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RESUMO 

 
Os radiofármacos utilizados em PET apresentam meia-vida curta e cada um deles devem ser marcados com 

compostos de alta afinidade bioquímica por determinados tecidos. Desse modo, a cinética do material radioativo 

numa dada região, em um instante particular, basicamente depende de dois fatores: (i) da fisiologia do tecido em 

estudo e (ii) da função de entrada, isto é, da concentração de radioatividade no sangue ou plasma em função do 

tempo. A descrição dessa cinética conduz a equações diferencias de primeira ou segunda ordem cuja solução 

fornece informações fundamentais sobre a dinâmica do radiofármaco. O presente trabalho exibe as 

funcionalidades básicas presentes nessa primeira versão de um software (BioKinPETModels)que exibe curvas 

de atividade em função do tempo, a partir de alguns parâmetros de entrada definidos pelo usuário, ou ainda a 

partir da quantificação direta de determinadas regiões de interesse (ROIs) em uma imagem DICOM de pacientes 
reais.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das aplicações mais importantes para análise quantitativa em Medicina Nuclear (MN) é 

a medida da atividade do material radioativo em tecidos e órgãos de interesse, seja em 

humanos ou animais, para propósito de estimativa de dose em tais regiões. A estimativa da 

dose é necessária tanto no contexto da optimização, quer seja do tratamento, quer do 

diagnóstico usando traçadores radioativos [6]. 

 

No que diz respeito ao sucesso do diagnóstico em Tomografia por Emissão de Pósitron (PET 

-PositronEmissionTomography), a escolha adequada do radiofármaco, aliada com uma 

moderna instrumentação de aquisição de imagens, são componentes chaves. Para isso, cada 

radionuclídeo deve ser marcado com uma molécula que permita a medição de parâmetros 
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fisiológicos, tais como fluxo de sangue, metabolismo, etc., em um ou mais órgãos/regiões de 

interesse (ROI). [4]. 

 

De um modo geral, as imagens PET expressam uma representação 3D da distribuição de 

atividade do material radioativo no paciente, onde o ponto (x,y) representa a localização do 

pixel, e I(x,y) a matriz de intensidade de cada pixel (Figura 1), permitindo de maneira não-

invasiva, a obtenção de informações fisiológicas ou funcionais de maneira quantitativa. A 

precisão fornecida ao diagnostico, assim como ao acompanhamento de tratamentos 

complexos como o radioterápico, tem tornado crescente o uso das imagens PET na rotina 

clinica [6]. Isto aponta a necessidade de uma ferramenta intuitiva e amigável que permita 

estimar a dose recebida por um determinado paciente a partir das imagens PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplo da representação matricial de uma imagem PET 

 

No que diz respeito a estimativa de dose, como aponta ZAIDI et al 2006, alguns pontos 

importantes precisam ser levados em consideração: 

 

 Quantificação precisa dos dados da imagem 4D (quarta dimensão é tempo); 

 Ferramenta adequada para análise cinética desses dados; 

 Desenvolvimento do modelo biocinético; 

 Correta caracterização das funções biocinéticas.   

 

Assim sendo, no presente trabalho, será apresentado o atual estado do software em 

desenvolvimento para estimativa de dose a partir de imagens PET. Serão apresentados os 

principais modelos biocinéticos utilizados em PET, bem como as funcionalidades gerais de 

uma ferramenta em desenvolvimento, cujas funcionalidades atuais permitem a análise 

quantitativa de modelos compartimentais. Além disso, a ferramenta permite exibir imagens 

2D PET (no formato DICOM) e quantificar o mapa de intensidade de regiões de interesse em 

contagens de eventos coincidências por segundo. O passo seguinte, será inserir nesta mesma 

ferramenta, a estimativa da concentração de atividade por ROI e estimar dose a partir de 

imagens PET estáticas e/ou dinâmicas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A análise cinética, ou seja, o comportamento do radiofármaco ao longo do tempo na região de 

interesse, pode ser realizada a partir daobtenção de um determinado modelo (i) sobre cada 
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pixel da imagem, produzindouma parametrização da mesma;(ii) ou em um grupo de pixels, 

representando estruturas homogêneas ou não. A curva de tempo-atividade construída por (i), 

costuma ser, em geral, ruidosa, e para alguns radionuclídeos de curta meia-vida, fica muito 

custoso, quando não, impossível, ajustar o modelo. O caso (ii) aparece como uma solução 

possível, uma vez que envolve um conjunto de pixels, permitindo assim o processamento de 

dados com melhores propriedades estatísticas e redução de tempo computacional, uma vez 

que, apenas alguns ROIs são analisados, em vez de milhares de pixels [7]. 

 

Com um adequado tratamento dos efeitos físicos associados, como atenuação e 

espalhamento, pode-se obter, precisamente, uma medida quantitativa da concentração de 

radioatividade da região de interesse [4]. 

 

A concentração de radioatividade numa região do tecido, em um instante particular, após sua 

injeção, basicamente depende de dois fatores: fisiologia local do tecido e a função de entrada, 

isto é, a concentração de radioatividade do radiofármaco em função do tempo, presente no 

sangue ou plasma [5]. 

 

Na modelagem compartimental,é possível estimar a fração ou a proporção de moléculas de 

radionuclídeo que se moverão em diferentes compartimentos em um dado tempo. Contudo, 

em geral, os processos fisiológicos subjacentes são considerados em “estado estático”, ou 

seja, as taxas de absorção e liberação não mudam com o tempo [5], o que simplifica as 

equações diferenciais que representam o modelo. Além disso, o fluxo(JAB)a partir do 

compartimento A para o compartimento B, por unidade de tempo, deve ser definido. Devido à 

hipótese do sistema se manter em “estado estático”, é possível definiro fluxo como: 

 

𝐽𝐴𝐵 = 𝑘𝐶𝑎  (1) 

 

Onde k é a taxa constante, que possui unidade de inverso do tempo (s
-1

), e independe das 

concentrações em ambos os compartimentos. Esta equação é base das equações diferenciais 

que descrevem os modelos compartimentais como os aqui utilizados [5]. 

 

O fluxo do radionuclídeo dentro do primeiro compartimento, a partir do sangue, é governado 

pelo fluxo de sangue local e a taxa de extração do radionuclídeo, a partir do capilar no tecido. 

O conceito de fluxo convencional descreve o volume de líquido que passa num dado ponto 

por unidade de tempo (mL/min). A medida fisiológica mais útil é o fluxo de perfusão – 

volume de sangue que passa num dado volume ou massa de tecido por unidade de tempo 

(mL/min/mL ou mL/min/g). Utilizando o Princípio Fick- onde o fluxo líquido (J) do 

radionuclídeo é igual à diferença do fluxo de entrada (Jin) e o fluxo de saída (Jout) [5]: 

 

𝐽 = 𝐽𝑖𝑛 − 𝐽𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝐶𝑎 − 𝐹𝐶𝑣  (2) 

 

sendo(F) o fluxo sanguíneo e a concentração de radionuclídeo no sangue arterial (Ca) e (Cv)a 

concentração de radionuclídeo no sangue venoso. A fração de extração unidirecional (E) é a 

fração de radionuclídeo que “sai” do sangue e “entra” no tecido, através de um capilar: 
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𝐸 =
𝐶𝑎 − 𝐶𝑣

𝐶𝑎
 

(3) 

 

Substituindo (3) em (2): 

 

𝐽 =  𝐹 × 𝐸 𝐶𝑎 = 𝑘𝐶𝑎  (4) 

 

 

Esses fluxos são simbolizados por setas e a magnitude de cada um é igual ao produto entre as  

taxas constantes e as concentrações no compartimento fonte. O fluxo líquido em um 

compartimento (C) tem unidade de concentração por unidade de tempo e é igual à taxa de 

mudança de concentração do compartimento (dC/dt). Considerando um modelo de um 

compartimento: 

 
𝑑𝐶1
𝑑𝑡

= 𝐾1 × 𝐶𝑎 𝑡 − 𝑘2 × 𝐶1(𝑡) 
(5) 

 

 

Figura 01 – Modelo com um compartimento 

Assumindo que a função de entrada (Ca) é um bolus ideal de entrada, ou seja, que a 

quantidade total de radionuclídeo passa através do capilar no instante t=0s, temos a solução 

da equação diferencial (5): 

 

𝐶1(𝑡) = 𝐶𝑎 × 𝐾1 × 𝑒−𝑘2×𝑡  (6) 

 

Onde as unidades das variáveis da equação acima estão listadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 01: Unidades das variáveis da equação (5) 

 

VARIÁVEIS UNIDADES 

C1(t) KBq/s 

Ca(t) KBq/mL 

K1 mL/min/g 

k2 min
-1 
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Porém, a função de entrada é uma curva de tempo-atividade no sangue e a equação acima é 

linear com Ca.Assim, para uma série de administrações de bolus de entrada ideal, obtêm-se: 

 

𝐶1(𝑡) =  𝐶𝑎(𝑇𝑖) × 𝐾1 × 𝑒−𝑘2(𝑡−𝑇𝑖)

𝑖

 (7) 

 

E considerando que a função de entrada é contínua no tempo: 

𝐶1(𝑡) =  𝐶𝑎(𝑠) ×𝐾1 × 𝑒−𝑘2(𝑡−𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

 (8) 

 

A função C1(t), poder ser simplificadamente escrita como: 

 

𝐶1 𝑡 = 𝐶𝑎(𝑡)⨂ℎ𝑖 (9) 

 

Onde o símbolo ⨂ denota integral de convolução e hi é a função de resposta ao impulso, ou 

seja, a evolução temporal da resposta do tecido a partir de um bolus de entrada de magnitude 

𝐾1 × 𝑒−𝑘2(𝑡−𝑠). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, será utilizado o processo de modelagem compartimental, que é o método mais 

utilizado na descrição de absorção e liberação de radionuclídeos [5]. 

 

Supondo um modelo com dois compartimentos como mostrado na Figura 03: 

 

 
 

Figura 03: Modelo com dois compartimentos 

 

O fluxo líquido em cada compartimento é definido pela diferença entre a soma de todos os 

fluxos de entrada pela soma de todos os fluxos de saída: 

 
𝑑𝐶1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾1𝐶𝑎 𝑡 − 𝑘2𝐶1 𝑡 − 𝑘3𝐶1 𝑡 + 𝑘4𝐶2(𝑡) (10) 

 
𝑑𝐶2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘3𝐶1 𝑡 − 𝑘4𝐶2(𝑡) (11) 

 

A equação (10) refere-se à taxa de mudança da concentração de radionuclídeo no primeiro 

compartimento e a equação (11) refere-se à concentração de radionuclídeo no segundo 

compartimento.  

 

Na administração do FDG-F18, podemos considerar um processo irreversível no 

compartimento C2(compartimento ligante), devidos aos vários receptores ligantes de glicose 
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[4]. Ou seja, para k4 = 0, resolvendo a equação diferencial ordinária do primeiro 

compartimento, equação (10): 

 
𝑑𝐶1(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘2𝐶1 𝑡 + 𝑘3𝐶1 𝑡 = 𝐾1𝐶𝑎 𝑡  (12) 

 

𝐶1 𝑡 = 𝐾1𝐶𝑎𝑒
−(𝑘2+𝑘3)𝑡  (13) 

 

Resolvendo a equação do segundo compartimento, equação (11): 

 
𝑑𝐶2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘3𝐶1 𝑡 − 0 × 𝐶2(𝑡) (14) 

 

𝐶2(𝑡) =
𝐾1𝑘3

𝑘2 + 𝑘3
𝐶𝑎  1−𝑒−(𝑘2+𝑘3)𝑡  (15) 

 

Sendo a concentração total a soma das concentrações C1 e C2: 

 

𝐶 𝑡 = 𝐶𝑎  
𝐾1𝑘2

𝑘2 + 𝑘3
 1−𝑒−(𝑘2+𝑘3)𝑡 +

𝐾1𝑘3
𝑘2 + 𝑘3

  (16) 

 

Para uma série de administrações e assumindo que a função de entrada é contínua no tempo: 

 

𝐶 𝑡 = 𝐶𝑎(𝑡)⨂ 
𝐾1𝑘2

𝑘2 + 𝑘3
 𝑒−(𝑘2+𝑘3)𝑡 +

𝐾1𝑘3
𝑘2 + 𝑘3

  (17) 

 

Além disso, supondo que a função de entrada permanece constante no tempo, obtêm-se por 

fim: 

 

𝐶 𝑡 = 𝐶𝑎  
𝐾1𝑘2

 𝑘2 + 𝑘3 2
 1−𝑒−(𝑘2+𝑘3)𝑡 +

𝐾1𝑘3
𝑘2 + 𝑘3

𝑡  (18) 

 

Esta função aqui obtida analiticamente, considerando as simplificações acima expostas, 

foram implementadas no software aqui desenvolvido (BioKinPETModels), utilizando a 

linguagem de programação Python, cujas funcionalidades exibidas constituem o atual estado 

da arte. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos até o momento exibem as funcionalidades gerias do software 

desenvolvido no presente trabalho.  

 

Através da inserção de parâmetros de entrada pelo o usuário, é possível visualizar o 

comportamento das concentrações de atividade em ambos os compartimentos, por meio de 

gráficos e/ou arquivos de saída, que podem ser salvos em arquivos de texto específicos ou 

impressos (Figura 5). 
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Figura 05: Visualização de um modelo com dois compartimentos, funcionalidades 

como: salvar gráfico na tela; salvar dados do gráfico e parâmetros de entrada. 

 

A Figura 06 exibe o gráfico de visualização do comportamento da curva de concentração de 

atividade, em função do tempo, e diagrama de um modelo com dois compartimentos. 

 

 
 

A Figura 07 mostra a cinética do radiofármaco em ambos os compartimentos, através das 

curvas com decaimentos exponenciais que representam o comportamento das concentrações 

de tempo atividade em função do tempo. 
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Figura 07: Visualização do decaimento das curvas de concentração de atividade em 

função do tempo de ambos os compartimentos. 

 

 

A imagem 08b exibe a obtenção da contagem de eventos coincidências por segundo, para 

imagem PET de um paciente real com suspeita de câncer de pulmão, onde é possível notar o 

pixel máximo correspondente a região vermelha, conforme a escala de colores da Figura 08a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: a Exibição de imagem PET (em formato DICOM) com uma escala de cores que 

reflete, por hora, a intensidade de contagens (eventos coincidência / s) e b o histograma 3D 

dessas mesmas contagens, desprezando-se o fundo, ou seja, considerando a região que vai da 

linha 40 a linha 120 (no histograma, tudo está indexado em zero). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Esta primeira versão do software oferece como recurso a modelagem de sistemas 

compartimentais utilizados em PET, com dois compartimentos. As próximas versões 

incluirão: (i) o modelo aqui apresentado validado com os resultados da literatura; (ii) a 
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solução utilizando métodos numéricos e (iii) a estimativa de dose a partir de imagens PET de 

pacientes reais no formato DICOM.   
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