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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Οη παζήζεηο ηνπ καζηνύ, θαη ηδηαίηεξα ν θαξθίλνο, είλαη από ηηο πην ζπρλά απαληώκελεο
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο γπλαίθεο παγθνζκίσο. Όκσο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε
δηάγλσζε ηνπο, θαζηζηά δπλαηή ηελ ζεξαπεία ηεο αζζελνύο θαη γηα απηόλ ηνλ ζθνπό,
επηζηξαηεύνληαη ηερληθέο αθηηλνδηαγλσζηηθήο. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλόηεξα είλαη ε καγλεηηθή καζηνγξαθία, ιόγσ ηεο κε επηβάξπλζεο ηνπ αζζελνύο
αιιά θαη ησλ εηθόλσλ πςειήο επθξίλεηαο πνπ παξάγνληαη. Ο καγλεηηθόο ηνκνγξάθνο,
εθηειεί έλα πιήζνο ζαξώζεσλ ζηνλ καζηό. Κάζε ζάξσζε απνηειείηαη κε ηελ ζεηξά ηεο,
από έλα πιήζνο ηνκώλ.
Έρνληαο ν αθηηλνιόγνο ζηελ θαηνρή ηνπ ην ζύλνιν ησλ ηνκώλ, πνπ παξάγνληαη από
ηνλ καγλεηηθό ηνκνγξάθν, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύζεη παζνινγηθέο πεξηνρέο ζηνλ
καζηό αθνινπζεί ηξία βαζηθά βήκαηα, δνπιεύνληαο μερσξηζηά ζε θάζε καζηνγξαθηθή
ηνκή. ε πξώηε θάζε, ν ηερληθόο επηιέγεη κε ην κάηη ηηο πνιύ θσηεηλέο πεξηνρέο ηνπ
καζηνύ. Έπεηηα, κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ, ιακβάλεη ηελ θακπύιε κεηαβνιήο ηεο
θσηεηλόηεηαο, θάζε πεξηνρήο πνπ επέιεμε, θαηά κήθνο ησλ ζαξώζεσλ γηα ηελ
εμεηαδόκελε ηνκή. Σέινο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνύ, παξάγεηαη ν ρξσκαηηθόο
ράξηεο θιίζεσλ αλόδνπ, θαζώο θαη ν ρξσκαηηθόο ράξηεο θιίζεσλ θαζόδνπ ηεο
θακπύιεο κεηαβνιήο θσηεηλόηεηαο. Με βάζε ηηο θακπύιεο θαη ηνπο ρξσκαηηθνύο
ράξηεο, ν αθηηλνιόγνο απνθαζίδεη αλ κηα πεξηνρή είλαη παζνινγηθή. Αλ ην πιήζνο ησλ
ηνκώλ κηαο ζάξσζεο είλαη T, θαη ην πιήζνο ησλ ζαξώζεσλ είλαη S, ηόηε ην ζύλνιν ησλ
ηνκώλ, είλαη S*Τ. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε ηνκή
μερσξηζηά. Αλ ιάβνπκε ππόςε, όηη ην πιήζνο T είλαη ηεο ηάμεο κεξηθώλ εθαηνληάδσλ,
ηόηε γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, όηη πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ ρξνλνβόξα θαη θνπξαζηηθή,
γηα ηνλ αθηηλνιόγν δηαδηθαζία.
θνπόο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα, ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη ε
απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Σν ινγηζκηθό ιακβάλεη
ζαλ είζνδν, όιεο ηηο ζαξώζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνκήο, θαη δίδεη ζαλ έμνδν ηηο
επηθίλδπλεο, γηα ύπαξμε θάπνηαο παζνινγίαο, πεξηνρέο ηνπ καζηνύ πνπ πξνθύπηνπλ
κε βάζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν αθηηλνιόγνο. Δπίζεο, παξάγνληαη νη
θακπύιεο κεηαβνιήο θσηεηλόηεηαο ηεο ηνκήο θαηά κήθνο ησλ ζαξώζεσλ αιιά θαη νη
ρξσκαηηθνί ράξηεο. Έηζη, ε δνπιεηά ηνπ αθηηλνιόγνπ γίλεηαη εύθνια, γξήγνξα θαη κε
κεγαιύηεξε αθξίβεηα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ινγηζκηθνύ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη όρη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο.
Αμηνζεκείσην, είλαη ην γεγνλόο, όηη ην ινγηζκηθό ιεηηνπξγεί κε ειάρηζην ηαηξηθό ξίζθν.
Απηό ζεκαίλεη όηη κηα πεξηνρή πνπ επηζεκαίλεηαη από ην ινγηζκηθό ζαλ επηθίλδπλε
πεξηνρή, γηα ύπαξμε θαξθηληθνύ ηζηνύ, δελ είλαη απαξαίηεηα επηθίλδπλε. Αληίζεηα, αλ
κηα πεξηνρή δελ επηζεκαίλεηαη από ην ινγηζκηθό, ηόηε ζίγνπξα είλαη θπζηνινγηθή
πεξηνρή.
Σν ινγηζκηθό πνπ αλαπηύρζεθε, όπσο θάζε ηαηξηθό ινγηζκηθό, πέξαζε από θιηληθέο
δνθηκέο κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη εληππσζηαθά. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζε όιεο ηηο
παζνινγηθέο πεξηπηώζεηο νη παζνινγηθέο επηθίλδπλεο πεξηνρέο αληρλεύηεθαλ από ην
ινγηζκηθό επηηπρώο.
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Δπεμεξγαζία Ιαηξηθήο Δηθόλαο
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: καζηόο, θαξθηληθόο ηζηόο, πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, θακπύιε
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ABSTRACT
Breast diseases, and especially cancer, are very common pathologies for women
worldwide. Nonetheless, timely diagnosis allows proper treatment, which is the reason
why radiology methods are used. The most established radiology method is the
magnetic resonance imaging (MRI), which produces magnetic mammographies. It
presents less risk for the patient and at the same time produces high resolution images.
MRI operates on a number of breast scans and each scan consists of a number of
slices.
Radiologists use the set of the slices, produced by MRI, in order to detect pathological
regions within the breasts. To achieve this, they follow three major steps for each MRI
slice. First, regions with acute intensity are selected. Then, using appropriate software,
they produce an intensity change curve, for each selected region, among all scans, for
the current slice. Finally, the same software produces the ascent and descent slope of
the intensity change curve color maps. Using the curves and the color maps,
radiologists decide whether a region is normal or not. Let us consider that the number of
slices of a single scan is T, and the number of scans is S. Then, the total number of
slices that must be processed is S*Τ. As stated, the above procedure should take place
for each slice. If we consider that T is of the order of hundreds, it is evident that the
above procedure is very time consuming and tiring for the radiologists.
The purpose of the software developed within the present master‟s thesis, is the
automation of the above procedure. The input of the software is the set of all scans of
the MRI images for a specific slice. The output of the software is the set of the breast
regions which are suspect for existence of pathology. In addition, the software produces
the intensity change curves of the regions as well as the slope color maps. This makes
the job of radiologists easier, faster and more accurate. The results of the software can
be used to support medical decisions and not to create them. The software is intended
to operate with minimum risk; if a region is marked by the software, it not necessarily
abnormal, but if a region is not marked, then it is certainly normal.
The developed software was subjected to initial clinical trials with impressive results. It
successfully detected all the medically diagnosed breast regions for the pathological
cases.
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