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Καρκίνος του μαστού
Πρόβλημα:
− Συνηθέστερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες
− 2η αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες

Προληπτική μαστογραφία σάρωσης:
 Έγκαιρος εντοπισμός στα πρώιμα στάδια
 Ανώδυνη, μη παρεμβατική και σχετικά φθηνή 

εξέταση

Αποτέλεσμα:
Μείωση θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού κατά 
30% - 50%



Μαστογραφία

• Οπτική διαδικασία που απαιτεί μεγάλη 
εμπειρία

• Εντοπισμός πιθανών ανωμαλιών του 
μαστικού ιστού αξιοποιώντας 
μορφολογικά χαρακτηριστικά υφής και 
δομών



Τεχνολογία Η/Υ στην 
μαστογραφία

Υποβοηθητικό και διαγνωστικό μέσο για
• αυτόματη επεξεργασία και ανάλυση μαστογραφικών 

εικόνων
• εντοπισμό ύποπτων περιοχών

– Νεοπλασματικές μάζες
– Αποτιτανώσεις
– Αρχιτεκτονικές αλλοιώσεις
– Ασυμμετρίες

Χρειάζονται εξειδικευμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης εικόνας και μηχανικής 
μάθησης

Η εκπαίδευση των συστημάτων αυτών γίνεται σε ειδικά 
κατασκευασμένες βάσεις ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων



Βάσεις μαστογραφικών εικόνων

Μειονεκτήματα «ελεύθερα προσβάσιμων» 
βάσεων:

• Ψηφιοποιημένες (από αναλογικές εικόνες)
• Χαμηλής ευκρίνειας
• Υψηλά επίπεδα θορύβου
• Περιορισμένο βάθος χρώματος
• Ελλιπής περιγραφή



Στόχοι έργου
• Δημιουργία βάσης ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων ελεύθερα 

προσβάσιμης από την επιστημονική κοινότητα
• Επισήμανση και περιγραφή των ευρημάτων από εξειδικευμένους 

ακτινολόγους
• Χαρακτηρισμός των ευρημάτων με βάση το διεθνές πρότυπο 

BI-RADS
• Κλινική αξιολόγηση των ευρημάτων
• Ανοικτά πρότυπα αποθήκευσης (DICOM, PNG)
• Μεγάλη ανάλυση, ευκρίνεια, βάθος χρώματος
• Ελαχιστοποίηση θορύβου με χρήση πλέον σύγχρονων 

μηχανημάτων (εγγενώς ψηφιακών)
• Επεκτάσιμη (εύκολη προσθήκη νέων περιστατικών)



Τεχνικές προδιαγραφές
• Ανάλυση εικόνων 50μm
• Βάθος χρώματος 12 bit
• Χρήση ψηφιακού μαστογράφου
• Επισήμανση από εξειδικευμένους γιατρούς με χρήση 

ψηφιοποιητή (tablet pen)
• Ανάπτυξη εφαρμογής για αποθήκευση των χαρακτηριστικών 

των διαγνώσεων και των ευρημάτων
• Χρήση συστήματος αρχειοθέτησης PACS για την 

υποστήριξη των διαδικασιών καταγραφής, μεταφοράς, 
διαχείρισης και ασφαλούς αποθήκευσης των ψηφιακών 
εικόνων



Δείγμα εικόνων της βάσης (1/2)



Δείγμα εικόνων της βάσης (2/2)



Φόρμα καταγραφής των κλινικών 
χαρακτηριστικών (BI-RADS)



Στατιστικά στοιχεία περιστατικών

Σύνολο περιστατικών 415
Μη φυσιολογικά 111 (26.7%)

Φυσιολογικά 269 (64.8%)

Ασαφή / Πιθανώς μη φυσιολογικά 35 (8.5%)

Τύπος ευρημάτων
Αρχιτεκτονικές αλλοιώσεις 31

Αποτιτανώσεις 54

Μάζες 55

Σύνολο εικόνων βάσης 1660 *

(*) Η βάση επεκτείνεται με νέα περιστατικά



Πρόσβαση στη βάση 
www.medsip.gr



Ιστοσελίδα:
www.medsip.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις:
– Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2011

Ευχαριστίες:
– Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση (μερική χρηματοδηση έργου)
– Μαυροφοράκης Χαράλαμπος (ερευνητής πληροφορικής)
– Δρ. Ιωαννίδου Μαριάννα (ακτινολόγος)
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