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Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της στη 

φαινοτυπική ανάλυση των ασθενών 

• Απεικονιστικά Συστήματα: 
• Υπολογιστικής Τομογραφίας (CT) 

• Δυναμικής Υπερηχοτομογραφίας 

• γ-κάμερα 

• Optical Imaging 

• Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής Μοναδιαίου Φωτονίου 
(SPECT) 

• Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) 

• Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) 

• Ψηφιακές εικόνες 4D (Δυναμικές τρισδιάστατες απεικονίσεις) 

 

• Σύγχρονα κλινικοεργαστηριακά συστήματα και εξετάσεις 
ανάλυσης βιοσημάτων (Προκλητά Δυναμικά, EEG, ECG, 
ψηφιακή μικροσκοπία)  

 



Γονότυπος – Γονιδιακή ανάλυση 

• Ανάλυση αλληλουχιών 

 

• Microarrays 

 

• Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 

 

• Proteomics 

 

• Metabolomics 

 

• … 



• Νέα φαινόμενα και ανάδειξη κρυμμένων μηχανισμών 

 

• Αλλαγή στη σημειολογία και την ερμηνευτική των 

σύγχρονων απεικονίσεων 



Οι προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής και η πορεία 

της προς τη Μοριακή Ιατρική 

• Χάσμα μεταξύ in vitro γονοτυπικών αναλύσεων και των 

μακροσκοπικών απεικονίσεων του ανθρώπινου 

οργανισμού. Η ανάγκη της πολυεπίπεδης ανάλυσης. 

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις αποκαλύπτουν νέες οντότητες 

και όψεις της Ιατρικής και αναδεικνύουν κρυμμένους 

μηχανισμούς. 

• Ανάδειξη νέων μεταβλητών που σχετίζονται με την 

ανθρώπινη φυσιολογία και παθοφυσιολογία. 

• Συνδυαστική επεξεργασία μεταβλητών που βρίσκονται σε 

διάφορα επίπεδα (οργανισμός, ιστός, κύτταρα, γονίδια,…) 

• Αλλαγή στη σημειολογία και την ερμηνευτική των 

σύγχρονων απεικονίσεων. 

 



Αξιοποίηση της ποσοτικής ιατρικής 

πληροφορίας στην κλινική πράξη 

 

• Υπολογιστικές δυνατότητες του ανθρωπίνου εγκεφάλου 

• Υπολογιστικές δυνατότητες των υπολογιστικών 

συστημάτων τελευταίας γενιάς 

• Διάκριση διαδικασιών (χαμηλού/υψηλού επιπέδου) 



Διαδικασίες χαμηλού επιπέδου 

 

• Επεξεργασία βιολογικών σημάτων και εικόνων 

• Τμηματοποίηση (segmentation) 

• Εξαγωγή χαρακτηριστικών παραμέτρων 

• Αντικειμενοποίηση ιατρικών διαδικασιών 

• Απόδοση των υπολογιστικών συστημάτων εκατομμύρια 

φορές μεγαλύτερη από τοων ανθρώπινο εγκέφαλο 

 



Διαδικασίες υψηλού επιπέδου 

• Διάγνωση 

• Πρόγνωση 

• Επιλογή θεραπείας 

• Συνδυασμός πολλών ιατροβιολογικών μεταβλητών και 

διαδικασιών 

 



Στόχος 

• Έκφραση βασικής έρευνας σε κλινικό επίπεδο 

• Προβολή αποτελεσμάτων βασικής έρευνας σε 

• Διάγνωση 

• Πρόγνωση 

• Θεραπεία 



Υποθετικο-συμπερασματική διαδικασία 



Προϋποθέσεις 

• Αποθήκευση του όγκου της ιατρικής πληροφορίας που 

συσσωρεύεται στο Νοσοκομειακό περιβάλλον 

• Η μη-ψηφιακή ιατρική πληροφορία είναι μη-αξιοποιήσιμη 

 

• Ταξινόμηση της ιατρικής πληροφορίας 

• Νοσοκομείο 

• Εθνικό Σύστημα Υγείας 

• Διεθνές επίπεδο (Παγκόσμιες Βάσεις Ιατρικών Δεδομένων) 

 

• Κωδικοποίηση της συλλογικής και διαχρονικής ιατρικής 

εμπειρίας 



Η σκοπιμότητα της αρχειοθέτησης 

• Αναγκαιότητα κωδικοποιημένης αρχειοθέτησης 

• Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς 

• Ηλεκτρονικό αρχείο Υγείας 

 

• Παραγωγή επιστημονικής γνώσης 

• συνδυασμός πληροφοριών που αφορούν 

• Εντοπισμός ομαδοποιημένων χαρακτηριστικών των ασθενειών 

• Sub-classification 

• εξατομικευμένη διαχείριση ασθενούς 



Προκλήσεις 

• Τεράστιος όγκος δεδομένων 

• Πολλές πηγές πληροφόρησης διεσπαρμένες στο 

Διαδίκτυο 

• Δύσκολη η απαρτίωση (Integration) των δεδομένων 

• Μη ενιαία κωδικοποίηση και ορολογία 

• Ιατρικά συστήματα κωδικοποίησης ανέτοιμα να 

διαχειριστούν γενετική πληροφορία 

• Θέματα απορρήτου και ακεραιότητας δεδομένων 



Ολιστική (συνδυαστική) προσέγγιση -1 

• Προβλήματα υψηλής πολυπλοκότητας 

• Αναγκαιότητα διεπιστημονικής/διαπλαισιακής συνεργασίας 

• Διαφορετικά εξηγητικά πλαίσια 

• Ώσμωση ανάμεσα σε: 

• Βιο-Πληροφορικούς  

• Μοριακούς Βιολόγους 

• Ιατρούς 



Ολιστική (συνδυαστική) προσέγγιση -2 

• Τυποποίηση (standardization) συλλογής, περιγραφής και 

αρχειοθέτησης δεδομένων 

• Πολύπλοκες συμπερασματολογίες που θα οδηγήσουν σε 

νέες ταξινομήσεις ασθενειών, τεκμηρίωση μηχανισμών 

νόσου και καθορισμό πειραματικών στρατηγικών. 

 



Συμπερασματολογία και Στατιστική Μάθηση 

• μοντελοποίηση των εννοιών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

πρόβλημα 

• διαχείριση της κατανεμημένης αρχικής γνώσης 

• καταγραφή της υπονοούμενης γνώσης (tacit knowledge) 

• παραγωγή πολύπλοκων μηδενικών υποθέσεων που είναι επιθυμητό να 

ελεγχθούν υπό το φως των δεδομένων 

• συμπερασματολογία επί των υποθέσεων ώστε να επιλεχθούν οι πιο 

εύλογες (plausible) 

• καθοδήγηση αναζήτησης νέων δεδομένων προκειμένου να 

απορριφθεί/γίνει αποδεκτή μια υπόθεση 

• τεκμηρίωση της πεποίθησης των αναλυτών στα συγκεκριμένα 

συμπεράσματα 

 



Συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα 

• Δεν υπάρχει ανάγκη επενδύσεων υψηλού κόστους 

 

• Διεπιστημονικό περιβάλλον 

 

• Συσσωρευμένο know-how 

 

• Πληθώρα διαθέσιμου επιστημονικού δυναμικού 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


