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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τις  δύο  τελευταίες  δεκαετίες οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  (Η/Υ)  

χαρακτηρίσθηκαν  από  την  ελάττωση  του  µεγέθους  τους,  την  τεράστια  αύξηση  

της  µνήµης  τους  και  της  ταχύτητας  επεξεργασίας  δεδοµένων  καθώς  και  από  την  

πτώση  των  τιµών  τους.  Τα  παραπάνω  είχαν  ως  φυσικό  επακόλουθο  τη  

διεύρυνση  του  πεδίου  εφαρµογών  των  Η/Υ  πέρα  από  αυτό  των  θετικών  

επιστηµών  και  την  εισαγωγή  τους  στο  χώρο  της  Ιατρικής.  Αρχικά  οι  Η/Υ  

χρησιµοποιήθηκαν είτε  ως  καταµετρητές σε  εργαστηριακές  ειδικότητες,  είτε  ως  

βοηθήµατα  στην  ερµηνεία  ιατρικών  διαγραµµάτων στην  καρδιολογία.  Επίσης,  

έγινε  ταχύτατα  αντιληπτό   ότι  οι  Η/Υ  µπορούσαν  να  χρησιµοποιηθούν  για  την  

αρχειοθέτηση  στοιχείων  που  αφορούσαν  τους  ασθενείς  (ιστορικό,  αποτελέσµατα  

εξετάσεων  κ.α). 

Μία  από  τις  ειδικότητες  της  Ιατρικής  που  ευνοήθηκε  σηµαντικά  από  την  

χρήση  των  Η/Υ  ήταν  αυτή  της  ακτινοδιαγνωστικής. Τα  25  τελευταία    χρόνια  η  

ακτινοδιαγνωστική  γνώρισε  αλµατώδη  ανάπτυξη, η  οποία  συνοδεύτηκε  από  τη  

εφαρµογή  νέων  απεικονιστικών  τεχνικών  όπως  της  Υπολογιστικής  Τοµογραφίας  

(ΥΤ)  και  Μαγνητικής  Τοµογραφίας  (ΜΤ).  Ο  τεράστιος  όγκος  δεδοµένων  που  

περιείχαν  οι  τοµογραφικές  εικόνες   καθώς  και  οι  αυξανόµενες  απαιτήσεις  για  

επεξεργασία  αυτών  των  δεδοµένων,   καθιστούσε  αναγκαία  την  εισαγωγή  και  

χρήση    των   Η/Υ   στα  τµήµατα  ΥΤ  και  ΜΤ.   Η  χρήση  των  Η/Υ  είχε  ως  στόχο  

την  αντιµετώπιση  δύο  συγκεκριµένων  κλινικών  απαιτήσεων  :  α)  την  διαχείριση  

των  τοµογραφικών  εικόνων  και  β)  την  επεξεργασία  τους  µε  στόχο  την  

καλύτερη  ανάδειξη  της  διαγνωστικής  πληροφορίας.   
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 Οι  πρώτες  προσπάθειες  επεξεργασίας  τοµογραφικών  εικόνων  έγιναν  µε 

χρήση  των  ίδιων  των  Η/Υ  που  διέθεταν  οι  τοµογραφικές  µονάδες.  Ωστόσο,  ο  

σχεδιασµός  των  παραπάνω  λογισµικών  αποσκοπεί  κατά  κύριο  λόγο  στην  

απόκτηση  και  ανασύσταση  των  τοµογραφικών  εικόνων,  µε  αποτέλεσµα οι  

δυνατότητες  τους   για  περαιτέρω  επεξεργασία  των  εικόνων  να  είναι  εξαιρετικά  

περιορισµένες.  Στα  τέλη  της  προηγούµενης  δεκαετίας  εµφανίσθηκαν  τα  πρώτα  

ανεξάρτητα  υπολογιστικά  συστήµατα,  τα  οποία  είναι  µόνιµα  συνδεδεµένα  µέσω  

δικτύων  Η/Υ  µε  τις  τοµογραφικές  µονάδες  προκειµένου  να  τροφοδοτούνται  µε  

δεδοµένα  τοµογραφικών  εικόνων. 

 Η  ανάπτυξη  των   ανεξάρτητων  υπολογιστικών  συστηµάτων  έδωσε  τη  

δυνατότητα  για  εφαρµογή  νέων  υπολογιστικών  µεθόδων.  Οι  υπολογιστικές  

µέθοδοι  απέβλεπαν  τόσο  στη  δηµιουργία  αξιόπιστων  τρισδιάστατων  (3-δ)  

απεικονίσεων, όσο  και  στην  επεξεργασία  των  αρχικών  δισδιάστατων  (2-δ)  

εικόνων. Στην  επεξεργασία  των  τοµογραφικών  εικόνων  εντάσσονται  διάφορες  

κατηγορίες  υπολογιστικών  µεθόδων  όπως  :  µέθοδοι  ενίσχυσης  µε  στόχο  την  

αναβάθµιση  της  ποιότητας  εικόνας,  µέθοδοι  αποκατάστασης  για  την  επαναφορά  

της  εικόνας  στην  αρχική  της  µορφή,  µέθοδοι  συµπίεσης   για  την  αποµάκρυνση  

περιττών  δεδοµένων  από  την  εικόνα, µέθοδοι  αποκοπής  προκειµένου  να  

αποµονωθούν  περιοχές  ενδιαφέροντος  από  την  εικόνα,  καθώς  και  µέθοδοι  που  

αφορούν  τη  διαδικασία  αναγνώρισης  δοµής.  Στις  παραπάνω  µεθόδους  θα  

µπορούσαν  να  ενταχθούν  και  εκείνες  οι  οποίες  δίνουν  τη δυνατότητα  για  

αξιόπιστες  µετρήσεις  επιφανειών  και  όγκων  οργάνων  από  δεδοµένα   

τοµογραφικών  εικόνων. 

Στην  παρούσα  µελέτη  σύγχρονες  υπολογιστικές  µέθοδοι  εφαρµόσθηκαν για  

την  3-δ ανασύνθεση  δοµών,  την  αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος, καθώς  και  
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την  µέτρηση  του  όγκου  οργάνων  από  δεδοµένα  εικόνων  ΥΤ  και  ΜΤ.  Οι  

παραπάνω  µέθοδοι  βελτιώθηκαν  ή  τροποποιήθηκαν  προκειµένου  να  

αντιµετωπισθούν  συγκεκριµένα  κλινικά  προβλήµατα.  Μέρος  των  αποτελεσµάτων  

αυτής  της  διατριβής  έχει  δηµοσιευθεί  ή  έχει  γίνει  αποδεκτό  προς  δηµοσίευση  

στα  ακόλουθα  έγκυρα  διεθνή  επιστηµονικά  περιοδικά : 

•  Μ. Μazonakis, J. Damilakis,  T. Maris,  P. Prassopoulos,  N. Gourtsoyiannis.  

Estimation  of  spleen  volume  using  MR  imaging  and  a  random  marking  

technique.  European  Radiology   2000  ;  10  :  1899 - 903. 

 •  J. Damilakis,  P. Prassopoulos,  M. Mazonakis,  J. Bizakis, E. Papadaki,  N. 

Gourtsoyiannis. Tailored  low  dose  three � dimensional  CT  of  paranasal  sinuses.  

Clinical  Imaging  1998 ;  22  :  235 - 9. 

•  M.  Mazonakis,  J. Damilakis,  H. Varveris,  P. Prassopoulos,  N. 

Gourtsoyiannis.  Image  segmentation  in  treatment  planning  for  prostate  cancer  

using  the  region  growing  technique.  British  Journal  of  Radiology  2000  (υπό  

έκδοση). 
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1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1.1. Υπολογιστική  τοµογραφία 

Η  επιστήµη  της  Ακτινοδιαγνωστικής µέχρι  και  τις  αρχές  της  δεκαετίας  

του  1970  περιοριζόταν  κατά  κύριο  λόγο  στη  λήψη  και  εκτίµηση  προβολικών  

εικόνων.  Το  1973  ο  Βρετανός  φυσικός  Hounsfield  παρουσίασε  µία  νέα  

απεικονιστική  τεχνική,  την  Αξονική  ή  Υπολογιστική  Τοµογραφία  (ΥΤ).  Η  ΥΤ  

έδινε  τη  δυνατότητα  για   πρώτη  φορά  να   απεικονισθούν  εγκάρσιες  τοµές  του  

ανθρώπινου  σώµατος,  καταγράφοντας  τους  γραµµικούς  συντελεστές  εξασθένησης  

(µ)  των  ιστών  µετά  από  έκθεση  σε  ακτινοβολία  Χ.   

1.1.1. Αρχή  λειτουργίας  ΥΤ 

Ας  θεωρήσουµε   µία  τοµή  του  ανθρώπινου  σώµατος,  η  οποία  για  λόγους   

απλότητας   παρουσιάζεται   σε  ορθογώνια  µορφή  (Σχήµα  1.α). Η  τοµή είναι  

χωρισµένη  σε  µία  σειρά  από  κύβους  ή  ορθογώνια  παραλληλεπίπεδα,  τα  οποία  

ονοµάζονται  στοιχεία  όγκου  (volume  elements : voxels). 

 

 

 
                                   (α)                                                            (β) 
 
Σχήµα  1.  (α)  Μία  3-δ  τοµή  του  ανθρώπινου  σώµατος,  η  οποία  αποτελείται  από  µία  

σειρά  στοιχείων  όγκου. (β)  Η  εικόνα  της  παραπάνω  τοµής  είναι  2  διαστάσεων  και  

αποτελείται  από  τα  εικονοστοιχεία.  
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Το  κάθε  στοιχείο  όγκου  έχει  βάθος  ίσο  µε  το  πάχος  της  υπό  εξέταση  

τοµής  και  διατοµή  ένα  τετράγωνο  πλευράς  x.  Η  λυχνία  ακτίνων  Χ  εκπέµπει  µία  

λεπτή  µονοενεργειακή  δέσµη  έντασης  Io.  Εάν  η  δέσµη  διέλθει  µόνο  από  ένα  

στοιχείο  όγκου,  τότε  η  εξασθένηση  της  θα  δίδεται  από  τη  σχέση :   

I = Io e-µx      

όπου  µ  ο  γραµµικός  συντελεστής  εξασθένησης  του  ιστού  που  περιέχει  το  

συγκεκριµένο  στοιχείο  όγκου.  Αν  η  δέσµη  διαδίδεται  κατά  µήκος  της  πρώτης 

οριζόντιας  σειράς  στοιχείων  όγκου,  τότε  η  εξασθένηση  της  θα  ισούται  µε  :  

 I = Io e-(µ1+µ2+...+µν)x    

όπου  µ1,  µ2,.., µν  οι  γραµµικοί  συντελεστές  εξασθένησης  των  αντίστοιχων  

στοιχείων  όγκου.  Τα  συστήµατα  ΥΤ  διαθέτουν  µία  σειρά  ανιχνευτών, οι  οποίοι  

βρίσκονται  απέναντι  από  την  πηγή.  Αυτοί  οι  ανιχνευτές καταγράφουν  την  ένταση  

I,  ενώ  υπάρχει  και  ένας  ειδικός  ανιχνευτής  για  τη  µέτρηση  της  έντασης   Io.  Η  

ίδια  διαδικασία  ακτινοβόλησης  επαναλαµβάνεται  για  όλες  τις  οριζόντιες  και   

κατακόρυφες  σειρές   στοιχείων  όγκου,  καθώς  και  για  πολλές  πλάγιες.  Μετρήσεις  

της  έντασης  I  λαµβάνονται  µετά  από  κάθε  ξεχωριστή  ακτινοβόληση.  Το  σύνολο  

των  µετρήσεων  που  λαµβάνονται  για  κάθε  θέση  της  λυχνίας  ονοµάζεται  

προβολή.  Όλες  οι  παραπάνω  µετρήσεις  διαβιβάζονται  σε  έναν  Η/Υ  προκειµένου  

να  σχηµατισθεί  η  εικόνα  ΥΤ.  

Η  τελική  εικόνα  ΥΤ  που  µελετά  ο  παρατηρητής  είναι  δύο  διαστάσεων,  

αφού  το  πάχος  της  τοµής  δεν  εµφανίζεται  (Σχήµα  1.β).  Η   εικόνα  στην  οθόνη  

παρατήρησης  αποτελείται  από  µία  σειρά  τετραγώνων  ή  ορθογωνίων,  τα  οποία  

ονοµάζονται  εικονοστοιχεία  (picture  elements : pixels).   Το  γινόµενο  της  

επιφάνειας  ενός  εικονοστοιχείου  επί  το  πάχος  τοµής  αντιστοιχεί  σε  ένα  στοιχείο  

όγκου. Σε  κάθε  εικονοστοιχείο  αποδίδεται  µία  απόχρωση  του  γκρίζου  ανάλογα  



 

 12

µε  το συντελεστή  εξασθένησης  των  ιστών  που  περιέχει. Στην  πραγµατικότητα  σε  

κάθε  εικονοστοιχείο  δεν  αντιστοιχεί  ο  γραµµικός  συντελεστής  εξασθένησης,  

αλλά  ένας  σχετικός  συντελεστής  γνωστός  ως  αριθµός  υπολογιστικής  

τοµογραφίας  (ΑΥΤ),  ο  οποίος  δίδεται  από  την  ακόλουθη  σχέση  :   

AYT = 1000 (µιστού-µνερού / µνερού)      

Εξ  ορισµού  ο  ΑΥΤ  του  νερού  είναι  0  και  του  αέρα  -1000. 

1.1.2. Γενεές  συστηµάτων  ΥΤ 

Η  εξέλιξη  των  συστηµάτων  ΥΤ  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  (Σχήµα  

2).  Τα  συστήµατα  ΥΤ  πρώτης  γενεάς  χρησιµοποιούσαν  µία  πολύ  λεπτή  δέσµη  

ακτίνων  Χ  και  έναν  ανιχνευτή,  ο  οποίος  ακολουθούσε  τις  κινήσεις  της  λυχνίας.  

Το  σύστηµα  πηγής - ανιχνευτή  εκτελούσε  ένα  συνδυασµό  περιστροφικής  κίνησης  

και  παράλληλης  µετατόπισης.  Ο  χρόνος  λήψης  µίας  τοµής  ήταν  περίπου  5  min.  

Στα  συστήµατα  ΥΤ  δεύτερης  γενεάς  η  µονήρης  δέσµη  αντικαταστάθηκε  από  µία  

δέσµη  σε  σχήµα  βεντάλιας  και  αυξήθηκε  ο  αριθµός  των  ανιχνευτών.  Οι  

παραπάνω  τροποποιήσεις  είχαν  ως  αποτέλεσµα   τη  µείωση  του  χρόνου  λήψης  

µίας  τοµής  σε  λιγότερο  από  1 min. Στην  τρίτη  γενεά   συστηµάτων  ΥΤ   

αυξάνεται  η  γωνία  της  δέσµης  για  κάλυψη  όλης  της  τοµής  και  παράλληλα  

αυξάνεται  ο  αριθµός  των  ανιχνευτών. Η  κίνηση  του  συστήµατος  πηγής  -  

ανιχνευτών  είναι  πλέον  µόνο  περιστροφική.  Ο  χρόνος  λήψης  µίας τοµής  

κυµαίνεται  από  2  έως  10  δευτερόλεπτα.  Στην  τέταρτη  γενεά  συστηµάτων  ΥΤ  

αυξάνεται  ο  αριθµός  των  ανιχνευτών.  Οι  ανιχνευτές  σχηµατίζουν  πλέον  έναν 

ακίνητο  δακτύλιο  γύρω  από  το  άνοιγµα,  εντός  του  οποίου  τοποθετείται  ο  

εξεταζόµενος.  Ο  χρόνος  λήψης  µίας  τοµής  στα   συστήµατα  ΥΤ  τέταρτης  γενεάς 

είναι  περίπου  ο  ίδιος   µε  αυτόν  στα  συστήµατα  τρίτης  γενεάς,  αλλά  η  
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διαδικασία  ρύθµισης  των  ανιχνευτών  απλοποιείται.  Στα  συστήµατα  ΥΤ  τρίτης  

και  τέταρτης  γενεάς  η  πηγή  εκτελεί  µία  πλήρη  περιστροφή  3600  γύρω  από  το  

επίπεδο  της   υπό  απεικόνιση  τοµής. 

 

 

 

 

 

                         

                    (α)                             (β)                             (γ)                             (δ) 

Σχήµα  2.  Σχηµατική  αναπαράσταση  της  διάταξης  και  κίνησης  του  συστήµατος  πηγής -  

ανιχνευτών  στην  (α)  πρώτη,  (β)  δεύτερη,  (γ)  τρίτη  και  (δ)  τέταρτη  γενεά  συστηµάτων  

ΥΤ. 

Σήµερα   χρησιµοποιούνται  συστήµατα  ΥΤ  τρίτης  και  τέταρτης  γενεάς.  

Στα  σύγχρονα  συστήµατα  ΥΤ  η  δέσµη  παράγεται  από  µία  λυχνία   ακτίνων  Χ.  

Η  τάση  λειτουργίας  της  λυχνίας  είναι  συνήθως  από  120  έως  140  kV.  Οι  

διαστάσεις  της  εξερχόµενης  δέσµης  καθορίζονται  µε  τη  βοήθεια  ειδικών  

κατευθυντήρων,  που  είναι  τοποθετηµένοι  στην  έξοδο  της  λυχνίας.  Η  ένταση  της  

δέσµης  που  εξέρχεται  από  το  σώµα  του  εξεταζόµενου  καταγράφεται  από  µία  

σειρά  ανιχνευτών,  οι  οποίοι  είναι  συνήθως  θάλαµοι  ιονισµού.   Κάθε  ανιχνευτής  

παράγει  ένα  ηλεκτρικό  σήµα  µε  ένταση  ανάλογη  µε  την  ένταση  της  

ακτινοβολίας  Χ  που  µετρήθηκε.  Τα  παραπάνω   σήµατα  διαβιβάζονται  στο  

κυρίως  υπολογιστικό  τµήµα  του  τοµογράφου  προκειµένου  να  γίνει  η  

ανασύσταση  της  εικόνας. 
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1.1.3. Ανασύσταση  εικόνας  ΥΤ 

 Η  ανασύσταση  της  εικόνας  εκφράζει  τη  µαθηµατική  διαδικασία  µέσω  της  

οποίας  είναι  δυνατή  η  δηµιουργία  εικόνας  ενός  αντικειµένου  όταν  είναι  γνωστές  

οι  προβολές  του.  Οι  τεχνικές   ανασύστασης  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες  :  α)  

τεχνικές  οπισθοπροβολής  και  β)  τεχνικές  διαδοχικών  προσεγγίσεων. Η  εφαρµογή  

των  τεχνικών  διαδοχικών  προσεγγίσεων  απαιτεί  µεγάλη  υπολογιστική  ισχύ,  ενώ  

οι  χρόνοι  ανασύστασης  εικόνας  είναι  σηµαντικά  µεγαλύτεροι  σε  σχέση  µε  τους  

αντίστοιχους  χρόνους  όταν  χρησιµοποιούνται  οι  τεχνικές  οπισθοπροβολής.  Τα  

παραπάνω  µειονεκτήµατα  καθιστούν  εξαιρετικά  δύσκολη  τη  χρήση  των  τεχνικών  

διαδοχικών  προσεγγίσεων.   Σήµερα  η  τεχνική  η  οποία  είναι  ευρύτερα  αποδεκτή  

και  χρησιµοποιείται  από  την  πλειοψηφία  των  συστηµάτων  ΥΤ  είναι  η 

οπισθοπροβολή  µε  φίλτρο  [1]. 

 Ας  θεωρήσουµε  ένα  υπό  απεικόνιση  σηµείο  και  τις  προβολές  του,  οι  

οποίες  προέρχονται  από  εκθέσεις  για  διαφορετικές  θέσεις  της  λυχνίας  ακτίνων  Χ  

(Σχήµα 3).  Η  ανασύσταση  της  εικόνας  πραγµατοποιείται  µέσω  της  διαδικασίας  

της  απλής  οπισθοπροβολής  όλων  των  παραπάνω  προβολών  προς  την  κατεύθυνση  

του  υπό  απεικόνιση  σηµείου.  Η  συνάρτηση  f(x,y)   που  περιγράφει  στην  εικόνα  

το  σηµείο  (x,y)  θα   ισούται  µε  το  άθροισµα  όλων  των  προβολών  που  

διέρχονται  από  το  συγκεκριµένο  σηµείο :  

f(x,y) =  � P(r,θ)      

όπου  P(r,θ)  είναι  µία  προβολή  που  έχει  ληφθεί  υπό  γωνία  θ,  και  r  µία  

µεταβλητή  που  συνδέεται  µε  τις  καρτεσιανές  συντεταγµένες  x  και  y  µέσω  των  

σχέσεων : 

x = r cosθ,  y = r sinθ      
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Το  αρχικό  κυκλικό  σηµείο  παρουσιάζεται  να  έχει  το  σχήµα  ενός  άστρου  

(σφάλµα  αστέρος).  Το  ίδιο  θα  ισχύει  και  για  όλα  τα  υπόλοιπα  σηµεία   που  

συνθέτουν  τη  δοµή  ενδιαφέροντος. Ο  αριθµός  των  κορυφών  του  παραπάνω  

άστρου  εξαρτάται  από  τον  αριθµό  και  τη  διεύθυνση  των  προβολών.  Οι  κορυφές  

του  κάθε  άστρου  θα  διαχέονται  σε  γειτονικά  σηµεία,  στα  οποία  έχει  

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  οπισθοπροβολής,  µε  αποτέλεσµα  η  τελική  εικόνα   

ΥΤ  να  χαρακτηρίζεται  από  ασάφεια  [2].  

 

 

 

 

 

 

                                     (α)                                                                (β) 

Σχήµα  3.  (α)  Προβολές  του  υπό  απεικόνιση  σηµείου.  (β)  Ανασύσταση  εικόνας  µε  

απλή  οπισθοπροβολή. 

Η  τεχνική  της  απλής  οπισθοπροβολής  έχει  αντικατασταθεί  από  την 

οπισθοπροβολή  µε  φίλτρο.  Ένα  µαθηµατικό  φίλτρο  εφαρµόζεται  στις  προβολές  

της  υπό  απεικόνιση  δοµής  µε  στόχο  τη  µεταβολή  της  µορφής  τους.  Τα  φίλτρα  

είναι µαθηµατικές  συναρτήσεις  οι  οποίες  πολλαπλασιάζονται  µε  τις  αρχικές  

προβολές.  Η  διαδικασία  εφαρµογής  των  φίλτρων  ονοµάζεται  συνέλιξη  

(convolution).  Το  αποτέλεσµα  της  συνέλιξης  είναι  η   αποµάκρυνση του  

σφάλµατος  αστέρος  από  την  τελική  εικόνα  ΥΤ  [2].  Η  τεχνική  της  

οπισθοπροβολής  µε  φίλτρο  είναι  απλή  και  επιτρέπει  την  άµεση  και  ταχύτατη  

ανασύσταση  εικόνων  ΥΤ.   
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1.2. Μαγνητική  τοµογραφία 

 Το  φαινόµενο  του  πυρηνικού  µαγνητικού  συντονισµού  ήταν  γνωστό  από  

τις µελέτες  των  Bloch  και  Purcell  από  το  1946.  Η  χρήση  του  παραπάνω  

φαινοµένου περιορίστηκε  για  πολλά  χρόνια  στο  πεδίο  της  χηµείας.  Το  1973  ο  

Lauterbur  παρουσίασε  για  πρώτη  φορά   εικόνες   από  δύο  σωλήνες  ύδατος που  

είχαν  ληφθεί  µε  τη  βοήθεια  του  φαινοµένου  του  πυρηνικού  µαγνητικού  

συντονισµού.  Τα  επόµενα  χρόνια αποδείχθηκε  ότι  η  τοµογραφία  µαγνητικού  

συντονισµού  ή  απλούστερα  η  Μαγνητική  Τοµογραφία  (ΜΤ)  µπορεί  να  

χρησιµοποιηθεί  για  την  απεικόνιση  ανθρώπινων  δοµών.     

1.2.1. Μαγνητικός  συντονισµός     

Οι  πυρήνες  όλων  των  ατόµων  αποτελούνται  από  πρωτόνια  και  νετρόνια, 

τα  οποία  ονοµάζονται  νουκλεόνια.  Τα  νουκλεόνια  λόγω  της  περιστροφής  γύρω  

από  τον  εαυτό  τους  παρουσιάζουν  σπιν.  Τα  ζευγάρια  των  νετρονίων  και  

πρωτονίων  τοποθετούν  κατά  τέτοιο  τρόπο  τα  σπιν  τους,  ώστε  αυτά  να  

αλληλοαναιρούνται.  Ο  πυρήνας  ενός  οποιουδήποτε  ατόµου  παρουσιάζει  µη  

µηδενικό  σπιν  µόνο  στην  περίπτωση  όπου  υπάρχουν  ασύζευκτα  νουκλεόνια.  

Ασύζευκτα  νουκλεόνια  είναι  δυνατόν  να  βρεθούν  σε  πυρήνες µε  περιττό  αριθµό  

πρωτονίων  ή  νετρονίων  όπως οι  1H,  13C,  19F,  23Na   και  31P.  Θεωρητικά  όλοι  οι  

παραπάνω  πυρήνες  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  για  την  παραγωγή  σήµατος  

µαγνητικού  συντονισµού.  Ο  πυρήνας  του  υδρογόνου  (1H)   έχει  επιλεγεί  ως  ο  

πλέον  κατάλληλος  λόγω  της  υψηλότατης  συγκέντρωσής  του  στους  ανθρώπινους  

ιστούς. Ο  παραπάνω  πυρήνας  είναι  ο  απλούστερος  στη  φύση,  αποτελούµενος  

από  ένα  µόνο  πρωτόνιο  και  ένα  περιστρεφόµενο  ηλεκτρόνιο.  Το  πρωτόνιο  του  

κάθε  πυρήνα  υδρογόνου  περιστρέφεται  περί  τον  άξονά  του,  µε  αποτέλεσµα  τη  
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δηµιουργία  ενός  µικρού  µαγνητικού  πεδίου.  Εποµένως,  οι  πυρήνες  υδρογόνου  

µπορούν  να  θεωρηθούν  ως  µικροί  µαγνήτες   και  ο  προσανατολισµός  τους  θα  

καθορίζεται  πλέον  από  το  διανυσµατικό  µέγεθος  της  µαγνητικής  ροπής   (µ). 

Σε  κατάσταση  απουσίας  εξωτερικού  µαγνητικού  πεδίου οι  µαγνητικές  

ροπές  των  πυρήνων  έχουν  τυχαίο  προσανατολισµό,  µε  αποτέλεσµα  το  συνολικό  

µαγνητικό  πεδίο  να  µην  ανιχνεύεται (Σχήµα  4.α).  Εάν  οι  πυρήνες  υδρογόνου  

τοποθετηθούν  µέσα  σε ένα  ισχυρό  εξωτερικό  µαγνητικό  πεδίο  Β0,  τότε  αυτοί  

προσανατολίζονται  παράλληλα  ή  αντιπαράλληλα  µε  τη  διεύθυνση  του  

εφαρµοζόµενου  πεδίου  (Σχήµα 4.β).  Οι  πυρήνες  που  προσανατολίζονται  

παράλληλα  µε  το  Β0  βρίσκονται  σε  χαµηλότερη  ενεργειακή  στάθµη  από  τους  

υπόλοιπους.  Ο  αριθµός  των  πυρήνων  στη  χαµηλή  ενεργειακή  στάθµη  είναι  λίγο  

µεγαλύτερος    από   τον   αντίστοιχο   στην   υψηλότερη  ενεργειακή    στάθµη.   Αυτή    

η µικρή  περίσσεια  πρωτονίων  µε  παράλληλο  προσανατολισµό  προς  το  Β0  θα  

παράγει  ένα  συνολικό  µαγνητικό  πεδίο   το   οποίο  ονοµάζεται  µαγνήτιση   Μ. 

 

 

                           (α)                                                                         (β)              

Σχήµα  4.  Προσανατολισµός  πυρήνων  κατά  την  (α)  απουσία  και  (β)  παρουσία  

εξωτερικού  µαγνητικού  πεδίου. 

                                                                                   B0

                                                                                                                                                                                          M
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Το  µέγεθος  του  Μ  είναι  πολύ  µικρό  σε  σχέση  µε  το  εξωτερικό  µαγνητικό  

πεδίο.  Στην  παρούσα  φάση  το  µαγνητικό  πεδίο  Μ  δεν  µπορεί  να  ανιχνευθεί  µε  

δεδοµένο  ότι  είναι  παράλληλο  στο  Β0. Η  πληθυσµιακή  διαφορά  ανάµεσα  στις  

δύο  στάθµες  αυξάνει  όσο  αυξάνει  και  το  µέγεθος  του  Β0.    

Οι  µαγνητικές  ροπές  των  πυρήνων  δεν  είναι  ακριβώς  παράλληλες  ή  

αντιπαράλληλες  µε  το  Β0.  Στην  πραγµατικότητα  εκτελούν  µία  µεταπτωτική  

κίνηση  γύρω  από  το  Β0  σε  αναλογία  µε  τη  σβούρα  όταν  δέχεται  την  επίδραση  

του  βαρυτικού  πεδίου  της  γης.  Η  συχνότητα  µετάπτωσης  ονοµάζεται  συχνότητα  

Larmor  και  δίνεται  από  τη  σχέση  :   

ω0 = γ Β0  

όπου γ  ο  γυροµαγνητικός  λόγος  που  είναι  σταθερός  για  κάθε  πυρήνα.  Συνεπώς,  

ο  κάθε  πυρήνας  έχει  µία  χαρακτηριστική  συχνότητα  Larmor  ανάλογα  µε  την  

ένταση  του  στατικού  µαγνητικού  πεδίου.   

Το  άνυσµα  του µαγνητικού  πεδίου  Μ  θα  πρέπει να  µετακινηθεί  στο  

εγκάρσιο  επίπεδο,  προκειµένου  να  είναι  δυνατή  η  ανίχνευσή  του. Το  παραπάνω  

επιτυγχάνεται  µε  χρήση  του  φαινοµένου  του  µαγνητικού  συντονισµού  [3].  

Μαγνητικός  συντονισµός  είναι  το  φαινόµενο  κατά  το  οποίο  το  σύστηµα  

πυρήνων  υδρογόνου  εκτίθεται  σε  µία  διαταραχή  µε  συχνότητα  ίση  µε  την  

χαρακτηριστική  τους  συχνότητα  Larmor  (ω0).  Πηνία  στο  εσωτερικό  του  µαγνήτη  

παράγουν   παλµούς   ραδιοσυχνότητας  (RF)  µε  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  το  µαγνητικό  

πεδίο (Β1)  της  RF  να  είναι  κάθετο  στο  Β0.  Η  ακτινοβολία  RF   έχει  συχνότητα  

ίση  µε  τη  συχνότητα  Larmor  των  πυρήνων.   

Υπό  την  επίδραση  της  RF  µερικοί  πυρήνες  που  βρίσκονται  στη  χαµηλή  

ενεργειακή  στάθµη απορροφούν  ενέργεια και  µεταπίπτουν  στην  αντιπαράλληλη  

κατάσταση.  Επιπλέον,  η  RF  αναγκάζει  τις µαγνητικές  ροπές  των  πυρήνων να  
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περιστρέφονται  σε  φάση. Το  παραπάνω  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  εµφάνιση  

µαγνήτισης  στο  εγκάρσιο  επίπεδο  xy. Το  άνυσµα  του  µαγνητικού  πεδίου  Μ  

αποκλίνει από  την  αρχική  του  θέση  (παράλληλο  στο  Β0)  και  εκτελεί  σπειροειδή  

κίνηση  (Σχήµα  5).  Η  γωνία  θ  εκφράζει  την  αποµάκρυνση  του  Μ  από  το  

διαµήκη  άξονα  (z)  και  αυξάνει  ανάλογα  µε  την  ισχύ  της  RF,  καθώς  και  µε  το  

χρόνο  εφαρµογής  της.  Το  άνυσµα  Μ   αναλύεται  σε  δύο  συνιστώσες  :  τη   

διαµήκη  µαγνήτιση   (Μz)  που  είναι  παράλληλη  στο  Β0  και  την  εγκάρσια  

µαγνήτιση  (Μxy)  που  είναι  κάθετη  στο  Β0.  Όταν  η  γωνία  θ  γίνει  ίση  µε  900 , 

τότε  η  Μz  µηδενίζεται  και  η  Μxy  λαµβάνει  τη  µέγιστη  τιµή  της.  Η  RF  που  

προκάλεσε  την  µετάπτωση  του  Μ  στο  xy  επίπεδο  ονοµάζεται  παλµός  900.  

                          
Σχήµα  5.  Αποµάκρυνση  του  µαγνητικού  πεδίου  Μ  από  την  αρχική  του  θέση  λόγω  

της  επίδρασης  της  RF. 

Μετά  την  παύση  του  παλµού  900,  το µαγνητικό  πεδίο  Μ  προσπαθεί  να  

επανέλθει  στην  αρχική  του  τιµή  και  διεύθυνση.  Οι  πυρήνες  αποδίδουν  στο  

περιβάλλον  την  ενέργεια  που  απορρόφησαν  από  την  RF,  µε  αποτέλεσµα  τη  

µετάπτωση  τους  στη  χαµηλότερη  ενεργειακή  κατάσταση.  Εποµένως, η  διαµήκης  

συνιστώσα  Mz   διαρκώς  θα  αυξάνει.  Επιπλέον,  οι µαγνητικές  ροπές  των  πυρήνων  

 

            Β0 
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δεν  περιστρέφονται  πλέον  σε  φάση  και  αρχίζουν  να  εκτελούν  τυχαίες  κινήσεις.  

Το  παραπάνω  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  απόσβεση  της  εγκάρσιας  µαγνήτισης  

Μxy.  Η  µεταβολή  της  Mxy   δηµιουργεί  τα  σήµατα  ελεύθερης  επαγωγικής  

απόσβεσης  (FID),  τα  οποία  ανιχνεύονται  από  ειδικά  πηνία  λήψης   που  

βρίσκονται  στο  εσωτερικό  του  µαγνήτη. Τα  FID  σήµατα  εκφράζουν  τη  µεταβολή  

του  πλάτους  του  σήµατος  συναρτήσει  του  χρόνου  (Σχήµα 6).  Η  χρήση  

µετασχηµατισµών  Fourier  επιτρέπει  τη  µετατροπή  του  πλάτους  του  σήµατος  από  

συνάρτηση    του  χρόνου  σε  συνάρτηση  της  συχνότητας  [4].  Το  παραπάνω  

αποτελεί  το  σήµα  µαγνητικού  συντονισµού.  

 

Σχήµα  6.  Σήµα  ελεύθερης  επαγωγικής  απόσβεσης  (FID). 

1.2.2. Χρόνοι  χαλάρωσης  Τ1 � Τ2 

Η  παύση  της  RF  επαναφέρει  το  σύστηµα  των  πυρήνων  υδρογόνου  στην  

κατάσταση  ισορροπίας,  όπου  η  µαγνήτιση  Μ  αποκτά  την  αρχική  της  τιµή,  ενώ  

η  διεύθυνσή  της  γίνεται  παράλληλη  στο  Β0. Η  παραπάνω  διαδικασία  ονοµάζεται  

χαλάρωση και  χαρακτηρίζεται  από  δύο  χρόνους  Τ1  και  Τ2. 

Ο  χρόνος   Τ1  ονοµάζεται  χρόνος  χαλάρωσης  σπιν - πλέγµατος  και  

προσδιορίζει  το  χρονικό  διάστηµα  που  απαιτείται,  ώστε  η  διαµήκης  µαγνήτιση  

(Μz)  να  επανέλθει  στο  63 %  της  αρχικής   της   τιµής   Μ  (Σχήµα  7.α).  Ο  Τ1  

t
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εκφράζει  το  χρόνο  που  χρειάζονται  οι  διεγερµένοι  πυρήνες,  προκειµένου  να  

απελευθερώσουν  την  περίσσεια  της  ενέργειας  που  απορρόφησαν  από  την  RF  σε  

µόρια  του  περιβάλλοντος.  Η  χαλάρωση  πραγµατοποιείται  σε  χρόνο  5 Τ1. Ο  Τ1 

εξαρτάται  από  το  µέγεθος  του  µορίου  και  από  το  περιβάλλον  εντός  του  οποίου  

το  µόριο  κινείται.  Καθαρό  νερό  και  εγκεφαλονωτιαίο  υγρό  έχουν  µεγάλους  

χρόνους  Τ1.  Τα  µικρά  µόρια,  όπως  αυτά  του  καθαρού  νερού,  µπορούν  να  

κινηθούν  ταχύτατα  µέσα  στο  µοριακό  τους περιβάλλον  µε  αποτέλεσµα  να  έχουν  

µικρή  πιθανότητα   απελευθέρωσης  της  ενέργειάς  τους  λόγω  αλληλεπίδρασης  µε  

γειτονικά  µόρια. Σε  αντίθεση  µεγάλα  µόρια λίπους  ή  πρωτεϊνών, που  

αναγκάζονται  να  κινηθούν  αργά  στο  µοριακό  τους  περιβάλλον,  εµφανίζουν  

µικρούς  χρόνους  Τ1.  

Ο  Τ2  ονοµάζεται  χρόνος  σπιν - σπιν  και  αναφέρεται  στο  χρόνο   που  

απαιτείται  ώστε  η  εγκάρσια  µαγνήτιση  (Μxy)  να  µειωθεί  στο  37 %  της  µέγιστης  

τιµής  της  (Σχήµα  7.β).  Η  χαλάρωση  Τ2  σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  µε  

αλληλεπιδράσεις  µεταξύ  πυρήνων  και  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  απώλεια  φάσης  

µεταξύ  των  µαγνητικών  ροπών. Ο  χρόνος  Τ2  είναι  βραχύς  στα  στερεά  και  

λαµβάνει  µεγαλύτερες  τιµές  στα  ρευστά.  Στα  στερεά οι  µαγνητικές  ροπές  

εκτίθενται  σε  τοπικά  µεταβαλλόµενα  πεδία,  µε  αποτέλεσµα  την  άµεση  απώλεια  

φάσης.  Στα  ρευστά  η  τυχαία  κίνηση  των  µαγνητικών  ροπών  ελαχιστοποιεί  τις  

µεταβολές  των  τοπικών  πεδίων,  µε  αποτέλεσµα  την  αύξηση  των  χρόνων  Τ2.    Ο  

χρόνος  Τ2  είναι  πιο  βραχύς  από  τον  Τ1  για   όλους  τους  τύπους  ιστών.  Οι  

πυρήνες  είναι  δυνατόν  να  βρεθούν  πολύ  γρήγορα  εκτός  φάσης  µεταξύ  τους  µε  

αποτέλεσµα   την  ολοκλήρωση  της  χαλάρωσης  Τ2,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι  

πυρήνες  έχουν  ακόµα  περίσσεια  ενέργειας  και  η  χαλάρωση  Τ1  συνεχίζεται. 
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(α) 

(β) 

Σχήµα  7.  Χρόνοι  χαλάρωσης  (α)  Τ1  και  (β)  Τ2. 

 

1.2.3. Βαθµίδωση  µαγνητικού  πεδίου   

  Ο  χωρικός  προσδιορισµός  στη   ΜΤ   επιτυγχάνεται  µε  την  ανίχνευση  των  

διαφορετικών  συχνοτήτων  Larmor  που  παρουσιάζουν  οι  πυρήνες. Προκειµένου  να  

δηµιουργηθεί  εικόνα  ΜΤ,  θα  πρέπει  να  εφαρµοσθεί ένα  επιπλέον  µαγνητικό  

πεδίο  πέρα  από  το  στατικό  Β0,  εντός  του  οποίου  τοποθετείται  ο  εξεταζόµενος. 

Η  εφαρµογή  ενός  οµοιογενούς  µαγνητικού  πεδίου  δεν  θα  µπορούσε  να  δώσει  

MM

T1 2T1 3T1 4T1 5T1

t (msec)

M
z

0.37

M

T2

t (msec)

M
x
y



 

 23

τις  απαιτούµενες  χωρικές  πληροφορίες,  αφού  όλες  οι  συχνότητες  Larmor  των  

πυρήνων  θα  ταυτίζονταν  και  θα  έδιναν  το  ίδιο  ακριβώς  σήµα.   

Στη  ΜΤ  χωρικές  πληροφορίες  µπορούν  να  ληφθούν  µόνο  αν  στο  Β0  

εφαρµοσθούν  ένα  ή  περισσότερα  γραµµικά  µεταβαλλόµενα,  κεκλιµένα,  

βαθµιδωτά  µαγνητικά  πεδία,  γνωστά  ως  gradients  [5].  Η  εφαρµογή  των  

παραπάνω  πεδίων  επιτρέπει  τη  δηµιουργία  βαθµίδωσης  του  µαγνητικού  πεδίου  

κατά  τους  τρεις  άξονες  συντεταγµένων : 

Gx = - (∂Bx /∂x),  Gy = - (∂By /∂y), Gz = - (∂Bz /∂z) 

Βαθµιδωτά  µαγνητικά  πεδία  δηµιουργούνται  χρησιµοποιώντας  δύο  πηνία  σε  

κάποια  απόσταση  µεταξύ  τους.  Τα  πηνία  που  δηµιουργούν  το  Gz  είναι  δύο  

κυκλικοί  αγωγοί.  Τα  πηνία  για  τα  Gx  και  Gy  έχουν  τη  µορφή  σέλας.  Όλα  τα  

ζεύγη  πηνίων  διαρρέονται  από  ρεύµα  που  έχει  την  ίδια  ένταση  αλλά  αντίθετη  

φορά,  µε  αποτέλεσµα  τη  δηµιουργία  δύο  ίσων  και  αντίθετων  µαγνητικών  

πεδίων.  Το  ένα  πεδίο  αυξάνει  το  στατικό  µαγνητικό  πεδίο  ενώ  το  άλλο  το  

µειώνει.  Στο µέσο  της  απόστασης  των  δύο  πηνίων  παρατηρείται  επίδραση  µόνο  

από  το  Β0,  αφού  σε  αυτό  το  σηµείο  τα  δύο  πεδία  αλληλοεξουδετερώνονται.  

Πυρήνες  που  βρίσκονται  σε  διαφορετικές  θέσεις  κατά  µήκος  της  κλίσης  

υπόκεινται  σε  διαφορετική  ένταση  µαγνητικού  πεδίου,  µε  αποτέλεσµα  να  

παρουσιάζουν  και  διαφορετικές  συχνότητες  Larmor.  Υπό  την  επίδραση  των  

βαθµιδωτών  πεδίων,  η  συχνότητα  µετάπτωσης  θα  δίνεται  από  την  ακόλουθη  

σχέση : 

ωi = γ Β0 + γ Gi      

όπου  ωi  η  συχνότητα  στη  θέση  i  κατά  τη  διάρκεια  εφαρµογής  βαθµιδωτού  

µαγνητικού  πεδίου   Gi  κατά  τον  άξονα  i  και  i = x  ή  y  ή   z.  Εποµένως,  η  

εφαρµογή  βαθµιδωτών  πεδίων  στο  στατικό  µαγνητικό  πεδίο  επιτρέπει  την  



 

 24

εκποµπή  σηµάτων  µαγνητικού  συντονισµού από  τους  πυρήνες  ανάλογα  µε  τη  

θέση  στην  οποία  βρίσκονται.  Τα  παραπάνω  σήµατα  διαβιβάζονται  στο  

υπολογιστικό  τµήµα  του  τοµογράφου,  προκειµένου  να  σχηµατισθεί  η  εικόνα   

ΜΤ.   

1.2.4. Επιλογή  τοµής 

Προκειµένου  να  ληφθούν  εγκάρσιες  τοµές  ΜΤ  θα  πρέπει  να  εφαρµοσθεί  

βαθµιδωτό  πεδίο  κατά  τη  διεύθυνση  z (Gz),  για  οβελιαίες  τοµές  κατά  τη  

διεύθυνση  x  (Gx)  και  για  στεφανιαίες  τοµές  κατά  τη  διεύθυνση  y  (Gy). Ας  

θεωρήσουµε  ότι  εφαρµόζεται  βαθµιδωτό  πεδίο  Gz  για  τη  λήψη  µίας  εγκάρσιας  

τοµής.  Εάν  στους  πυρήνες  εφαρµοσθεί  ένας   RF   παλµός  µε  συχνότητα  ίση  µε  

τη  συχνότητα  Larmor  (ω0)  των  πυρήνων,  τότε  οι  µόνοι  πυρήνες  που  θα  

συντονισθούν  είναι  αυτοί  που  βρίσκονται  στο  κέντρο.  Στην  περίπτωση  όπου  ο  

παλµός  δεν  είναι  µονοχρωµατικός,  αλλά  διαθέτει  ένα  φάσµα  συχνοτήτων  ∆ω  µε  

κεντρική  συχνότητα  την  ω0,  τότε  όλοι  οι  πυρήνες  που  βρίσκονται  σε  µία  τοµή  

πάχους ∆z  θα  συντονισθούν. Συµπερασµατικά,  η  κεντρική  συχνότητα  προσδιορίζει  

τη  θέση  της  τοµής,  ενώ  το  εύρος  συχνοτήτων  καθορίζει  το  πάχος  της  τοµής. 

1.2.5.  Σύστηµα  ΜΤ 

 Τα  κυριότερα  τµήµατα  µίας  µονάδας  ΜΤ  είναι  τα  ακόλουθα : 

•    Μαγνήτης  για  την  παραγωγή  του  στατικού  µαγνητικού  πεδίου.  Η  

πλειοψηφία  των  συστηµάτων  ΜΤ  χρησιµοποιεί  υπεραγώγιµους  µαγνήτες  µε  

κυλινδρικό  σχήµα  εντός  των  οποίων   τοποθετείται  ο  εξεταζόµενος.  

•  Σύστηµα  βαθµίδωσης  µαγνητικών  πεδίων,  αποτελούµενο  από  3  ζεύγη  

πηνίων  και  ενισχυτή. 
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•  Σύστηµα   RF  µε  πηνία  εκποµπής  και  λήψης  καθώς  και  ενισχυτή.  Σε  

πολλά  συστήµατα  ΜΤ  ο  ποµπός  και  ο  δέκτης  της  RF   είναι  η  ίδια  κατασκευή.   

•  Εξεταστική  τράπεζα. 

•  Υπολογιστικό  τµήµα  για  το  σχηµατισµό  της  εικόνας  ΜΤ.  

•  Κονσόλα  χειρισµού  και  απεικόνισης. 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ  3-∆  ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Oι  µέθοδοι  τρισδιάστατης  (3-δ)   ανασύνθεσης  εικόνων  ΥΤ  και  ΜΤ  είναι  

οι  ακόλουθες  : µέθοδος  απεικόνισης  επιφανειακών  δεδοµένων,  µέθοδος  

απεικόνισης  ογκοµετρικών  δεδοµένων  και  µέθοδος  προβολής  µέγιστης  έντασης.  

Πριν  εξετάσουµε  τα  χαρακτηριστικά  και  τον  τρόπο  εφαρµογής  της  καθεµίας  

µεθόδου  ξεχωριστά,  θα  πρέπει  να  αναφέρουµε  ορισµένα  στοιχεία  τα  οποία  είναι  

κοινά  για  όλες  τις  µεθόδους. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εφαρµογή  όλων  των  παραπάνω  µεθόδων  

είναι  η  δηµιουργία  της  εικόνας  όγκου  (volume  image).  Οι  ψηφιακές 2-δ  εικόνες  

µεταφέρονται  στον  υπολογιστικό  σταθµό  εργασίας  και  στη  συνέχεια  

τοποθετούνται η  µία  δίπλα  στην  άλλη  (διαδικασία  επικόλλησης),  προκειµένου  να  

σχηµατισθεί  η εικόνα  όγκου. Η  εικόνα  όγκου  αποτελείται  από  ένα πλήθος 

στοιχείων  όγκου σχήµατος  ορθογωνίου  παραλληλεπιπέδου.  Το  κάθε  στοιχείο  

όγκου  έχει  µία  χαρακτηριστική  τιµή  γνωστή  ως  τιµή στοιχείου  όγκου,  η  οποία  

αντιστοιχεί  στην  απόχρωσή  του  στην  κλίµακα  του  γκρίζου.   

Τα  στοιχεία  όγκου   έχουν   διαστάσεις   ∆x,  ∆y  και  ∆z,  όπου  ∆z  το  πάχος  

τοµής.  Για  τις  περισσότερες  τοµογραφικές  εικόνες  ισχύει  ότι  :  ∆z > ∆x και  ∆y.  

Αυτή  η  ανισότητα  ανάµεσα  στις  διαστάσεις  των  στοιχείων  όγκου  εισάγει µία  

ανισοτροπία  στην  εικόνα  όγκου. Η  παραπάνω  ανισοτροπία  διορθώνεται  µε  

εφαρµογή  των  τεχνικών  παρεµβολής   στην  εικόνα  όγκου,  έτσι  ώστε  όλα  τα  

στοιχεία  όγκου  να  αποκτήσουν  σχήµα  κύβου. Η  απλούστερη  τεχνική  που  µπορεί  

να  χρησιµοποιηθεί  είναι  η  γραµµική  παρεµβολή  (linear  interpolation)  κατά  τη  

διεύθυνση  z.  Οι  διαστάσεις  των  νέων  στοιχείων  όγκου  παραµένουν  οι  ίδιες  

στους  άξονες  x  και  y,  ενώ  η  ∆z  µειώνεται  κατά  έναν  παράγοντα  προκειµένου  
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να  γίνει  ίση  µε  τις  ∆x  και  ∆y.   Η  χαρακτηριστική  τιµή  του  κάθε  νέου  

στοιχείου όγκου  v,  η  οποία  εκφράζει  και  την  απόχρωση  του  στην  κλίµακα  του  

γκρίζου,  υπολογίζεται  µε   γραµµική  παρεµβολή  ανάµεσα  στις  τιµές  δύο 

προηγούµενων  στοιχείων  όγκου  v1  και  v2.  Τα  v1  και  v2  επιλέγονται  έτσι  ώστε  

να  είναι  εκατέρωθεν  του  v  και  τα  κέντρα  τους  να  βρίσκονται  πιο  κοντά  στο  

κέντρο  του  v  σε  σχέση  µε  όλα  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  όγκου.  Μία  πιο  

εξελιγµένη  τεχνική  που  εφαρµόζεται  κατά  την  3-δ  απεικόνιση  είναι  η  

τριγραµµική  παρεµβολή  (trilinear  interpolation).  Σύµφωνα  µε  αυτή  την  τεχνική  η  

παρεµβολή  πραγµατοποιείται  και  στις  τρεις   διευθύνσεις  x,  y  και  z. Οι  τρεις  

διαστάσεις  των  νέων  στοιχείων  όγκου  είναι  διαφορετικές  από  εκείνες  των  

αρχικών. Η τιµή  του  κάθε  νέου  στοιχείου  όγκου  υπολογίζεται  µε  παρεµβολή  στις  

τιµές  όλων  των στοιχείων  όγκου  που  συνορεύουν  µε  αυτό.    Τα  άµεσα  γειτονικά  

στοιχεία  όγκου  δηµιουργούν  µία  3-δ  περιοχή  µε  κέντρο  το  στοιχείο  όγκου,  για  

το  οποίο  γίνεται  η  παρεµβολή. Η  χρήση  της  τεχνικής  τριγραµµικής  παρεµβολής  

δηµιουργεί  τεχνικά  σφάλµατα  στην  3-δ  εικόνα,  όταν  ο  λόγος  ∆z  προς  ∆x  ή  ∆y  

είναι  µεγαλύτερος  της  τιµής  5  [6].  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να   

χρησιµοποιηθούν  υψηλότερης  τάξης  τεχνικές  παρεµβολής  (cubic  spline  

interpolation).  Η  τιµή  του  κάθε  νέου  στοιχείου  όγκου  σχήµατος  κύβου  

υπολογίζεται  από  πολυώνυµα  τρίτου  βαθµού,  χρησιµοποιώντας  τις  τιµές  

στοιχείων  όγκου  µίας  ευρύτερης  3-δ  περιοχής  [6].  Η  παραπάνω  περιοχή  

επεκτείνεται  πέρα  από  τα  άµεσα  γειτονικά  στοιχεία  όγκου  που  

χρησιµοποιήθηκαν  κατά  την  τριγραµµική  παρεµβολή.  

Οι  µέθοδοι ανασύνθεσης  έχουν  ως  στόχο  την  προβολή των  3-δ  δεδοµένων  

της  εικόνας  όγκου  σε  µία  οθόνη  υπολογιστή  δύο  διαστάσεων,  η  οποία 

αποτελείται  από  µία  σειρά  εικονοστοιχείων.  Η  παραπάνω  διαδικασία  της  
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απεικόνισης  µπορεί  να  γίνει  είτε  µε  την τεχνική  της  ακτινανίχνευσης  (ray  

casting),  είτε  µε  την  τεχνική  προβολής  στοιχείων  όγκου  (voxel  projection).  

Σύµφωνα  µε την  τεχνική  της  ακτινανίχνευσης,  από  κάθε  εικονοστοιχείο  της  

οθόνης  ξεκινά  µία  υποθετική  ακτίνα,  η  οποία  κατευθύνεται  στην  εικόνα  όγκου  

(Σχήµα  8).  Στη  τεχνική  προβολής   στοιχείων  όγκου,  τα  στοιχεία  όγκου  

προβάλλονται  απ�  ευθείας  στην  οθόνη  παρατήρησης  (Σχήµα  8).  Κάθε  µέθοδος  

3-δ  ανασύνθεσης  χρησιµοποιεί  ένα  διαφορετικό  µαθηµατικό  µοντέλο,  

προκειµένου  να  καθορίσει  τη  σκίαση  του  κάθε  εικονονοστοιχείου  της  οθόνης  

ανάλογα  µε  τα  στοιχεία  όγκου  που  προβάλλονται  σε  αυτό.   

 
Σχήµα  8.  Σχηµατική  αναπαράσταση  των  τεχνικών  (α)  ακτινανίχνευσης  και  (β)  

προβολής  στοιχείων  όγκου. 
 

 

 

                                                                                              Εικόνα  όγκου

                                        (α)         (β)

                                                            Οθόνη  παρατήρησης
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2.1. Μέθοδος  απεικόνισης  επιφανειακών  δεδοµένων  

 Η  µέθοδος  της  απεικόνισης  επιφανειακών  δεδοµένων  (surface  rendering)  

αποτέλεσε  την  πρώτη  µέθοδο  3-δ  ανασύνθεσης  που  εφαρµόσθηκε  σε  

τοµογραφικές  εικόνες. Χρησιµοποιείται  για  την  3-δ  αναπαράσταση  επιφανειών  

δοµών  ή  οργάνων,  δίχως  να  παρέχει  ταυτόχρονα πληροφορίες  για  την  εσωτερική  

τους  ανατοµία.  Η  µέθοδος  απεικόνισης  επιφανειακών  δεδοµένων  (ΜΑΕ∆)  

πραγµατοποιείται  σε  δύο στάδια  που  σχετίζονται  :  α)  µε  το  σχηµατισµό  της  3-δ  

επιφάνειας  εντός  της  εικόνας  όγκου  και  β)  µε  την  απεικόνιση  της  3-δ  

επιφάνειας  σε  µία  οθόνη  δύο  διαστάσεων. 

2.1.1. Σχηµατισµός  3-δ  επιφάνειας 

Ο  καθορισµός  των  ορίων  της  περιοχής  ενδιαφέροντος  πραγµατοποιείται  

συνήθως  µε  εφαρµογή  της  µεθόδου  κατωφλίου, η  οποία  οδηγεί  στη  δυαδική  

(binary)  ταξινόµηση  όλων  των  στοιχείων  όγκου. Τα στοιχεία  όγκου  µπορούν  να   

λάβουν  τιµές  0  ή  1.  Στοιχεία  όγκου  µε  τιµή  1  θα  αναπαριστούν  τµήµατα  της  

υπό  απεικόνιση  περιοχής  (Σχήµα 9).  Η  παραπάνω  διαδικασία  οδηγεί  στη  

δηµιουργία  ενός  περιγράµµατος  που διαχωρίζει  τα  στοιχεία  όγκου  µε  τιµή  1  από  

αυτά  µε  τιµή  0  και  κατά  συνέπεια  περιγράφει  τα  όρια  της  επιφάνειας  εντός  της  

εικόνας  όγκου.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  υπό  απεικόνιση  επιφάνεια  

περιγράφεται  µε  τη  βοήθεια  των  στοιχείων  όγκου. Η  παραπάνω  περιγραφή  

χρησιµοποιείται  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  εφαρµογής  της  ΜΑΕ∆. Για  την  

περιγραφή  της  επιφάνειας  έχουν  χρησιµοποιηθεί  επίσης  σηµεία,  πλευρές  των  

στοιχείων  όγκου,  τρίγωνα  καθώς  και  πολυγωνικά  σχήµατα  [7,8].  Εάν  η  µέθοδος  

κατωφλίου  δε  δίνει  ικανοποιητικά  αποτελέσµατα  σχετικά  µε  τον  καθορισµό  της  
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περιοχής  ενδιαφέροντος,  θα  πρέπει  να  χρησιµοποιηθούν  εναλλακτικές  µέθοδοι  

αποκοπής.  

 

15 30 80 75 88 20 80 35 25     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 19 36 78 79 43 30 39 30     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 42 45 67 70 79 36 6 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
80 91 79 62 58 64 48 31 40 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
25 32 81 49 53 71 25 26 35 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
34 40 19 57 78 72 34 38 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
86 79 27 40 35 20 42 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 29 31 42 11 20 29 8 30     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

                             (α)                                                                         (β)    

Σχήµα  9.  Μετατροπή  µίας  2-δ  εικόνας  σε  δυαδική.  Οι  τιµές  µέσα  στα  κελιά  

αντιστοιχούν  στις  τιµές  των  εικονοστοιχείων  και  εκφράζουν  την  απόχρωσή  τους  στην  

κλίµακα  του  γκρίζου.  (α)  Στην  εικόνα  εφαρµόζεται  ένα  κατώφλι  από  την  τιµή  45  έως  

την  τιµή  70.   (β)  Όσα  εικονοστοιχεία  έχουν  τιµή  µεταξύ  45  και  70  θα  λάβουν  τιµή  1,  

ενώ  όλα  τα  υπόλοιπα   θα  έχουν  τιµή  0. Η  έντονη  µαύρη  γραµµή  περιβάλλει  όλα  τα 

εικονοστοιχεία   µε  τιµή  1  και  συνεπώς  ορίζει  το  περίγραµµα  της  επιφάνειας  στη  

συγκεκριµένη  εικόνα.  

2.1.2. Απεικόνιση  3-δ  επιφάνειας 

Η  προβολή  της  3-δ  επιφάνειας  στην  οθόνη  παρατήρησης  µπορεί  να  γίνει  

είτε  µε  την  τεχνική  της  ακτινανίχνευσης,  είτε  µε  απ�  ευθείας  προβολή  των  

στοιχείων  όγκου.  Η   τεχνική  προβολής   στοιχείων  όγκου   χρησιµοποιείται  

συνήθως  κατά  τη  ΜΑΕ∆.  Η  συγκεκριµένη  τεχνική  είναι  ταχύτερη από  την  

τεχνική  της  ακτινανίχνευσης  και  απαιτεί  µικρότερη  υπολογιστική  ισχύ  [9].   Τα  

στοιχεία  όγκου,  που  περιγράφουν  την  επιφάνεια  στην εικόνα  όγκου,  

προβάλλονται  απ�  ευθείας  στην  οθόνη  µε  συγκεκριµένη  σειρά  ανάλογα  µε  την  

απόστασή  τους  από  την  οθόνη  παρατήρησης  [10].  Στις  περισσότερες  
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περιπτώσεις  η  προβολή  γίνεται  ξεκινώντας  από  το  πιο  µακρινό  και  φθάνοντας  

στο  πιο  κοντινό στοιχείο  όγκου  σε  σχέση  µε  το  επίπεδο  παρατήρησης.  Η  

αντίστροφη  σειρά  προβολής  µπορεί  επίσης  να  ακολουθηθεί.  Η  σειρά  προβολής  

των  στοιχείων  όγκου  στην  οθόνη  παρατήρησης  παρουσιάζεται  µε  ένα  

παράδειγµα    (Σχήµα  10).  Τα  στοιχεία  όγκου  είναι  αριθµηµένα  από  το  1  µέχρι  

το  16. Η   διαδικασία   της  προβολής  από  το  πιο  µακρινό  στο  πιο  κοντινό  

στοιχείο  όγκου,  θα  σήµαινε  ότι  τα  στοιχεία  όγκου  µε  αριθµούς  4,  8,  7,  11,  15  

και  14  θα  προβάλλονταν  κατά  σειρά  στο  εικονοστοιχείο  p  της   οθόνης.  Η  

παραπάνω  σειρά  προβολής επιτυγχάνεται µετά  από  σάρωση  των  στοιχείων  όγκου  

του  πλέγµατος  ακολουθώντας  την  εξής  σειρά  :  4,  3,  2,  1,  8,  7,...,  13.  Η  

προβολή  των  στοιχείων  όγκου  µπορεί  να  γίνει  και  αντίστροφα  δηλαδή  να  

ξεκινά  από  το  πιο  κοντινό  και  να  καταλήγει  στο  πιο  µακρινό  στοιχείο  όγκου  σε  

σχέση  µε  το  επίπεδο  παρατήρησης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  σάρωση  των    

στοιχείων  όγκου  θα  γινόταν  µε  την  εξής  σειρά : 13,  14,  15,  16,  9,  10, �,  4.     

 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

                  
                                       
 
                                      p 
                                                                                       Οθόνη  παρατήρησης 

 

Σχήµα  10.  Παρουσίαση  της  σειράς  προβολής  των  στοιχείων  όγκου  στην  οθόνη  

παρατήρησης. 

                                                                                          
Η   διαδικασία  της  προβολής  των  στοιχείων  όγκου   περιλαµβάνει  τα  εξής  

στάδια  : 
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•  Καθορίζονται  τα  εικονοστοιχεία  της  οθόνης,  εντός  των  οποίων  θα  γίνει  η  

απεικόνιση  της  3-δ  επιφάνειας. 

•  Καθορίζεται  η  σειρά  µε  την  οποία  θα  γίνει  η  προβολή  των  στοιχείων  

όγκου  (π.χ.  από  το  πιο  µακρινό  στο  πιο  κοντινό  στοιχείο  όγκου  σε  σχέση  µε  

το  επίπεδο  παρατήρησης). 

•  Αρχικά,  το  πιο  µακρινό  στοιχείο  όγκου  v0  σε  σχέση  µε  το  

εικονοστοιχείο  ενδιαφέροντος  p,  προβάλλεται  στο  p.   

•  Στο  εικονοστοιχείο  p  αποδίδεται  µία  σκίαση  που  σχετίζεται  µε  το  

στοιχείο  όγκου  v0  που  προβλήθηκε  σε  αυτό.    

•  Εάν στο p  προβληθεί  ένα  δεύτερο  στοιχείο   όγκου  v,  το  οποίο  είναι  πιο  

κοντά  στο  επίπεδο  παρατήρησης  σε  σχέση  µε  το  v0,  τότε  η  σκίαση  του  p  

αντικαθίσταται  από  αυτή  που  καθορίζεται  πλέον  από  το  v.     

Εάν  η  προβολή  γινόταν  από  το  πιο  κοντινό  στο  πιο  µακρινό  στοιχείο  

όγκου,  τότε  το  τελευταίο  στάδιο  της  παραπάνω  διαδικασίας  θα  έπρεπε  να  

µεταβληθεί.  H  σκίαση  του  εικονοστοιχείου  p  θα  άλλαζε,  µόνο  αν  η  αρχική  τιµή  

του  αντιστοιχούσε  στο  υπόβαθρο.    Σε  όλες  τις  περιπτώσεις   τα  στοιχεία  όγκου  

που  βρίσκονται  πιο  κοντά  στην  οθόνη  παρατήρησης  θα  καθορίσουν  τη  σκίαση  

όλων  των  εικονοστοιχείων. Αυτή  η  αντιστοιχία  µεταξύ  εικονοστοιχείων  και  των  

κοντινότερων  στοιχείων  όγκου  στην  οθόνη,  επιτρέπει  την  ταυτόχρονη  

αποµάκρυνση  κρυµµένων  τµηµάτων της  επιφάνειας  (hidden  part  removal),  

δηλαδή  τµηµάτων  που  επικαλύπτονται  από  κάποια  άλλα,  µε  αποτέλεσµα  να  µην  

είναι  ορατά  από  το  σηµείο  παρατήρησης.  

Στην  καθηµερινή  ζωή  θεωρούµε  ότι  ένα  αντικείµενο  είναι  ορατό  όταν  

φωτίζεται  επαρκώς  και  το  φως  που  ανακλάται  από  αυτό  επιστρέφει  στα  µάτια  

µας.  Σε  αναλογία  µε  το  παραπάνω,  η  εικόνα  όγκου  φωτίζεται  από  µία  πηγή  και  
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το  φως  που  ανακλάται  από  αυτή  θα  δηµιουργήσει  την  τελική  απεικόνιση  στην  

οθόνη  παρατήρησης.  Η σκίαση  η  οποία  αποδίδεται  σε  κάθε  εικονοστοιχείο  p  της  

οθόνης  εξαρτάται  από  το  στοιχείο  όγκου  v  που  προβάλλεται  σε  αυτό.   Η  

πιστότητα  µε  την  οποία  η  παραπάνω  σκίαση  του  p  θα  αναπαριστά  το  

πραγµατικό  σχήµα  της  επιφάνειας  γύρω  από  το   v,   σχετίζεται  άµεσα  µε  τον 

καθορισµό   του  διανύσµατος  της  καθέτου  (Nv) στην  επιφάνεια  του  v.  ∆ιάφορες  

µαθηµατικές  µέθοδοι  έχουν  χρησιµοποιηθεί  για  τον  ακριβή  καθορισµό  του  Nv  

[11,12]. Εάν  θεωρήσουµε  το  Νv   γνωστό,  τότε  η  σκίαση  του  κάθε  

εικονοστοιχείου  p  στο  οποίο  προβάλλεται  ένα  στοιχείο  όγκου  v  καθορίζεται  από  

την  απόσταση  του  v   από  το  επίπεδο  παρατήρησης  (FD),  από  τη  διάχυση  του  

ανακλώµενου  φωτός  (Fd) στο  v,  από  την  κατοπτρική  ανάκλαση  (Fs)  στο   v  και  

δίνεται  από  την  ακόλουθη  σχέση  : 

ΣΚΙΑΣΗ (p) = [ Fd (Nv,L) + Fs (Nv,L,E) ]  FD (v)  

όπου  L,  E  τα  µοναδιαία  διανύσµατα  που  δηλώνουν  τη  διεύθυνση  φωτισµού  της  

εικόνας  όγκου  και  τη  διεύθυνση  παρατήρησης,  αντίστοιχα  [10]. Οι  έννοιες  της  

διάχυσης  του  ανακλώµενου  φωτός  και  της  κατοπτρικής  ανάκλασης  

παρουσιάζονται  στο  Σχήµα  11. Οι  τρεις  παράγοντες  που  καθορίζουν  τη  σκίαση  

του  κάθε  εικονοστοιχείου  µπορούν  να  µεταβληθούν  από  το  χρήστη  ανάλογα  µε  

το  είδος  της  3-δ  απεικόνισης  που  είναι  επιθυµητή.  

Η  χρήση  της  ΜΑΕ∆  δεν  απαιτεί  µεγάλη  υπολογιστική  ισχύ,  µε  

αποτέλεσµα  να  είναι  διαθέσιµη  σχεδόν από  όλα τα  λογισµικά  επεξεργασίας  

εικόνας.  Το  βασικό  πλεονέκτηµά  της  είναι  η  ταχύτατη    παραγωγή  3-δ  εικόνων  

[13].   Στα  µειονεκτήµατά  της  περιλαµβάνονται  η  συχνή  παρουσία  τεχνικών  

σφαλµάτων  στην  τελική  εικόνα,  καθώς  και  η  µεγάλη  ακρίβεια  που  απαιτείται  

στον  καθορισµό  των  περιγραµµάτων  της  επιφάνειας.  Πιθανά  σφάλµατα  στον  
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καθορισµό  των  περιγραµµάτων  µπορούν  να  οδηγήσουν  σε  αναξιόπιστες  3-δ  

απεικονίσεις  [14].  Η  ΜΑΕ∆  είναι  δύσκολο  να  εφαρµοσθεί  σε  περιπτώσεις  όπου  

τα  όρια  των  επιφανειών  ενδιαφέροντος  δεν  µπορούν  να  αποκοπούν  και  να  

αποµονωθούν  από  τους  περιβάλλοντες ιστούς  λόγω  χαµηλής  αντίθεσης.  Το  

παραπάνω  σε  συνδυασµό  µε  την  υπεροχή  της  µεθόδου  απεικόνισης  

ογκοµετρικών  δεδοµένων  έναντι  της  ΜΑΕ∆  για  την  3-δ  ανασύνθεση  σκελετικών  

δοµών  [13,15],  είχε  ως  αποτέλεσµα  το  δραστικό  περιορισµό  των  εφαρµογών  της  

ΜΑΕ∆  τα  τελευταία  χρόνια.  Σήµερα,  η  ΜΑΕ∆  χρησιµοποιείται  κατά  κύριο  λόγο  

για  τον  προεγχειρητικό  σχεδιασµό  κρανιοπροσωπικών  κακώσεων  σε  οστικές  

περιοχές  [16-18],  χρησιµοποιώντας  δεδοµένα  ΥΤ.  Επιπλέον,  έχει  αναφερθεί  ότι  

η   3-δ  ανασύνθεση  εικόνων  ΜΤ  µε  τη  ΜΑΕ∆  µπορεί  να  βοηθήσει  στο  

σχεδιασµό   χειρουργικών  επεµβάσεων στην  περιοχή  του  µαστού  [19],  στο  ήπαρ  

[20]  καθώς  και  στη  νευροχειρουργική  [21].          

 

                                   (α)                                                              (β)       
 
Σχήµα  11.  (α)  ∆ιάχυση  ανακλώµενου  φωτός.  Η  ένταση  του  ανακλώµενου  φωτός είναι  

ίδια  σε  όλες  τις  διευθύνσεις  και  εξαρτάται  από  τη  γωνία  θ,  όπου  θ  η  γωνία  ανάµεσα  

στο  L  και  Νv.  (β)  Κατοπτρική  ανάκλαση.  Σε  ένα  τέλειο  καθρέπτη  όλο  το  ανακλώµενο  

φως  θα  ακολουθούσε  µία  διεύθυνση  R.  Σε  µία  πραγµατική  επιφάνεια  η  ένταση  του  

ανακλώµενου  φωτός   είναι  µέγιστη  κατά  µήκος  της  διεύθυνσης  ανάκλασης   (R)  και  

µειώνεται  εκατέρωθεν  της  R.  

L                Nv                        E L                Nv                        E

R
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2.2. Μέθοδος  απεικόνισης  ογκοµετρικών  δεδοµένων 

 Η  µέθοδος απεικόνισης  ογκοµετρικών  δεδοµένων  (volume  rendering)  

εκµεταλλεύεται  όλες  τις  πληροφορίες  εντός  της  εικόνας  όγκου,  χρησιµοποιώντας 

απ�  ευθείας  τις  2-δ  τοµογραφικές  εικόνες µε  όλες  τις  αποχρώσεις  της  κλίµακας  

του   γκρίζου.    Η  µέθοδος  απεικόνισης  ογκοµετρικών  δεδοµένων  (ΜΑΟ∆)  

πραγµατοποιείται  σε  δύο  στάδια  :  α)  ταξινόµηση  ιστών  στο  εσωτερικό  όλων  

των  στοιχείων  όγκου  και  β)  απεικόνιση  3-δ  όγκου  δεδοµένων  σε  µία  2-δ  οθόνη.   

2.2.1. Ταξινόµηση  ιστών 

Η   διαδικασία  της  ταξινόµησης  ιστών  στη  ΜΑΟ∆ έχει  ως  στόχο  την  

απόδοση  σε  κάθε  στοιχείο  όγκου  µίας  αδιαφάνειας.  Η  αδιαφάνεια  λαµβάνει  

τιµές  από  0  έως  και   100  %.  Στοιχεία  όγκου  µε  χαµηλές  τιµές  αδιαφάνειας  

δίνουν  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη να  παρατηρήσει  υποκείµενους  ιστούς.  Η  τιµή  

της  αδιαφάνειας  κάθε  στοιχείου  όγκου  εξαρτάται  από  τους  ιστούς  που  υπάρχουν  

στο  εσωτερικό  του,  καθώς  και  από  την  3-δ  απεικόνιση  που  επιθυµεί  να  

δηµιουργήσει  ο  χρήστης  (π.χ.  αδιαφανή  οστά  και  ηµιδιαφανές  δέρµα  µε  

αδιαφάνεια  25 %). 

Όλοι  οι  τύποι  ιστών  που  περιέχονται  στο  εσωτερικό  του  κάθε  στοιχείου  

όγκου  θα  πρέπει  να  καθορισθούν. Η  %  ταξινόµηση  βασίζεται  στη  θεωρία  ότι  οι  

τιµές των  στοιχείων  όγκου   που  περιέχουν  ένα  συγκεκριµένο  τύπο  ιστού  

σχηµατίζουν  µία  κατανοµή  gauss  γύρω  από  µία  ονοµαστική  τιµή  [13].  Αυτή  η  

ονοµαστική  τιµή  αναφέρεται  σε  στοιχεία  όγκου  που  περιέχουν  µόνο  το  

συγκεκριµένο  τύπο   ιστού.  Εκατέρωθεν  της  ονοµαστικής τιµής  βρίσκονται  εκείνες  

οι  τιµές  των στοιχείων  όγκου,  που  αντιστοιχούν  σε  πιθανότητα  εµφάνισης  του  

ιστού  ενδιαφέροντος  στο   εσωτερικό  τους  από  0  µέχρι  και  100  %.  Η  παραπάνω  
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κατανοµή  πιθανότητας  για  κάθε  τύπο  ιστού   προσεγγίζεται  από  τα   λογισµικά  

που  υποστηρίζουν  τη    ΜΑΟ∆  µε    ένα    τραπέζιο   (Σχήµα  12).   

 
Σχήµα  12.  Γραφική  παράσταση  της   %  πιθανότητας  εµφάνισης  ενός  τύπου  ιστού  

συναρτήσει  της  τιµής  των  στοιχείων  όγκου.  Οι  τιµές  X1  και  X4 αντιστοιχούν σε  

πιθανότητα  0%.  Οι  τιµές   X2   και  X3 αντιστοιχούν  στα  όρια  της  περιοχής  µε  

πιθανότητα  100  %  και  η  Xm  είναι  η  ονοµαστική  τιµή  που  αντιστοιχεί  στο  

συγκεκριµένο  τύπο  ιστού.  

Ας  θεωρήσουµε  µία  εικόνα  όγκου  η  οποία  περιέχει  τρεις  τύπους  ιστών  

και  ότι  ο  ιστός  1  συνορεύει  µε  το  ιστό  2,  ενώ  ο  ιστός  2  συνορεύει  µε  τους  1  

και  3  (Σχήµα  13).  Εάν  η  τιµή  ενός   οποιουδήποτε  στοιχείου  όγκου  είναι  ίση  µε  

X,  τότε  το   συγκεκριµένο  στοιχείο  όγκου  περιέχει  ποσοστό  P2  %  από  τον  ιστό 

2   και  P1 %  από  τον  ιστό  3.    Έστω    ότι  η  αδιαφάνεια  των  ιστών  2  και  3  είναι  

ίση  µε  α2  και  α3,  αντίστοιχα.  Τότε  η  συνολική  αδιαφάνεια  του  συγκεκριµένου  

στοιχείου  όγκου  θα  ισούται  µε  (P2 α2 + P1 α3).  Η  παραπάνω  διαδικασία  

πραγµατοποιείται  αυτόµατα  για  όλα  τα  στοιχεία  όγκου,  προκειµένου  να  αποδοθεί  

σε  αυτά  µία  συγκεκριµένη  τιµή  αδιαφάνειας.  

 

0
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Σχήµα  13.  Παράδειγµα  της  διαδικασίας  ταξινόµησης  ιστών  σε  µία  εικόνα  όγκου  που  

περιέχει  τρεις  τύπους  ιστών.   

2.2.2. Απεικόνιση  3-δ  όγκου  δεδοµένων 

Η  διαδικασία  της  προβολής του  3-δ  όγκου  δεδοµένων  κατά  τη  ΜΑΟ∆  

πραγµατοποιείται  συνήθως  µε  την  τεχνική  της  ακτινανίχνευσης  [22].  Από  κάθε  

εικονοστοιχείο  της  οθόνης  ξεκινά  µία  υποθετική ακτίνα,  η  οποία   κατευθύνεται  

στην  εικόνα  όγκου.  Σύµφωνα  µε  την  τεχνική  της  ακτινανίχνευσης,  ισαπέχοντα  

σηµεία  θα  πρέπει  να  σηµειωθούν  κατά  µήκος  της  διαδροµής  της  κάθε  ακτίνας  

από  το  σηµείο  εισόδου  της  έως  το  σηµείο  εξόδου  της  από  την  εικόνα  όγκου.  

Σε  όλα  τα  σηµεία  θα  πρέπει  να  αποδοθεί  µία  συγκεκριµένη  τιµή  αδιαφάνειας.  

Ένας  εναλλακτικός  τρόπος  εφαρµογής  της  τεχνικής  είναι  η  µετατόπιση  της  

εικόνας  όγκου,  έτσι  ώστε  οι  ακτίνες  να  διέρχονται  από  τα  κέντρα   των  

στοιχείων  όγκου (Σχήµα  14.α).  Σε  αυτή  την  περίπτωση  τα  σηµεία  που  πρέπει  να  

σηµειωθούν  θα  αντιστοιχούν  στα  κέντρα  των  παραπάνω  στοιχείων  όγκου  [23].  

Η  εφαρµογή  της  τεχνικής  της  ακτινανίχνευσης  µε  τον  παραπάνω  τρόπο  µειώνει  

αισθητά   τους  χρόνους  ανασύνθεσης.        

X
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Σχήµα  14.  (α)  Μία  ακτίνα  διατρέχει  µία  σειρά  στοιχείων  όγκου.  (β)  Οµοιογενές  

στοιχείο  όγκου.  (γ)  Στοιχείο  όγκου  µε  µία  ενδιάµεση  επιφάνεια.  

Η  ΜΑΟ∆  θεωρεί  ότι  το  κάθε  στοιχείο  όγκου  διαβιβάζει,  εκπέµπει  και  

ανακλά  φως.  H  εικόνα  όγκου  φωτίζεται  από  µία  εξωτερική  πηγή  όπως  και  στη  

ΜΑΕ∆.   Η  σκίαση του  κάθε  εικονοστοιχείου  της  οθόνης  θα  καθορισθεί  από  την  

πορεία  της  ακτίνας  κατά  µήκος  µίας  σειράς  στοιχείων  όγκου  από  v1  έως  vn  

(Σχήµα  14.α).  ΄Εστω,  Cin  και  Cout  το  φως  που  εισέρχεται  και  εξέρχεται  σε  ένα  

οποιοδήποτε  στοιχείο  όγκου  vi,  αντίστοιχα.  Το  Cin  αναφέρεται  στο  φως  που  

προέρχεται  από  όλα  τα  προηγούµενα  στοιχεία  όγκου  που  έχει  διατρέξει  η  

υποθετική  ακτίνα.  Αν  θεωρήσουµε  ότι  το  vi είναι  οµοιογενές,  δηλαδή  περιέχει  

v1

vn

(α)

(β) (γ)
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ένα  µόνο  τύπο  ιστού  και  ότι  η  αδιαφάνεια  του  είναι  ίση  µε αi,  τότε  το  Cout  θα  

δίνεται  από  τη  σχέση : 

Cout = Ci + (1-αi)  Cin       

Ο  πρώτος  παράγοντας  της  παραπάνω  σχέσης  αναφέρεται  στην  εκποµπή  φωτός 

(Ci)  από  το  ίδιο  το  στοιχείο  όγκου  vi,   ενώ  ο  δεύτερος  εκφράζει την  

απορρόφηση  που  υφίσταται  το  Cin  λόγω  της  αδιαφάνειας  του  vi  (Σχήµα  14.β).   

Στην  πραγµατικότητα  οµοιογενή  στοιχεία  όγκου  δεν  υφίστανται.  Ας  

θεωρήσουµε  ένα  στοιχείο  όγκου  µε   µία  ενδιάµεση  επιφάνεια  στο  εσωτερικό  του  

(Σχήµα  14.γ).  Τα   συγκεκριµένο  στοιχείο  όγκου  µπορεί  να  χωρισθεί  σε  τρία  

µέρη. Το  Cout  καθορίζεται  από  τους  παράγοντες  Ci,B,  Ci,F  και  Ci,S,  οι  οποίοι  

αναφέρονται  στο φως  πίσω  από την  επιφάνεια,  µπροστά  από  την  επιφάνεια  και  

πάνω  στην  ίδια  την  επιφάνεια  λόγω  ανάκλασης,  αντίστοιχα  [23]. Το  Cout  θα  

υπολογίζεται  από  τις  ακόλουθες  σχέσεις : 

CB,out = Ci,B + (1-αi,B) Cin 

CS,out = Ci,S + (1-αi,S) CB,out 

Cout = Ci,F + (1-αi,F) CS,out 

Οι  τιµές  των αi,B  και  αi,F  είναι  ήδη  γνωστές  από  τη  στάδιο  της  ταξινόµησης. Τα  

Ci,B  και  Ci,F  υπολογίζονται συναρτήσει  των  αi,B  και αi,F,  αντίστοιχα  [23].  Η  

αδιαφάνεια  αi,S  θεωρείται  ίση  µε  την  αi,B.  Η  τιµή  του  Ci,S  υπολογίζεται βάσει  

των  ιδιοτήτων  ανάκλασης  της  συγκεκριµένης  επιφάνειας,  όπως  περιγράφηκε  στη  

ΜΑΕ∆.  Τα  παραπάνω  επιτρέπουν  τον  υπολογισµό  του  φωτός  που  εξέρχεται από  

ένα  συγκεκριµένο   στοιχείο  όγκου  vi.  Για  τον  καθορισµό  της  σκίασης  ενός  

εικονοστοιχείου  της  οθόνης,  η  παραπάνω  διαδικασία  θα  πρέπει  να  επαναληφθεί  

για  όλα  τα  στοιχεία  όγκου  ξεκινώντας  από  το  vn  και  καταλήγοντας  στο  v1. Η  

τιµή  του  Cout   για  το  v1  θα  καθορίσει  την  τελική  απόχρωση  και  σκίαση  του  
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εικονοστοιχείου. Η  διαδικασία  της  αποµάκρυνσης  κρυµµένων  τµηµάτων  του  3-δ  

όγκου  δεδοµένων  είναι  πιο  περίπλοκη  σε  σχέση  µε  αυτή  που  αναφέρθηκε  κατά  

τη  ΜΑΕ∆.  Ο  χρήστης  µπορεί  να  αποµακρύνει  όλα  τα  στοιχεία  όγκου, που  

βρίσκονται  πέρα  από  κάποιο  σηµείο  από  το  επίπεδο  παρατήρησης,  θέτοντας  ένα  

κατώφλι  αδιαφάνειας  κατά  την εφαρµογή  της  τεχνικής  της   ακτινανίχνευσης.   Το  

κατώφλι  είναι  συνήθως  υψηλό  (π.χ.  90 %)  και  όσα  στοιχεία  όγκου έχουν  

αδιαφάνεια  µεγαλύτερη  από  αυτό  αποµακρύνονται  [24].  

Η  ΜΑΟ∆   αποτελεί  τη  βασική  µέθοδο  για  τη  δηµιουργία  3-δ  

απεικονίσεων σε  όλες  σχεδόν  τις  ανατοµικές  περιοχές.  Οι  3-δ  εικόνες  

χαρακτηρίζονται  από  την  υψηλή  ποιότητά  τους  και  από  την  εξαιρετική  αίσθηση  

του  βάθους  που  προσφέρουν  στον  παρατηρητή.  Τµήµατα  της  εξωτερικής  

επιφάνειας  της  3-δ  εικόνας  µπορούν  να  αποκοπούν  άµεσα,  αποκαλύπτοντας  την  

εσωτερική  ανατοµία  και  µορφολογία  των  υποκείµενων  ιστών,  δίχως  να  

απαιτείται  εκ  νέου  ανασύνθεση.  Βασική  αδυναµία  της  ΜΑΟ∆  είναι  οι  µεγάλοι  

χρόνοι  ανασύνθεσης.   Τα  πρώτα  χρόνια εφαρµογής  της  µεθόδου,  οι  τυπικοί  

χρόνοι  για  την  επεξεργασία  και  παρουσίαση  της  3-δ  εικόνας  ήταν  µεγαλύτεροι  

της  µίας  ώρας.  Σήµερα  η  δηµιουργία  εξελιγµένων  υπολογιστικών  συστηµάτων  

δίνει  τη  δυνατότητα  για  παραγωγή 3-δ  εικόνων  µε  χρήση  της  ΜΑΟ∆  σε  

διάστηµα  µερικών  λεπτών  [13]. 

Η  ΜΑΟ∆  έχει  χρησιµοποιηθεί  για  τη  διερεύνηση  παθήσεων  του  

εγκεφάλου  και  του  κρανίου  [25-27]  και  για  τον  προεγχειτητικό  σχεδιασµό  

κρανιοεγκεφαλικών  κακώσεων  [28]  και  επεµβάσεων  στην  περιοχή  της  κεφαλής  

και  του  λαιµού  [29].  Στην  ειδικότητα  της  ορθοπεδικής  η  ΜΑΟ∆ έχει  

εφαρµοσθεί  για  την  ανίχνευση  και  τον  προεγχειρητικό  σχεδιασµό  καταγµάτων 

των  ισχίων  [30],  της  κοτύλης  [31],  της  λεκάνης  [32] και  της  ωµοπλάτης  [33].  Η  
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συνεισφορά  της  ΜΑΟ∆  είναι  εξαιρετικά  σηµαντική  στην  ογκολογία  µε  

εφαρµογές  τόσο  στη  χειρουργική  νεοπλασιών  στον  νεφρό  [34]  και  στο  ήπαρ  

[35]  όσο  και  στο  σχεδιασµό  ακτινοθεραπείας  [36,37].  Επίσης, 3-δ  εικόνες  από  

κοίλα  σπλάχνα  παραγόµενες  µε  χρήση  της  ΜΑΟ∆  έχουν  τη  δυνατότητα  να  

µιµούνται  ενδοσκόπηση  οργάνων  [38,39].             

2.3.     Μέθοδος  προβολής  µέγιστης  έντασης 

    Η   µέθοδος  προβολής  µέγιστης  έντασης  (maximum  intensity  projection - 

MIP)  αποτελεί  µία  απλοποιηµένη  περίπτωση  της  ΜΑΟ∆.  Η  απόχρωση  όλων  

των  εικονοστοιχείων  της  οθόνης  θα  καθορισθεί  και  πάλι  από  την  πορεία  των  

υποθετικών  ακτίνων  που  συνδέουν  τα  εικονοστοιχεία  µε  διαφορετικές  σειρές  

στοιχείων  όγκου. Σύµφωνα  µε  τη  µέθοδο  της  προβολής  µέγιστης  έντασης,  η  

σκίαση που  αποδίδεται  σε  κάθε  εικονοστοιχείο  της  οθόνης  θα  καθορισθεί  από  το  

στοιχείο  όγκου  που  παρουσιάζει  τη  µέγιστη  τιµή  σε  σχέση  µε  όλα  τα  υπόλοιπα  

στοιχεία  όγκου που  διατρέχει  η  ακτίνα  (Σχήµα  15).  Συνεπώς,  το  κάθε  

εικονοστοιχείο  της  οθόνης  θα  απεικονίζει  µόνο  την  πιο  φωτεινή  δοµή  που  

ανιχνεύθηκε  σε  µία  σειρά  στοιχείων  όγκου.   

Η  µέθοδος  προβολής  µέγιστης  έντασης  έχει  αποδειχθεί  εξαιρετικά  

χρήσιµη  για  τη  δηµιουργία  3-δ  αγγειογραφικών  εικόνων  από  δεδοµένα   ΥΤ  και  

ΜΤ  µετά  τη  χορήγηση  σκιαγραφικών  υλικών  [40,41].  Υπό  ιδανικές  συνθήκες,  

το  στάδιο  της  αποκοπής  περιοχών  ενδιαφέροντος  πριν  την  τελική  παρουσίαση  

της  3-δ  εικόνας  δεν  είναι  αναγκαίο  για  την  εφαρµογή  της  συγκεκριµένης  

µεθόδου. Στην  πραγµατικότητα  όµως  είναι  δυνατόν  να  υπάρχουν  δοµές εντός  της  

εικόνας  όγκου  (π.χ.  οστικές  δοµές  στην  ΥΤ),  οι  οποίες να  επιπροβάλονται  στα  
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αγγεία  λόγω  της  µεγάλης  φωτεινότητάς  τους.  Σε  αυτές τις  περιπτώσεις  η  χρήση  

των  µεθόδων  αποκοπής  είναι  επιβεβληµένη. 
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Σχήµα  15.  Σχηµατική  αναπαράσταση  της  µεθόδου  προβολής  µέγιστης  έντασης.  Μία  

ακτίνα  διατρέχει  µία  σειρά  στοιχείων  όγκου.  Η  τιµή  του  εικονοστοιχείου  της  οθόνης  

θα  ισούται  µε  8,  η  οποία  αντιστοιχεί  στη  µέγιστη  τιµή  που  ανιχνεύθηκε κατά  µήκος  

µίας  σειράς  στοιχείων  όγκου  που  διέτρεξε  η  ακτίνα.  
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ  ΑΠΟΚΟΠΗΣ  

Ο  όρος  αποκοπή  αναφέρεται  στη  διαδικασία  µε  την  οποία µία ή  

περισσότερες  περιοχές  ενδιαφέροντος µπορούν  να  αποκοπούν  και  να  

αποµονωθούν  από  τις  υπόλοιπες  δοµές  που  απεικονίζονται  σε  µία  τοµογραφική  

εικόνα. Οι  µέθοδοι  αποκοπής  µπορούν  να  χωρισθούν  σε  τρεις  µεγάλες  

κατηγορίες.  Η  πρώτη  κατηγορία  αναφέρεται  στη  σχεδίαση  δια  χειρός  των  ορίων  

της  περιοχής  ενδιαφέροντος. Η  δεύτερη  κατηγορία  αφορά  τις  ηµιαυτόµατες  

µεθόδους  αποκοπής  όπου η  µερική  συµµετοχή  του  χρήστη  είναι  απαραίτητη  για  

την  πραγµατοποίησή  τους.  Η  ανθρώπινη  παρέµβαση  σε  συνδυασµό  µε  την  

εφαρµογή  σύγχρονων  υπολογιστικών  µεθόδων  επιτρέπει  την  αξιόπιστη  αποκοπή  

περιοχών  ενδιαφέροντος  από  τοµογραφικές  εικόνες.  Η  τρίτη κατηγορία  σχετίζεται  

µε  τις  αυτόµατες  µεθόδους  αποκοπής.  Η  εφαρµογή  αυτόµατων  µεθόδων  

αποκοπής  σε  τοµογραφικές  εικόνες  απαιτεί  µεγάλη  υπολογιστική  ισχύ  και  συχνά  

οδηγεί  σε  λανθασµένα  αποτελέσµατα.  Τα  σφάλµατα  προέρχονται  από  τη  

διαφοροποίηση  των  χαρακτηριστικών  της  εικόνας  (χωρική  διακριτική  ικανότητα,  

θόρυβος,  αντίθεση,  τεχνικά  σφάλµατα),  που  παρατηρούνται  από  εξεταζόµενο  σε  

εξεταζόµενο,  µε  αποτέλεσµα  οι  αυτόµατες  µέθοδοι  να  µην  είναι  εφαρµόσιµες  σε  

όλες  τις  περιπτώσεις  [42]. Οι  ηµιαυτόµατες  µέθοδοι µαζί  µε  τη   µέθοδο σχεδίαση  

δια  χειρός  αποτελούν  τις  βασικότερες  µεθόδους  αποκοπής  που  χρησιµοποιούνται  

στην  καθηµερινή  κλινική  πράξη.  

3.1. Σχεδίαση δια  χειρός   

Η σχεδίαση δια  χειρός  (manual  tracing) ήταν  η  πρώτη  υπολογιστική  

µέθοδος  που  χρησιµοποιήθηκε  για  την  αποκοπή   περιοχών  ενδιαφέροντος  από  

τοµογραφικές  εικόνες.  Το  υπολογιστικό  σύστηµα  διαθέτει  λογισµικό  που  δίνει  τη  
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δυνατότητα στο  χρήστη  να  σχεδιάζει  τα  όρια  του  οργάνου  ή  της  περιοχής  

ενδιαφέροντος,  µετακινώντας  απλά  την  ιχνόσφαιρα  που  βρίσκεται  στο  µηχανικό  

ποντίκι  του  υπολογιστή. Η  µέθοδος  σχεδίασης  δια  χειρός µπορεί  να  εφαρµοσθεί  

σε  όλες  τις  περιπτώσεις  εικόνων,  αφού  δεν  έχει  περιορισµούς  σχετικά  µε την  

εσωτερική  οµοιογένεια  των  περιοχών  ενδιαφέροντος  ή  µε  την  αντίθεσή  τους  µε 

γειτονικές  δοµές. Η σχεδίαση δια  χειρός θεωρείται  ως  η  πλέον  χρονοβόρα  

µέθοδος  αποκοπής  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  τοµογραφικές  εικόνες.  Η  

εφαρµογή  της  είναι  ιδιαίτερα  επίπονη  σε  περιπτώσεις  όπου  το  όργανο  

ενδιαφέροντος  απεικονίζεται  σε  ένα  µεγάλο  αριθµό  τοµών.   Η  αξιοπιστία  της 

µεθόδου  εξαρτάται   από  την  υποκειµενική  κρίση  του  χρήστη  για  τα  όρια  της  

περιοχής  ενδιαφέροντος  και  από  την  ικανότητά  του  να  σχεδιάζει  ακριβή  

περιγράµµατα.  

3.2. Μέθοδος  κατωφλίου 

 Η  µέθοδος  κατωφλίου  (thresholding)  αποτελεί  την  πλέον  διαδεδοµένη  

ηµιαυτόµατη  τεχνική  αποκοπής.  Η  µέθοδος  εφαρµόζεται  στην  κλίµακα  του  

γκρίζου  µίας  τοµογραφικής  εικόνας  [43].  Η  κλίµακα  του  γκρίζου  αναπαριστά  

την  ακολουθία  σκιάσεων  όλων  των  εικονοστοιχείων  µίας  εικόνας  που  ξεκινούν  

από  το  µαύρο  και  καταλήγουν  στο  άσπρο.  Το  επίπεδο  σκίασης  κάθε  

εικονοστοιχείου  αναπαριστάται  µε  µία  αριθµητική  τιµή,  γνωστή  ως  τιµή  

εικονοστοιχείου.  

Ας  θεωρήσουµε  µία  εικόνα  f  η  οποία  αποτελείται  από  µία  φωτεινή  

περιοχή  σε  ένα  σκοτεινό  υπόβαθρο. Τα  εικονοστοιχεία  της  περιοχής  

ενδιαφέροντος και  του  υποβάθρου  λαµβάνουν  διαφορετικές  τιµές  στην  κλίµακα  

του  γκρίζου.  Το  ιστόγραµµα  της  εικόνας  παρουσιάζεται  στο  Σχήµα  16. Το  κάθε  
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εικονοστοιχείο  της  εικόνας  που  βρίσκεται  σε  µία  θέση  µε  συντεταγµένες  (x,y)  

έχει  τιµή   ίση  µε  f(x,y). Η  περιοχή  ενδιαφέροντος  µπορεί  να  αποµονωθεί  από  το  

υπόβαθρο,  αν  επιλέξουµε  ένα  αριθµητικό  κατώφλι  Τ  στην  κλίµακα  του  γκρίζου.   

Αν  f(x,y) > T   τότε  το  εικονοστοιχείο  (x,y)  ανήκει  στη  φωτεινή  περιοχή,  ενώ  αν  

f(x,y) < T  τότε  το  εικονοστοιχείο  αποτελεί  σηµείο  του  υπόβαθρου.  H  νέα  εικόνα  

g  µετά  την  εφαρµογή  της  µεθόδου  κατωφλίου  είναι  πλέον  δυαδική και  ορίζεται  

ως  εξής  :  

                                                       1,  αν  f(x,y) > T 
                                    g(x,y)  =    
                                                       0,  αν  f(x,y) < T 
 
Συνεπώς,  εικονοστοιχεία  µε  τιµή  1  θα  αποτελούν  τµήµατα  της  περιοχής  

ενδιαφέροντος,  ενώ  εικονοστοιχεία   µε τιµή  0  θα  ανήκουν  στο  υπόβαθρο.   

 

Σχήµα  16.  Εφαρµογή  κατωφλίου  Τ  για  την αποκοπή  µίας  περιοχής  από  το  υπόβαθρο. 

Ας  θεωρήσουµε  τώρα  µία   εικόνα  f(x,y)  η  οποία  απεικονίζει  δύο  

διαφορετικές  φωτεινές  περιοχές  σε  ένα  σκοτεινό  υπόβαθρο.  Τα  εικονοστοιχεία  

που  αποτελούν  την  καθεµία  περιοχή  και  το  υπόβαθρο  λαµβάνουν  διαφορετικές  

τιµές  (Σχήµα  17).   Η  αποκοπή  των  παραπάνω  περιοχών  απαιτεί  την  εφαρµογή  

πολλαπλών  κατωφλίων  στην  εικόνα.  Ένα οποιοδήποτε  εικονοστοιχείο  µπορεί  να  
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ανήκει  στη  περιοχή  1  αν  Τ1 < f(x,y) < T2,  ή  στη  περιοχή  2  αν  f(x,y) > T2  ή  στο  

υπόβαθρο  της  εικόνας  αν  f(x,y) < T1.  

 

Σχήµα  17.  Εφαρµογή  δύο  κατωφλίων  Τ1  και  Τ2  για  την  αποκοπή  δύο  περιοχών  

ενδιαφέροντος  από  το  υπόβαθρο. 

Η  µέθοδος  κατωφλίου  είναι   απλή,  γρήγορη  και  διαθέσιµη  από  την  

πλειοψηφία  των  λογισµικών  επεξεργασίας  τοµογραφικών  εικόνων. Ο ακριβής  

καθορισµός  του  κατωφλίου  στην  κλίµακα  του  γκρίζου  αποτελεί  προαπαιτούµενο   

για  την  αξιόπιστη  αποκοπή  περιοχών  µε  χρήση  της  εν  λόγω  µεθόδου. Η  χρήση  

της  µεθόδου  κατωφλίου  περιορίζεται  στην  αποκοπή  περιοχών  που  παρουσιάζουν  

υψηλή  αντίθεση  µε  τους  γύρω  γειτονικούς  ιστούς  (π.χ.  αποκοπή  οστικών  δοµών  

σε  εικόνες  ΥΤ).  Σε  περιπτώσεις  χαµηλής  αντίθεσης  η  µέθοδος  κατωφλίου  δεν  

δίνει  αξιόπιστα  αποτελέσµατα  και  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  αυτόνοµη   χρήση  

της  [44].  Αρκετές  µελέτες  έχουν αναφερθεί  στην αποκοπή  περιοχών  

ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  και  ΜΤ  µε  την µέθοδο κατωφλίου [44-47]. Η   

παραπάνω  µέθοδος  συνήθως  χρησιµοποιείται  σε  συνδυασµό  µε  άλλες  µεθόδους   

αποκοπής,  όπως  την  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  ή  τις  µορφολογικές  µεθόδους.  
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3.3. Μέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής 

 Η  µέθοδος ανάπτυξης  περιοχής  (region  growing  method)  αποτελεί  επίσης  

µία  ηµιαυτόµατη  µέθοδο  αποκοπής  περιοχών  από  τοµογραφικές  εικόνες. Η  

συγκεκριµένη   µέθοδος  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  να οµαδοποιεί  

εικονοστοιχεία  ή  υποπεριοχές  σε  µεγαλύτερες  περιοχές  [48].   Η  οµαδοποίηση  

των  εικονοστοιχείων  ξεκινά  από  ένα  σηµείο  γνωστό  ως  σπόρο.  Ο  σπόρος  

τοποθετείται  στο  εσωτερικό  της  περιοχής  που  πρέπει  να  αποκοπεί  από  τον  

χρήστη.  Γύρω  απ�  αυτό  το  προκαθορισµένο  σηµείο  µία  περιοχή  αναπτύσσεται  

αυτόµατα,  ενώνοντας το  εικονοστοιχείο  στο  οποίο  βρίσκεται  ο  σπόρος  µε  όλα  

εκείνα  τα  γειτονικά  εικονοστοιχεία που  παρουσιάζουν  ανάλογες  ιδιότητες  (π.χ.  

τιµή  στην  κλίµακα  του  γκρίζου)  µε  αυτό. Ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα   να  

µεταβάλλει  το  κατώφλι  στην  κλίµακα  του  γκρίζου  κατά  τη  διαδικασία  

ανάπτυξης  της  περιοχής.  Ένα  οποιοδήποτε  εικονοστοιχείο  (x,y)  της  εικόνας  µε  

τιµή   f(x,y)  θα  περιλαµβάνεται  στην  περιοχή   ενδιαφέροντος,  αν  ισχύει  η  

ακόλουθη  σχέση  : 

| L � f(x,y) |  ≤  W      

όπου  το  W  ισούται  µε  το  ½  του  εύρους  της  κλίµακας  του  γκρίζου  που  

εφαρµόζεται  κατά  τη  διαδικασία  ανάπτυξης  περιοχής  και  L  η  κεντρική  τιµή   της   

παραπάνω  κλίµακας. 

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  τρόπου  λειτουργίας  της  µεθόδου  

ανάπτυξης  περιοχής,  ας  µελετήσουµε  το  ακόλουθο  παράδειγµα.  Ας θεωρήσουµε  

µία  τοµογραφική  εικόνα  (Σχήµα  18).  Τα  νούµερα  µέσα  στα  κελιά  αναπαριστούν  

τις  χαρακτηριστικές  τιµές των  εικονοστοιχείων. Έστω  ότι  τα  εικονοστοιχεία  µε  

συντεταγµένες  (2, 3)  και  (4, 3) είναι  οι  σπόροι  για  την  αποκοπή  της  εικόνας.   Η  

χρήση  δύο  σπόρων  σηµαίνει  ότι  η  παραπάνω  εικόνα  µετά  την  αποκοπή  της  θα  
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περιλαµβάνει  το  πολύ  δύο  υποπεριοχές  :  τις   R1  και  R2  οι  οποίες  θα  

σχετίζονται  µε  τους  σπόρους   (2, 3)  και  (4, 3),  αντίστοιχα. Η ιδιότητα,  η  οποία  

θα  καθορίσει  σε  ποια  υποπεριοχή  ανήκει  το  κάθε  εικονοστοιχείο, σχετίζεται  µε  

την  απόλυτη  διαφορά  ανάµεσα  στις  τιµές  του  υπό  εξέταση  εικονοστοιχείου  και  

του  εικονοστοιχείου που  έχει  θεωρηθεί  ως σπόρος.   Η  παραπάνω  διαφορά  θα  

πρέπει  να  είναι  µικρότερη  από  ένα  κατώφλι  Τ.  Το  αποτέλεσµα  της  αποκοπής  

αν  θέσουµε   κατώφλι  Τ=3,  παρουσιάζεται  στο  Σχήµα 18.β.  Σε  αυτή  την  

περίπτωση  δηµιουργήθηκαν  δύο  υποπεριοχές  :  η   R1  και  R2  των  οποίων  τα  

σηµεία  τους  συµβολίζονται  µε  a και  b,  αντίστοιχα.  Εάν  επιλέγαµε  ως  κατώφλι  

το  Τ=8,  τότε  η  αποκοπή  της  εικόνας  θα  οδηγούσε  στη  δηµιουργία  µίας  µόνο  

υποπεριοχής  (Σχήµα  18.γ),  διότι  όλα  τα  εικονοστοιχεία  θα  ικανοποιούσαν  την  

παραπάνω  ιδιότητα  ταυτόχρονα  και  για  τους  δύο  σπόρους. 

Η   µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής   έχει  χρησιµοποιηθεί  µε  επιτυχία  για   την  

αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  και  ΜΤ  [49-53].  Η 

συγκεκριµένη  µέθοδος δίνει  εξαιρετικά  αποτελέσµατα  όταν  οι  περιοχές  

ενδιαφέροντος  χαρακτηρίζονται από  οµοιογένεια  στο  εσωτερικό  τους  και  από  

καλά  οριοθετηµένα  σύνορα. Η  εν  λόγω  µέθοδος  είναι  απλή  και  γρήγορη.  Η  

δηµιουργία  µίας  περιοχής  γύρω  από  το  σηµείο  -  σπόρο  πραγµατοποιείται  σε  

χρόνο  µικρότερο  του  ενός  δευτερολέπτου  [51].  Η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  

δίνει  τη  δυνατότητα  στο  χρήστη  για  απ�ευθείας  αποκοπή   οργάνων  ή  δοµών,  σε  

αντίθεση  µε  την  µέθοδο  κατωφλίου,  όπου  το  κατώφλι  εφαρµόζεται  στην κλίµακα  

του  γκρίζου  ολόκληρης  της  τοµογραφικής  εικόνας  δίχως  την  προηγούµενη  

επιλογή  των  περιοχών  ενδιαφέροντος. Μειονέκτηµα  της  συγκεκριµένης  µεθόδου  

αποτελεί  το  φαινόµενο  της διαρροής της  αποκοπής  (segmentation  leakage),  η  

οποία  παρουσιάζεται  σε  περιπτώσεις  όπου  η  περιοχή  ενδιαφέροντος  και  οι  
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περιβάλλοντες  ιστοί  χαρακτηρίζονται  από  χαµηλή  αντίθεση  [53].  Σε  αυτές  τις  

περιπτώσεις,  το  τελικό  περίγραµµα  συµπεριλαµβάνει  τµήµατα  γειτονικών  ιστών   

τα  οποία  δεν  ανήκουν  στην  περιοχή  ενδιαφέροντος.   

 

   1 0 0 5 6 7 
   2 1 1 5 8 7 
   3 0 1 6 7 7 
   4 2 0 7 6 6 
   5 0 1 5 6 5 
    1 2 3 4 5 

 

(α) 

a a b b b 
a a b b b 
a a b b b 
a a b b b 
a a b b b 

 

(β) 

a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 

 

(γ) 

 
Σχήµα  18.  Παράδειγµα  εφαρµογής  της  µεθόδου  ανάπτυξης  περιοχής.  (α)  Τιµές 

εικονοστοιχείων  στην  αρχική  τοµογραφική  εικόνα.  (β)  Αποκοπή  περιοχών  

ενδιαφέροντος  χρησιµοποιώντας   κατώφλι   Τ=3.  (γ)  Αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  

µε  κατώφλι  Τ=8.   
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3.4. Μορφολογικές  µέθοδοι 

 Οι  µορφολογικές  µέθοδοι δίνουν  τη  δυνατότητα  για  αποκοπή  οργάνων  

από  τοµογραφικές  εικόνες,  βασιζόµενες  στη  µορφή  και  στο  σχήµα  αυτών  των  

οργάνων  [54].  Οι  δύο  κυριότερες  µορφολογικές  µέθοδοι  είναι  η  διάβρωση  

(erosion)  και  η  διαστολή  (dilation). Η  διάβρωση  οδηγεί  στη  συρρίκνωση  δοµών,  

ενώ  η  διαστολή  επιτρέπει  στις  δοµές  να  διαστέλλονται  και  να  συνδέονται  µε  

αποκοµµένα  τµήµατά  τους. Κατά  τη  διαδικασία  της  διάβρωσης  και  της  

διαστολής,  ένα  στοιχείο  δοµής  τοποθετείται  πάνω  στην  τοµογραφική  εικόνα   και  

µετακινείται  από  τη  µία  πλευρά  της  εικόνας  ως  την  άλλη,   καλύπτοντας  όλη  

την   επιφάνεια  της.  Το  στοιχείο  δοµής  διαθέτει  συγκεκριµένο  σχήµα  και  

διάσταση. 

 Για  λόγους  απλότητας,  θα  µελετήσουµε  την  εφαρµογή  των  µορφολογικών  

µεθόδων  σε  µία  δυαδική  τοµογραφική  εικόνα,  όπου  όλα  τα  εικονοστοιχεία  της  

µπορούν  να  λάβουν  τιµές 0  ή  1  [55]. Έστω  f  η  αρχική  δυαδική  εικόνα,  f(x)  η  

τιµή  ενός  εικονοστοιχείου  στη  θέση  x,  f΄(x)  η  τιµή  του  εικονοστοιχείου  µετά  

την  εφαρµογή  των  µορφολογικών  µεθόδων  και  e(x)  το  στοιχείο  δοµής  το  οποίο  

τοποθετείται  στη  θέση  x.  Η µέθοδος  της  διάβρωσης για  κάθε  θέση  x  ορίζεται  

ως  εξής  : 

 f ∩ e(x) ≠ e(x) →  f΄(x) = 0  
                                               ή  
                                           f ∩ e(x)  = e(x) → f΄(x) = 1   
 
Η  διαστολή  για  κάθε  θέση  x  ορίζεται  από  τις  ακόλουθες  σχέσεις  :  
 

f ∩ e(x) ≠ Ø → f΄(x) = 1 
                                        ή                                                       

f ∩ e(x) = Ø  → f΄(x) = 0 
 

Η  εφαρµογή  των  µεθόδων  της  διαστολής  και  διάβρωσης  σε  µία  δυαδική  
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εικόνα  παρουσιάζεται  στο  Σχήµα  19. Η  εφαρµογή  της  διαστολής  οδήγησε  σε  

αύξηση  των  ορίων  της  περιοχής,  καθώς  και  σε  εξαφάνιση  των  κενών  που  

υπήρχαν  στην  αρχική  εικόνα. Κατά  τη  διαδικασία  της  διάβρωσης  τα  µόνα  

εικονοστοιχεία  από  την  αρχική  περιοχή  που  παρέµειναν  στην  τελική  εικόνα,  

ήταν  εκείνα  που  συνέπιπταν  µε  το  κέντρο  του  στοιχείου  δοµής,  όταν  ολόκληρο  

το  στοιχείο  δοµής  βρισκόταν  εντός  της  περιοχής  ενδιαφέροντος.  Επιπλέον,  η  

δεξιά  πλευρά  της  αρχικής  περιοχής  εξαφανίσθηκε  πλήρως,  αφού  το  µήκος  της  

ήταν  ίσο  µε  δύο  εικονοστοιχεία  ενώ  το  µήκος  του  στοιχείου  δοµής  ήταν  

µεγαλύτερο  και  ίσο  µε  3  εικονοστοιχεία.  

 

     

  

     

     
 
                                                             (α)                             (β)  
 

           

 
                                           (γ)                                                     (δ) 
 

Σχήµα  19.  (α)  Αρχική  δυαδική  τοµογραφική  εικόνα.  Η  µαύρη  περιοχή  περικλείει  τα  

εικονοστοιχεία  µε  τιµή  1,  ενώ  η  λευκή  τα  εικονοστοιχεία  µε  τιµή  0.  (β)  Στοιχείο  

δοµής  που  τοποθετείται  στην  εικόνα.  (γ,δ)  Εφαρµογή  των  µορφολογικών  µεθόδων 

διαστολής και  διάβρωσης  στην  αρχική  εικόνα,  αντίστοιχα.  Η  τελική  περιοχή  ορίζεται  

από  την  έντονη  µαύρη  γραµµή,  ενώ  η  αρχική  περιοχή  παρουσιάζεται  µε  τη  

διακεκοµµένη  γραµµή.   
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Οι  δύο  παραπάνω  µέθοδοι  της  διάβρωσης  και  της  διαστολής  µπορούν  να  

συνδυασθούν  και  να  δηµιουργήσουν  πολύπλοκες  ακολουθίες.  Το  άνοιγµα  

(opening)  και  κλείσιµο  (closing)   αποτελούν  τις  πιο  γνωστές  ακολουθίες  (Σχήµα 

20).  Το  άνοιγµα  αποτελείται  από  µία  διάβρωση  ακολουθούµενη  από  µία  

διαστολή  και  χρησιµοποιείται  σε  περιπτώσεις  όπου  πρέπει  να  αποµακρυνθούν  

µικρές  δοµές από  την  εικόνα  ή  να  αποχωρισθούν  κάποιες  δοµές  από  τις  

γειτονικές  τους.  Το  κλείσιµο  περιλαµβάνει  µία  διαστολή  και  εν  συνεχεία  µία  

διάβρωση.  Εφαρµόζεται  σε  περιπτώσεις  όπου  µία  περιοχή  ενδιαφέροντος  

παρουσιάζει  κενά  τα  οποία  είναι  ανεπιθύµητα.   

 

     

  

     

     
 
                                                             (α)                              (β)  
 

           

           

           
 
                                          (γ)                                                      (δ) 

 

Σχήµα  20.  (α)  Αρχική  δυαδική  τοµογραφική  εικόνα.  Η  µαύρη  περιοχή  περικλείει τα  

εικονοστοιχεία  µε  τιµή  1,  ενώ  η  λευκή  τα  εικονοστοιχεία  µε  τιµή  0.  (β)  Στοιχείο  

δοµής  που  τοποθετείται  στην  εικόνα.  (γ,δ)  Εφαρµογή  των  µορφολογικών  µεθόδων  

άνοιγµα  και  κλείσιµο  στην  αρχική  εικόνα,  αντίστοιχα.  Η  τελική  περιοχή  ορίζεται  από  

την  έντονη  µαύρη  γραµµή,  ενώ  η   αρχική  περιοχή  παρουσιάζεται  µε   τη  διακεκοµµένη 

γραµµή.     
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Η  χρήση  των  µορφολογικών  µεθόδων  δεν  περιορίζεται  µόνο  σε  δυαδικές  

εικόνες,  αλλά  επεκτείνεται  και  σε  εικόνες  µε  όλες  τις  αποχρώσεις  της  κλίµακας  

του  γκρίζου.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  οι  τοµογραφικές  εικόνες  θα  πρέπει  να  

µετατραπούν  σε  δυαδικές  µε  τη  µέθοδο  κατωφλίου.  Ιδιαίτερη  προσοχή  

απαιτείται  στην επιλογή  του  κατωφλίου,  έτσι  ώστε όλα  τα  εικονοστοιχεία της  

περιοχής ενδιαφέροντος  να  συµπεριλαµβάνονται  εντός  της  προκαθορισµένης  

κλίµακας  του  γκρίζου,  ακόµα  και  αν  η  περιοχή εµφανίζεται  συνδεδεµένη  µε  

γειτονικές  δοµές.  ∆οµές  που  δεν  ανήκουν  στην  περιοχή  ενδιαφέροντος  µπορούν  

να  αποµακρυνθούν  µε  την  κατάλληλη  εφαρµογή  των  µορφολογικών  µεθόδων.  

 Αρκετές  µελέτες  έχουν  αναφερθεί  στη  χρησιµότητα  των  µορφολογικών  

µεθόδων  για  την  αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  ή  ΜΤ  [56-

59]. Η  αποκοπή  οργάνων  µε  τις  συγκεκριµένες  µεθόδους  χαρακτηρίζεται  από  

ακρίβεια,  αξιοπιστία  και  ταχύτητα. Επιπλέον,  οι  µορφολογικές  µέθοδοι   

ελαχιστοποιούν  την    συµµετοχή  του  χρήστη  κατά  τη  διαδικασία  της  αποκοπής.  
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΟΓΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΝ  

 Η  µεταβολή  του  µεγέθους  συµπαγών  ενδοκοιλιακών  οργάνων  (ήπαρ,  

σπλήνας,  πάγκρεας,  νεφροί)  είναι  εύρηµα,  το  οποίο  σχετίζεται  άµεσα  µε  ευρύ  

φάσµα  ασθενειών. Η  αξιόπιστη  µέτρηση  του  όγκου  οργάνων  και  η  ανίχνευση  

ακόµη  και  ήπιων  µεταβολών  τους  σε  απεικονιστικές  εξετάσεις  έχει  διαγνωστική  

αξία  και  µπορεί  να   επηρεάσει  τη  θεραπευτική  αντιµετώπιση  των  ασθενών.  Η  

ακρίβεια  στις  µετρήσεις  όγκων  µε  ποσοτικές  µεθόδους  σε  απεικονιστικές  

εξετάσεις  εξαρτάται  άµεσα  από  την  ακριβή  περιγραφή  των  ορίων   των  οργάνων  

ενδιαφέροντος. Η  ΥΤ  και  ΜΤ  έχουν  τη  δυνατότητα  να  απεικονίζουν  τα  όρια  

δοµών  και  οργάνων  µε  λεπτοµέρεια  και  σαφήνεια  σε  µία  σειρά  2-δ  εικόνων.  

∆ιάφορες µέθοδοι  έχουν  εφαρµοσθεί  σε  εικόνες  ΥΤ  ή  ΜΤ   για  τη  µέτρηση  του  

όγκου  οργάνων.  Αρκετές  από  αυτές  παρουσίαζαν  σηµαντικά  µειονεκτήµατα  που  

σχετίζονταν  είτε  µε  την   πολυπλοκότητά  τους,  είτε  µε  παραδοχές  ή  υποθέσεις  

για  το  σχήµα  των  οργάνων  ενδιαφέροντος.  Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  

παρουσιάσουµε  τις  πιο  αξιόπιστες  µεθόδους  που  έχουν  χρησιµοποιηθεί  για  τη  

µέτρηση  του  όγκου  οργάνων  από  τοµογραφικές  εικόνες.          

4.1. Πλανιµετρία 

 Η  πλανιµετρία  (planimetry)  ήταν  η  πρώτη  υπολογιστική  µέθοδος  που  

χρησιµοποιήθηκε  για  τη  µέτρηση  του  όγκου  οργάνων  από τοµογραφικές  εικόνες  

[60,61].  Βασίζεται  στην  περιγραφή  των  ορίων   του  οργάνου  ενδιαφέροντος,  

χρησιµοποιώντας  τη  µέθοδο σχεδίαση  δια  χειρός.  Τα  όρια  του  οργάνου  θα  

πρέπει  να  σχεδιασθούν  προσεκτικά  σε  όλες  τις  τοµές.  Ο  όγκος  του  οργάνου  

ενδιαφέροντος  σε  µία  οποιαδήποτε τοµή  i  υπολογίζεται  από  το  γινόµενο  του  

αριθµού  των  εικονοστοιχείων  (Ni)    που  περιβάλλονται  από  το  περίγραµµα  του  



 

 55

οργάνου  επί  την  επιφάνεια  του  κάθε  εικονοστοιχείου  (Α)  επί  το  πάχος  της  

τοµής  (Τ). Εάν  θεωρήσουµε  ότι  το  όργανο  ενδιαφέροντος  απεικονίζεται  σε  m 

τοµές,  ο  συνολικός  του  όγκος  θα  δίδεται  από  την  ακόλουθη  σχέση  :   

 V = T A Ni
i

m

=
�
1

       

 Η  µέθοδος  της  πλανιµετρίας  είναι  διαθέσιµη  σχεδόν  από  όλα από  τα  

λογισµικά  των  τοµογραφικών µονάδων,  γεγονός  που  την  καθιστά  εξαιρετικά  

διαδεδοµένη.  Η  πλανιµετρία  είναι  εξαιρετικά  χρονοβόρα  ογκοµετρική  µέθοδος  

ιδιαίτερα  σε  περιπτώσεις  όπου  τα  όργανα  ενδιαφέροντος  απεικονίζονται  σε  

µεγάλο  αριθµό  τοµών.  Η  εφαρµογή  της  µεθόδου απαιτεί  από  τον  χρήστη  να  

διαθέτει  πολύ  καλή  γνώση  της  ανατοµίας  της  υπό  µέτρηση περιοχής, προκειµένου  

να  σχεδιάσει   µε  ακρίβεια  τα   περιγράµµατα.  

4.2 Στερεολογία 

 Η   στερεολογία  (stereology)  βασίζεται  στην  αρχή  του  Cavallieri,  η  οποία  

αναφέρει  ότι  ο  όγκος  ενός  οποιουδήποτε  αντικειµένου  µπορεί  να  εκτιµηθεί,  αν  

το  αντικείµενο  κοπεί  σε  διαδοχικές  ισοπαχείς φέτες  [62].   Η  ΥΤ  και  ΜΤ  έχουν  

τη  δυνατότητα  να  απεικονίζουν  ένα  όργανο  σε  µία  σειρά  διαδοχικών  τοµών 

πάχους  Τ. Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εφαρµογή  της  µεθόδου  αυτής  είναι  η  

µη  ύπαρξη  προκαθορισµένης  θέσης  για  τη  λήψη  της  πρώτης  τοµής  της  

τοµογραφικής  εξέτασης.  Ένα  πλέγµα  σηµείων  τοποθετείται  µε  τυχαίο  τρόπο  

στην  πρώτη  τοµή  που  εµφανίζεται  το  όργανο  ενδιαφέροντος.  Η  θέση  του  

πλέγµατος  παραµένει  σταθερή  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  τοµές.  Τα  σηµεία  είναι  

διατεταγµένα  µε  συστηµατικό  τρόπο  εντός  του  πλέγµατος,  έτσι  ώστε  η  

απόσταση  µεταξύ  δύο  οποιονδήποτε  σηµείων  να  παραµένει  πάντα  σταθερή.  Ο  
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χρήστης  επιλέγει  όλα  τα  σηµεία  τα  οποία  βρίσκονται  στο  εσωτερικό  του  

οργάνου  ενδιαφέροντος  σε  κάθε  τοµή. Ο  αριθµός  των  παραπάνω  σηµείων  

µετράται  αυτόµατα  από  το  υπολογιστικό  πρόγραµµα. Αν  θεωρήσουµε  ότι  η  

απόσταση  ανάµεσα  σε  δύο  οποιαδήποτε  σηµεία  του  πλέγµατος  είναι  d  cm,  τότε  

η  επιφάνεια  που  καλύπτει  κάθε  σηµείο  στην  τοµογραφική  εικόνα  θα  είναι  ίση  

µε  :  a = d x d  cm2  (Σχήµα  21) .  Η  απόσταση  d  µπορεί  να  υπολογισθεί  από  την  

ακόλουθη  σχέση  : 

d = 
V

T150
       

όπου  V  µία  προσέγγιση  του  όγκου  του  οργάνου  ενδιαφέροντος  και  Τ  το  πάχος  

της  τοµής  [63].  Η  προηγούµενη  σχέση  εξασφαλίζει  τη   µέτρηση  150  σηµείων  

ανά  όργανο  σε  όλες  τις  τοµές.  Ο  συγκεκριµένος  αριθµός  σηµείων  θεωρείται  

επαρκής  για  ακριβείς  στερεολογικές  εκτιµήσεις  όγκων  [62].  
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Σχήµα  21.  Πλέγµα  σηµείων  ελέγχου  που  τοποθετείται  πάνω  σε  µία  τοµογραφική  

εικόνα. Το  τετράγωνο  στην  κάτω  δεξιά  γωνία αναπαριστά  την  επιφάνεια  που  καλύπτει  

το  κάθε  σηµείο  ελέγχου.  
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Ο συνολικός  όγκος του  οργάνου  ενδιαφέροντος  θα  δίνεται  από  τη  σχέση:   

V = T  a P�       

όπου  ΣP   ο  συνολικός  αριθµός  σηµείων  που  µετρούνται  σε  όλες  τις  τοµές.  Το  

σφάλµα  στην  παραπάνω  εκτίµηση  του  όγκου  εκφράζεται  ως  συντελεστής  

σφάλµατος  (CE)  και  υπολογίζεται  από  την  ακόλουθη  σχέση  : 

CE  =  ( Pi
i

m

=
�
1

)-1[(1/12) (3 Pi
i

m

=
�
1

2 + P Pi i
i

m

+
=

−

� 2
1

2

  - 4 P Pi i
i

m

+
=

−

� 1
1

1

)  

+  0.0543  (B/ A )  (m Pi
i

m

=
�
1

)1/2]1/2
,m≥3  

όπου  Pi  ο  αριθµός  των  µετρούµενων  σηµείων  σε  µία  τοµή  i,  m  ο  συνολικός  

αριθµός   τοµών  στις  οποίες  απεικονίζεται  το  όργανο, Β  το  µέσο  µήκος  ορίων  

και  Α  η  µέση  επιφάνεια  του  οργάνου  ενδιαφέροντος. Ο  παράγοντας  Β / A   

ονοµάζεται  συντελεστής  σχήµατος  και  είναι  διαφορετικός  για  κάθε  όργανο.  Η  

ποσότητα  Α  υπολογίζεται  από  τη   διαδικασία  µέτρησης σηµείων,  ενώ  η  Β  από  

τον  αριθµό  των   τοµών  µεταξύ  των  εξωτερικών  ορίων  του  οργάνου  και   ενός   

τετράγωνου  πλέγµατος  ευθειών  [63].  Το  CE  αναφέρεται  στο  συνολικό  σφάλµα  

της   στερεολογικής  εκτίµησης  του  όγκου  ενός  οργάνου.  Αυτό  το  σφάλµα  

προέρχεται  τόσο  από  τον  τρόπο  απεικόνισης  του  οργάνου  σε  µία  σειρά  τοµών,  

όσο  και  από  την  µέτρηση  των  σηµείων  ελέγχου  του  πλέγµατος.  Η  συνεισφορά  

της  µέτρησης  των  σηµείων  στο  συνολικό  σφάλµα  µπορεί  να  υπολογισθεί  από  

την  ακόλουθη  σχέση : 

(CEp)2 =0.0724  (B / A )  m  ( Pi
i

m

=
�
1

 )-3/2
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 Αξιόπιστες   µετρήσεις  όγκων  οργάνων  έχουν  πραγµατοποιηθεί  µε  

εφαρµογή  της  στερεολογικής  µεθόδου  σε  εικόνες  ΥΤ  ή  ΜΤ  [64-70].  Η  

στερεολογία  δεν  απαιτεί  την  ακριβή  σχεδίαση  των  ορίων  του  οργάνου  σε  κάθε  

τοµή.  Η  εκτίµηση  του  όγκου  γίνεται  µε  την  απλή  και  γρήγορη  διαδικασία  της  

µέτρησης  σηµείων.   Η  στερεολογική  µέθοδος  δίνει  τη  δυνατότητα  για  

αντικειµενικές  εκτιµήσεις  όγκων.  Η  αντικειµενικότητα  και  αµεροληψία  της  

µεθόδου  προκύπτει  από  την  τυχαία  θέση  της  πρώτης  τοµής  της  εξέτασης,  την  

τυχαία  τοποθέτηση  του  πλέγµατος  των  σηµείων  ελέγχου  και  από  το  γεγονός  ότι  

δεν  απαιτούνται  παραδοχές  σχετικά  µε  το  σχήµα  των  υπό  µέτρηση  οργάνων.  

Επιπλέον,  η  στερεολογική  µέθοδος  δίνει  τη  δυνατότητα  για  την  εκτίµηση  όγκων  

µε  συστηµατική  δειγµατοληψία  τοµογραφικών  εικόνων.  Το  παραπάνω  αποτελεί  

σηµαντικό  πλεονέκτηµα  της  µεθόδου,  αφού  σε  αρκετές  περιπτώσεις έχει  

αποδειχθεί  ότι  αξιόπιστες  ογκοµετρήσεις  µπορούν  να  πραγµατοποιηθούν  

χρησιµοποιώντας ένα  µικρό  αριθµό  τοµογραφικών  εικόνων  και  όχι  ολόκληρο  το  

πλήθος  τοµών  που  απεικονίζουν  το  όργανο  ενδιαφέροντος  [65,67,69].            

4.3. Μέθοδος  τυχαίων  σηµείων 

 Η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  (random  marking  method)  θεωρεί  ότι  

το  όργανο  ενδιαφέροντος  όγκου Vo περικλείεται  από  ένα  µεγαλύτερο  σε  

διάσταση   όργανο   µε  όγκο  Vt   [71]. Στην  περίπτωση  απεικόνισης  µε  ΥΤ  ή   ΜΤ,  

ο  Vt  αφορά  την  εικόνα  όγκου  που  δηµιουργείται  µε  την  τοποθέτηση  της  µίας  

τοµής  δίπλα  στην  άλλη. Η  µέθοδος  δίνει  τη  δυνατότητα  να  σηµειωθεί  ένας  

επαρκής  αριθµός στοιχείων όγκου  (Pt)  εντός  του  όγκου  Vt.  Τα παραπάνω  στοιχεία   

όγκου  εµφανίζονται  ως  έγχρωµες  κουκίδες  σε  όλες  τις  τοµογραφικές  εικόνες.  

Ακολούθως,  ο  χρήστης  επιλέγει  (σβήνει)  εκείνα  τα   στοιχεία  όγκου  (Po),  τα  
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οποία  βρίσκονται  στο  εσωτερικό  του  οργάνου  ενδιαφέροντος. Ο  όγκος  του  

οργάνου  µπορεί  να  εκφρασθεί  ως  ένα  κλάσµα  (Vv)  του  Vt  και  να  δίνεται  από  

τη  σχέση  :    

Vv = Vo / Vt ≅   Po / Pt  

Σύµφωνα  µε  τη  διωνυµική  κατανοµή  [72],  το σχετικό τυπικό  σφάλµα  (σ)  της  

παραπάνω  εκτίµησης  όγκου  είναι  ίσο  µε  :   

σ  =   
1−V
P V

v

t v
       

Από  την  προηγούµενη  σχέση  είναι  προφανές  ότι  το  σφάλµα  στις  µετρήσεις  

όγκου  µε  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  µπορεί  να  µειωθεί  είτε  µε   σηµείωση 

µεγάλου  αριθµού  στοιχείων  όγκου  είτε  µε  αύξηση  της  ποσότητας  Vv.  

Η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων   έχει  εφαρµοσθεί  µε  επιτυχία  σε  

τοµογραφικές  εικόνες   για  τη  µέτρηση  του  όγκου  διαφόρων  οργάνων  [71,73-75].  

Η  µέθοδος είναι  γρήγορη,  απλή  και  εύκολη  ως  προς  τη  χρήση  της.   Η  µέθοδος   

των   τυχαίων  σηµείων   βασίζεται  στην  ικανότητα  του  χρήστη  να  εκτιµά   τα  όρια  

του  οργάνου  σε  κάθε  τοµή  και  όχι  στην  επιδεξιότητα  του  ως  προς  το  

σχεδιασµό  αυτών  των  ορίων  [71].  

Η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  παρουσιάζει  πολλές  οµοιότητες, αλλά  

και  σηµαντικές  διαφορές  µε  αυτή  της  στερεολογίας.  Η  βασική  τους  οµοιότητα  

έγκειται  στον   τρόπο  εφαρµογής  των  δύο  µεθόδων.  Η  µέτρηση  όγκων  και  στις  

δύο  µεθόδους  πραγµατοποιείται  µέσω  της  επιλογής  και  καταµέτρησης  σηµείων  

που  βρίσκονται  στο  εσωτερικό  των  οργάνων  ενδιαφέροντος.  Στη  στερεολογία,  οι  

τοµογραφικές  εικόνες  επικαλύπτονται  από  ένα  τυχαία  τοποθετηµένο  πλέγµα  

σηµείων.  Τα  σηµεία  όµως  τοποθετούνται  µε  συστηµατικό  τρόπο  εντός  του  

πλέγµατος.   Στη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων,  στοιχεία  όγκου  τοποθετηµένα  σε  
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συγκεκριµένες  θέσεις  εντός  του  3-δ  όγκου  εικόνας  προσηµειώνονται  µε  τυχαίο  

τρόπο.  Ο  όγκος  του  οργάνου  ενδιαφέροντος  µε  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  

σηµείων,  εκφράζεται  και  υπολογίζεται  ως  ένα  κλάσµα  ενός  µεγαλύτερου  και  

γνωστού  όγκου,  ενώ  στην  στερεολογική  µέθοδο  δεν  είναι  απαραίτητη  η  

παραπάνω  κλασµατοποίηση. 
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Σύγχρονες  υπολογιστικές  µέθοδοι  εφαρµόσθηκαν για την  ανασύνθεση  και  

επεξεργασία εικόνων  ΥΤ  και  ΜΤ. Οι  παραπάνω  µέθοδοι  τροποποιήθηκαν  ή  

βελτιώθηκαν  µε  γνώµονα  την  ικανοποίηση  συγκεκριµένων  κλινικών  απαιτήσεων. 

Οι  προτεινόµενες  µέθοδοι  συγκρίθηκαν  µε  τις  κλασικές  µεθόδους  που  

χρησιµοποιούνται  στην  καθηµερινή  κλινική  πράξη.  Τρία  είναι  τα  επιµέρους  

τµήµατα  της  µελέτης  αυτής  :  

a. Ανασύνθεση  3-δ  εικόνων  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων 

 Η   ΥΤ  σε  εγκάρσιο  και  στεφανιαίο  επίπεδο  αποτελεί  την  απεικονιστική  

τεχνική  εκλογής  για  τη  διάγνωση ασθενειών  στην  περιοχή  των  παραρρινίων  

κοιλοτήτων  [76,77].  Αρκετές  µελέτες  έχουν  αναφερθεί   στην  αξία  και συµβολή  

της   3-δ  ΥΤ  κατά  τον  προεγχειρητικό  σχεδιασµό  κρανιοπροσωπικών  κακώσεων 

[16,18,28].  Η  3-δ  απεικόνιση  επιτρέπει  τον  ακριβή  σχεδιασµό  χειρουργικών  

επεµβάσεων,  µειώνοντας  ταυτόχρονα  τον  κίνδυνο  επιπλοκών  κατά  τη  διάρκεια  

της  επέµβασης.  Ακριβής  προεγχειρητικός  σχεδιασµός  απαιτείται  και  στην  

περιοχή  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  λόγω  της  πολύπλοκης  µορφολογίας  τους. 

Έρευνα  της  βιβλιογραφίας  έδειξε  ότι  η  δηµοσιευµένη  εµπειρία  σε  3-δ  ΥΤ  

παραρρινίων  κοιλοτήτων  είναι  εξαιρετικά  περιορισµένη  [78].  

 Η  ανασύνθεση  των  3-δ  εικόνων  παραρρινίων  κοιλοτήτων  

πραγµατοποιήθηκε  µε  τη σύγχρονη  µέθοδο  απεικόνισης  ογκοµετρικών  δεδοµένων  

(ΜΑΟ∆) του  ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος. Σκοπός αυτής   της  µελέτης  

ήταν  η  εκτίµηση  των  3-δ  εικόνων  ΥΤ  µε  βάση τη  δυνατότητα  διάγνωσης  

οστικών  αλλοιώσεων   στην περιοχή  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων.  Επιπλέον,  

διερευνήθηκε  η  συµβολή  της  3-δ  απεικόνισης  στον  προεγχειρητικό  σχεδιασµό  

της  παραπάνω  περιοχής.  
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β. Αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου  

 Τα  τελευταία  χρόνια  η  3-δ  σύµµορφη  ακτινοθεραπεία  χρησιµοποιείται  

ολοένα  και  περισσότερο  για  την  αντιµετώπιση  του  καρκίνου  του  προστάτη  αφού  

επιτρέπει  την  ακτινοβόληση  της  περιοχής  που  περιβάλλει  το  νεόπλασµα  µε  τη  

µέγιστη  δυνατή  δόση,  ενώ  ταυτόχρονα  µειώνει  σηµαντικά  τη  δόση  ακτινοβολίας  

στους  περιβάλλοντες υγιείς  ιστούς  [79-81].  Ο  σχεδιασµός  ακτινοθεραπείας  του  

καρκίνου  του  προστάτη  βασίζεται  σε  εικόνες  ΥΤ  [82].  Ένα  απαραίτητο  στάδιο  

κατά  τη  δηµιουργία  του  πλάνου  θεραπείας  είναι  η  αποκοπή  του  προστάτη,  της  

κύστης  και  του ορθού  από  όλες  τις  εικόνες  ΥΤ. Η  κύστη  και  το  ορθό  είναι  

ακτινοευαίσθητα  όργανα,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  προστατευθούν από  τις  υψηλές  

δόσεις  ακτινοβολίας.  Η  3-δ  ανασύνθεση  των  περιγραµµάτων  των  παραπάνω  

οργάνων  επιτρέπει  την  κατάλληλη  επιλογή  των  πεδίων  ακτινοβόλησης.  

Η  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  κατά  το  σχεδιασµό  

θεραπείας  πραγµατοποιείται  µε  τη  µέθοδο  σχεδίασης  δια  χειρός    [83-86].  Η  

παραπάνω  µέθοδος βασίζεται  στην  ικανότητα  του  χρήστη  να  σχεδιάζει  µε  

ακρίβεια  τα  όρια  των  οργάνων  ενδιαφέροντος  σε  όλες  τις  εικόνες  ΥΤ.  Η  

εφαρµογή  της  µεθόδου  σχεδίασης  δια  χειρός  αποτελεί  µία εξαιρετικά  χρονοβόρα  

διαδικασία,  µε  δεδοµένο  ότι τα  όργανα  ενδιαφέροντος  απεικονίζονται  σε  ένα  

µεγάλο  αριθµό  τοµών  [81].  Σκοπός  αυτής  της  µελέτης  ήταν  να  διερευνήσει τη  

δυνατότητα  εφαρµογής  της  ηµιαυτόµατης  µεθόδου  ανάπτυξης  περιοχής   για  την  

αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου  και  

να  τη  συγκρίνει  µε  την  κλασική  µέθοδο  της  σχεδίασης  δια  χειρός.  

γ. Μέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ  
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 Η  αύξηση  της  διάστασης  του  σπληνός,  γνωστή  ως  σπληνοµεγαλία,  

συνδέεται  άµεσα  µε  ένα  πλήθος  ασθενειών  [87-89]. Η  διάγνωση  της  

σπληνοµεγαλίας  µε  ψηλάφηση  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  εσφαλµένα  συµπεράσµατα  

όσον  αφορά  τη  µη  διάγνωση  ήπιας  σπληνοµεγαλίας  [90]. Ακριβείς  µετρήσεις   

του  όγκου  του  σπληνός  θεωρούνται  απαραίτητες για την  εκτίµηση της 

σπληνοµεγαλίας και τη θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενών.  Αρκετές  µελέτες  

έχουν  αναφερθεί  στη  µέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  χρησιµοποιώντας  εικόνες  

ΜΤ.  Ο δείκτης όγκου  (volume index)  του σπληνός  έχει  χρησιµοποιηθεί  για  την  

εκτίµηση  της  διάστασης  του   οργάνου [91].  Ωστόσο,  εκτιµήσεις  του  όγκου  του  

σπληνός  προερχόµενες  από  γραµµικές  µετρήσεις  παρέχουν  µονάχα  µία  ένδειξη  

για  τη  διάσταση  του  οργάνου  και  όχι  µία  αξιόπιστη  µέτρηση  [91].  Η 

πλειοψηφία των µετρήσεων  έχει πραγµατοποιηθεί  µε χρήση  της κλασσικής  µεθόδου  

της  πλανιµετρίας   [92-94]. Η  πλανιµετρία   βασίζεται  στον  ακριβή  σχεδιασµό  των  

ορίων  του  σπληνός  σε  κάθε  τοµή.  Η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων δεν  έχει  

χρησιµοποιηθεί  για  την  εκτίµηση  του  όγκου  του  σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ.  Η 

εφαρµογή  της  µεθόδου  των  τυχαίων  σηµείων  δεν  απαιτεί  την  αποκοπή  του  

οργάνου  ενδιαφέροντος  στις  τοµογραφικές  εικόνες. 

Σκοπός  αυτής  της  µελέτης  ήταν  η  συγκριτική  αξιολόγηση  της  κλασικής  

µεθόδου  της  πλανιµετρίας  µε  την  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων,   για  τη  

µέτρηση   του  όγκου  του  σπληνός από  εικόνες  ΜΤ  κοιλίας.  

  

 

2. ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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2.1   Ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα  ανασύνθεσης  και   

επεξεργασίας  τοµογραφικών  εικόνων 

 Στον  Τοµέα  Ακτινολογίας  του  Πανεπιστηµιακού  Νοσοκοµείου  Ηρακλείου   

έχει  εγκατασταθεί  ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα  µε  σκοπό  την  3-δ  

ανασύνθεση  και  την  επεξεργασία  εικόνων  ΥΤ  και  ΜΤ.  Η  µεταφορά  των  

τοµογραφικών  εικόνων  προς  το  σταθµό  εργασίας  του  ανεξάρτητου  

υπολογιστικού  συστήµατος  πραγµατοποιείται  µε  τη  βοήθεια   ενός  δικτύου  

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  (Σχήµα  22).  Το  δίκτυο  αποτελείται  από  τις  

υπολογιστικές  µονάδες  του  ΥΤ  (Tomoscan  LX, Philips)  και  του  ΜΤ  (Magneton  

Vision  Plus,  Siemens),  έναν  προσωπικό  υπολογιστή  (ΠΥ)  (Intel  80486)  και  έναν  

υπολογιστικό  σταθµό  εργασίας  (ΥΣΕ)  (Sun  Sparcstation  5,  Mountain  View,  

Calif.,  USA). 

 

 
ΥΤ 

  
ΠΥ 

  

     
ΥΣΕ 

 
ΜΤ 

    

 

Σχήµα  22.  Σχηµατική  αναπαράσταση  του  δικτύου  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  για  τη  

µεταφορά  τοµογραφικών  εικόνων  στον  ΥΣΕ. 
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Ψηφιακές  εικόνες  ΜΤ  µεταφέρονται  απ�  ευθείας  στον  ΥΣΕ.  Στην  

περίπτωση  εικόνων  ΥΤ  χρησιµοποιήθηκε  αναλογικό  αντί  για  ψηφιακό  σήµα,  

λόγω  της  ασυµβατότητας  που  υπήρχε  µεταξύ   της  µονάδας  ΥΤ  και  του  

ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος.   Οι   εικόνες  µεταφέρονται  από   τον  ΥΤ   

στον   ΠΥ  µε  τη  βοήθεια  βίντεο  σήµατος. Στον  ΠΥ αναπτύχθηκε  και  

εγκαταστάθηκε  ένα  κατάλληλο  λογισµικό  πρόγραµµα,   του  οποίου  το  λογικό  

διάγραµµα  παρουσιάζεται  στο  Σχήµα  23.    

 

Σχήµα  23.  Λογικό  διάγραµµα  του  λογισµικού  του  προσωπικού  υπολογιστή. 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΛΗΨΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ  ΥΣΕ

ΕΞΟ∆ΟΣ



 

 67

Το  λογισµικό  του   ΠΥ  χρησιµοποιείται  για  τη  λήψη  και  ψηφιοποίηση  

του  αναλογικού  σήµατος  από  τη  µονάδα  ΥΤ  µε  τη  βοήθεια  ενός  ψηφιοποιητή  

εικόνας.  Η  τοποθέτηση  του  ψηφιοποιητή  στον  ΠΥ   έγινε  προκειµένου  να  

εξασφαλισθεί  η  ανεξαρτησία  του  σταθµού  λήψης  τοµογραφικών  εικόνων  (ΠΥ)   

από  το  σταθµό  επεξεργασίας  τους  (ΥΣΕ),  έτσι  ώστε  και  τα  δύο  τµήµατα  του  

δικτύου  να  µπορούν  να  λειτουργούν  ταυτόχρονα.  Στις  δυνατότητες  του  

λογισµικού  του  ΠΥ  συµπεριλαµβάνονται  η  διαχείριση  εξετάσεων  (καταχώρηση,  

ανάκληση, αποθήκευση  και  διαγραφή  τοµογραφικών  εικόνων),  εµφάνιση  των  

εικόνων  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  καθώς  και  µεταφορά  των  ψηφιακών  

εικόνων  στον  ΥΣΕ  για  την  περαιτέρω  επεξεργασία  τους.  Κατά  τη  σχεδίαση  του  

λογισµικού  προβλέφθηκε  η  δυνατότητα  µελλοντικής  σύνδεσης  του  ΠΥ  µε  δύο  

ακόµα  τοµογραφικές διατάξεις  (τοµογραφική  γ � camera,  µονάδα  

υπερηχοτοµογραφίας).    

 Στον  ΥΣΕ έχει  εγκατασταθεί  εξελιγµένο  λογισµικό  ανάλυσης  εικόνας  

(Analyze,  Biomedical  Imaging  Resource,  Mayo  Clinic,  USA).  Το  λογισµικό  είναι  

γραµµένο  σε  γλώσσα  C  και  εργάζεται  σε  περιβάλλον  UNIX.  ∆ιαθέτει  60  

διαφορετικά  προγράµµατα  για  την  ανάλυση  διαγνωστικών  εικόνων.  Ανάλογα  µε  

τη  λειτουργία  τους  τα   παραπάνω  προγράµµατα  χωρίζονται  στις  ακόλουθες  

κατηγορίες  :  προγράµµατα  διαχείρισης  αρχείων, επεξεργασίας εικόνων,  

παρουσίασης  εικόνων,  ανασύνθεσης  3-δ  εικόνων  και  πραγµατοποίησης  

µετρήσεων  επιφανειών  και  όγκων.  Η  παρουσίαση  των  εικόνων  γίνεται  στην  

οθόνη  υψηλής  ευκρίνειας  του  ΥΣΕ. 
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2.2 Ανασύνθεση  3-δ  εικόνων  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων 

2.2.1. Μελέτη  σε  οµοίωµα   

Εξετάσθηκε  η  επίδραση  των  mAs  και  του  φίλτρου  στην  ποιότητα  

εικόνας   µε  τη  βοήθεια  ειδικού  κυλινδρικού  οµοιώµατος  από  plexiglas  διαµέτρου  

16  cm (Philips,  The  Netherlands). Το  οµοίωµα  αποτελείται  από  4  διαφορετικά  

τµήµατα.  H  χωρική  διακριτική  ικανότητα  εκτιµήθηκε  χρησιµοποιώντας  το  τµήµα  

2  του  οµοιώµατος,  το  οποίο  περιέχει  έναν  κύλινδρο  µε  6  διαδοχικές  σειρές  από  

5  τρύπες  αέρα   η  καθεµία ίσης  διάστασης  (1.00  mm,  0.85  mm,  0.75  mm,  0.65  

mm,  0.60  mm,  0.40  mm). H  διακριτική  ικανότητα  ορίσθηκε  ως  η  διάµετρος  των  

µικρότερων  τρυπών  που  µπορούσαν  να  παρατηρηθούν  ξεχωριστά.  Η  επίδραση  

του  θορύβου  στις  παραγόµενες  εικόνες  εκτιµήθηκε  µετά  από  έκθεση  του  

τµήµατος   4  του  οµοιώµατος  το  οποίο  περιέχει  µόνο  νερό.  O  θόρυβος  

υπολογίσθηκε  ως  η  τυπική  απόκλιση  (SD/10)  των  αριθµών  ΥΤ  εντός  µίας  

συγκεκριµένης  περιοχής  ενδιαφέροντος.  

Ελήφθησαν  εικόνες  ΥΤ  από  τα  τµήµατα  2  και  4 του  κυλινδρικού  

οµοιώµατος  χρησιµοποιώντας  πέντε  διαφορετικές  τιµές    mAs  (100 mA / 1.9 sec,  

175  mA / 1.9 sec,  150 mA / 2.9 sec,  175 mA / 2.9 sec,  200 mA /2.9 sec).  Σε  όλες  

τις  εξετάσεις  χρησιµοποιήθηκε  πάχος  τοµής  ίσο  µε  1.5  mm. Η  λήψη  λεπτών  

συνεχών  τοµών  θεωρείται  απαραίτητη  για  τη  δηµιουργία  αξιόπιστων  3-δ  

απεικονίσεων  της  περιοχής  του  σπλαχνικού  κρανίου  [95]. Σε  όλες  τις  παραπάνω  

2-δ  εικόνες  εφαρµόσθηκε  το  φίλτρο  2. Ακολούθως,  τα  τµήµατα  2  και  4  του  

οµοιώµατος  υποβλήθηκαν  σε  ΥΤ  χρησιµοποιώντας  τα  ακόλουθα  στοιχεία  

έκθεσης :  175  mA / 1.9  sec  και  συνεχείς  τοµές  πάχους  1.5  mm. Τρία  φίλτρα  µε  
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διαφορετικά  χαρακτηριστικά  εφαρµόσθηκαν  στις  παραγόµενες  2-δ  εικόνες  

(Πίνακας  1).  

 

Φίλτρο Χαρακτηριστικά 
0 Υψηλή  αντίθεση  και  χαµηλή  χωρική  διακριτική  ικανότητα   
1 Μεσαία  αντίθεση  και  χωρική  διακριτική  ικανότητα 
2 Χαµηλή  αντίθεση  και  υψηλή  χωρική  διακριτική  ικανότητα 

 

Πίνακας  1.  Χαρακτηριστικά  φίλτρων. 

2.2.2.   Μετρήσεις  δόσης  ακτινοβολίας 

Οι  µετρήσεις  δόσης  πραγµατοποιήθηκαν  µε  τη  βοήθεια  κρυσταλλικών  

δοσιµέτρων  θερµοφωταύγειας  LiF  (TLD-100,  Harshaw,  Ohio,  USA)  και  ενός  

ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος  (Rando,  Alderson  Research  Labs,  Stanford,  USA). 

Το  οµοίωµα  αποτελείται  από  36  αριθµηµένες  τοµές  πάχους  2.5  cm  η  καθεµία. 

Οι  τοµές  διαθέτουν  ειδικές  υποδοχές  για  την  τοποθέτηση  των  δοσιµέτρων   

θερµοφωταύγειας. Η  κεφαλή  του  ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος  χρησιµοποιήθηκε  

για  όλες  τις  µετρήσεις  δόσης  (Εικόνα  1). Πριν  την  ακτινοβόληση,  όλα  τα  

δοσίµετρα  θερµοφωταύγειας  υποβλήθηκαν  στη  διαδικασία  της  ανόπτισης  

(annealing).  Η  ανόπτιση  για  τα  TLD � 100  LiF  αναφέρεται  στη  θέρµανση  τους  

για  1  ώρα  στους  4000 C  και  στη  συνέχεια  για  18  ώρες  στους  800 C.  Η  

διαδικασία  της  ανόπτισης  εξασφαλίζει  την  πλήρη  ανάγνωση  του  σήµατος  των  

δοσιµέτρων  κατά  τη  θέρµανση  τους  µετά  από  την  ακτινοβόληση  τους.  Η  

µέτρηση  των  δοσιµέτρων  έγινε  µε   τη  βοήθεια    ενός  µετρητή   τύπου  Victoreen    

2800  M (Victoreen,  Inc.,  Ohio, USA)  ενώ  η  θέρµανση   τους  µε  τη  συσκευή  

τύπου  Victoreen  2600 � 2  (Victoreen  Inc.  Ohio,  USA).    
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Εικόνα  1.  Η  κεφαλή  του  ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος  που  χρησιµοποιήθηκε  για  όλες  

τις  µετρήσεις  δόσης.  

Πέντε  δοσίµετρα  τοποθετήθηκαν σε  καθεµία  από  τις  ακόλουθες  

ανατοµικές  θέσεις  : στο  φακό  του  µατιού,  στη  ρινική  κόγχη  και  στο  σφηνοειδή  

κόλπο.  Η   δόση  ακτινοβολίας  για  κάθε  ανατοµική  περιοχή  υπολογίσθηκε  ως  η  

µέση  τιµή  των  δόσεων  που  κατέγραψαν  τα  πέντε  δοσίµετρα  θερµοφωταύγειας.  

Μετρήσεις  δόσης  πραγµατοποιήθηκαν  για  δύο  διαφορετικά  πρωτόκολλα  ΥΤ.  

Αρχικά  η  περιοχή  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  του  ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος  

υποβλήθηκε  σε  ΥΤ  σε  εγκάρσιο  και  στεφανιαίο  επίπεδο,  χρησιµοποιώντας  τις  

ακόλουθες  παραµέτρους : 120 kV,  580  mAs  και  συνεχείς  τοµές  πάχους  5  mm.  

Τα  παραπάνω  στοιχεία  συνθέτουν  το πρωτόκολλο  καθηµερινής  κλινικής  πράξης  

(πρωτόκολλο  2-δ  ΥΤ)  που  εφαρµόζεται  στο  τµήµα  µας  για  τη  µελέτη  και  τον  

προεγχειρητικό  σχεδιασµό  των   παρραρινίων  κοιλοτήτων.  Μετρήσεις  δόσης  
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έγιναν  χρησιµοποιώντας  και  το  προτεινόµενο  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  παραρρινίων  

κοιλοτήτων.  Τα  στοιχεία  έκθεσης  του  παραπάνω  πρωτοκόλλου  ήταν  :  120  kV,  

332  mAs  και  συνεχείς  εγκάρσιες  τοµές  πάχους  1.5  mm.   

2.2.3. Μελέτη  σε  ασθενείς 

Το  παραπάνω  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων  εφαρµόσθηκε  

σε  δέκα  ασθενείς  (δύο  µε  καρκίνο  στις  παραρρίνιες  κοιλότητες,  επτά   µε  

πολύποδες  στην  ίδια  περιοχή  και  ένα  µε  ατρησία  ρινικής  χοάνης),  πριν  

υποβληθούν  σε  χειρουργική  επέµβαση.  Αρχικά,  οι  2-δ  εικόνες  µελετήθηκαν  

χρησιµοποιώντας  το  οστικό  παράθυρο.  Όλες  οι  οστικές  αλλοιώσεις  και  οι  

ανατοµικές  παραλλαγές καταγράφηκαν στις  εγκάρσιες 2-δ  τοµές ΥΤ.  Ακολούθως,  

οι  2-δ  εικόνες  ΥΤ  µεταφέρθηκαν  στο  σταθµό  εργασίας  του  ανεξάρτητου  

υπολογιστικού  συστήµατος  µέσω  του  δικτύου  Η/Υ.  Η  µέθοδος απεικόνισης  

ογκοµετρικών  δεδοµένων - ΜΑΟ∆   (Γεν.  µέρος,  σελ.  35) χρησιµοποιήθηκε  για  τη  

δηµιουργία  3-δ  απεικονίσεων  παραρρινίων  κοιλοτήτων  σε  όλους  τους  ασθενείς. 

Οι  3-δ  εικόνες  µελετήθηκαν   µε  βάση  τη  δυνατότητα  διάγνωσης  οστικών  

αλλοιώσεων.  Επιπλέον,  εκτιµήθηκε  η  συµβολή  της  3-δ  ΥΤ  στον  προεγχειρητικό  

σχεδιασµό  της  περιοχής  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων.  Η  µελέτη  όλων  των  2-δ  

και  3-δ  εικόνων  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων  έγινε  από  έναν  έµπειρο  

ακτινολόγο. 

 

 

 

 

2.3. Αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου 
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2.3.1. Μελέτη  σε  ασθενείς 

 ∆έκα  ασθενείς  µε  καρκίνο  του  προστάτη  υποβλήθηκαν  σε  ΥΤ  πριν την  

ακτινοθεραπεία.  Η  ουροδόχος  κύστη  όλων  των  ασθενών  ήταν  γεµάτη  κατά  τη  

διάρκεια  της  εξέτασης.  Ελήφθησαν  συνεχείς  εγκάρσιες  τοµές  πάχους  5  mm  µε  

τον  ασθενή  σε  ύπτια  θέση.  Σε  όλες  τις  εικόνες  εφαρµόσθηκε  τετράγωνο  πεδίο  

απεικόνισης  (FOV)  πλευράς  40  cm   µε  µήτρα  απεικόνισης  (matrix  size)  512 x 

512.  Σκιαγραφικό υλικό  (50  ml)  χορηγήθηκε  µε  τη  βοήθεια  καθετήρα  στους  

ασθενείς  πριν  την  εξέταση  ΥΤ.  Η  χρήση  του  σκιαγραφικού  υλικού  θεωρείται  

απαραίτητη  για  την  ακριβή  εκτίµηση  της  διάστασης  και  θέσης  του  προστάτη  

[96]. Οι  εικόνες  ΥΤ  όλων  των  ασθενών  µεταφέρθηκαν  στο  σταθµό  εργασίας  του  

ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος  για  την  αποκοπή  του  προστάτη  και  των  

ακτινοευαίσθητων  οργάνων  της  κύστης  και  του  ορθού.   

2.3.2. Μέθοδοι  αποκοπής  περιοχών  ενδιαφέροντος 

Η  ηµιαυτόµατη  µέθοδος ανάπτυξης περιοχής (Γεν. µέρος, σελ. 47)  

χρησιµοποιήθηκε  για  την  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  

από  τις  εικόνες   ΥΤ   πυέλου.   Για  κάθε  εξέταση  ασθενούς  επιλέχθηκε  µία  τοµή  

αναφοράς στην  οποία  απεικονίζονταν  και  τα  τρία  όργανα  ενδιαφέροντος.  Τρία   

σηµεία  (σπόροι)  τοποθετήθηκαν  κοντά  στα  γεωµετρικά  κέντρα  του  προστάτη,  

της  κύστης  και  του  ορθού.   Ακολούθως,  τρία  διαφορετικά  κατώφλια  ορίσθηκαν  

στην  κλίµακα  του  γκρίζου  για  την  αποκοπή  του  κάθε  οργάνου  ενδιαφέροντος. 

Τα  τρία  παραπάνω  κατώφλια  αντιστοιχούσαν  στους  αριθµούς  ΥΤ  που  

χαρακτήριζαν  τον  προστάτη,  την  κύστη  και  το  ορθό.  Το  λογισµικό  του  σταθµού  

εργασίας  επιτρέπει  τόσο  τον  ορισµό  πολλαπλών  κατωφλίων  για   την ταυτόχρονη  

αποκοπή  πολλών  οργάνων,   όσο   και   την  άµεση   µεταβολή   των   κατωφλίων   σε  
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περίπτωση  όπου  τα  αποτελέσµατα  της  αποκοπής  δεν  είναι  ικανοποιητικά. 

Περιγράµµατα  των  τριών  οργάνων  ενδιαφέροντος  εµφανίσθηκαν  αυτόµατα  σε  

όσες  τοµές  τα  απεικόνιζαν.   

Προκειµένου  να  αξιολογήσουµε  την  ηµιαυτόµατη  µέθοδο  ανάπτυξης  

περιοχής,  τα   όρια  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  όλων  των  ασθενών   

περιγράφηκαν  και  µε  την  κλασική   µέθοδο  της  σχεδίασης   δια  χειρός  (Γεν.  

µέρος,  σελ.  43)  στις  εικόνες  ΥΤ.  Η  µέθοδος  σχεδίασης  δια  χειρός  αποτελεί  τη  

βασική  µέθοδο  αποκοπής,  η  οποία  εφαρµόζεται  στο  τµήµα  µας  κατά  τη  

δηµιουργία  σχεδιασµών  ακτινοθεραπείας  σε  ασθενείς  µε  καρκίνο  του  προστάτη.    

Οι  όγκοι  ανά  τοµή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού,  όπως 

ορίσθηκαν  από  την  αποκοπή  τους  µε  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής, 

συγκρίθηκαν  µε  τους  αντίστοιχους  όγκους  ανά  τοµή  που  ορίσθηκαν  από  τη  

µέθοδο σχεδίασης  δια  χειρός.  Η  παραπάνω στατιστική  σύγκριση  

πραγµατοποιήθηκε  µε  t - έλεγχο  δύο  δειγµάτων.  Για  κάθε  όργανο  ενδιαφέροντος  

βρέθηκε  η  γραµµική  συσχέτιση  ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή,  όπως  αυτοί  

υπολογίσθηκαν  από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  από  τη  µέθοδο  

σχεδίασης  δια  χειρός.  Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  τιµές  του  

παρατηρούµενου  επιπέδου  σηµαντικότητας  (P - value)  χαµηλότερες  από  0.05  

θεωρήθηκαν  ως  στατιστικά  σηµαντικές.  Η  µέτρηση  των  όγκων  ανά  τοµή όλων  

των  οργάνων  ενδιαφέροντος  πραγµατοποιήθηκε  µε  τη  µέθοδο της  πλανιµετρίας   

(Γεν.  µέρος,  σελ.  54). 

 

2.3.3. Επαναληψιµότητα  µεθόδων  αποκοπής 
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 Ένας  έµπειρος  ακτινοθεραπευτής  πραγµατοποίησε  αποκοπή  του  προστάτη,  

της  κύστης  και  του  ορθού  όλων  των  ασθενών  χρησιµοποιώντας τις  µεθόδους  

ανάπτυξης  περιοχής  και σχεδίασης  δια  χειρός,  τρεις  φορές  µε  την  καθεµία  

µέθοδο.  Ο  όγκος  ανά  τοµή  των  παραπάνω  περιγραµµάτων  υπολογίσθηκε  κάθε  

φορά.  Η  µεταβλητότητα  (intraobserver  variation) των  δύο  µεθόδων  αποκοπής  που  

σχετίζεται  µε  την  αποκοπή  των  τριών  οργάνων  ενδιαφέροντος  από  τον  ίδιο  

παρατηρητή,  υπολογίσθηκε  χρησιµοποιώντας  τις  διαδοχικές  µετρήσεις  των  όγκων   

ανά   τοµή.     

 Επιπλέον,  έγινε  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  όλων  

των  ασθενών  από  τέσσερις  ανεξάρτητους  παρατηρητές  (ένας  δεύτερος  

ακτινοθεραπευτής  και   τρεις  φυσικοί  ιατρικής).  Όλοι  οι  παραπάνω  παρατηρητές  

γνώριζαν  την  ανατοµία  και  µορφολογία  της  περιοχής  της  πυέλου  και  ήταν  

εκπαιδευµένοι  στο  σχεδιασµό  ακτινοθεραπείας  ασθενών  µε   καρκίνο  του  

προστάτη.  Κάθε  παρατηρητής  απέκοψε  τα  τρία  όργανα  ενδιαφέροντος  µία  φορά  

µε  τη  µέθοδο ανάπτυξης  περιοχής  και  µία  φορά  µε  τη  µέθοδο σχεδίασης δια  

χειρός. Υπολογίσθηκε  η  µεταβλητότητα (interobserver  variation)  µεταξύ  των  

τεσσάρων  ανεξάρτητων  παρατηρητών  για  την  αποκοπή  του  προστάτη,  της  

κύστης  και  του  ορθού  µε  τις  δύο  διαφορετικές  µεθόδους  αποκοπής.  Όλες  οι  

παραπάνω  εκτιµήσεις  µεταβλητότητας  εκφράσθηκαν  µε  χρήση  του  αριθµητικού  

µέτρου  που  ονοµάζεται  συντελεστής  µεταβλητότητας  (coefficient  of  variation,  

CV).  

  

 

2.4. Μέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ   
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2.4.1. Μελέτη  σε  ασθενείς 

 ∆εκαέξι  ασθενείς  (10  άνδρες  και  6  γυναίκες)  δίχως  ιστορικό  ασθενειών  

στο  σπλήνα  υποβλήθηκαν  σε  εξέταση  κοιλίας  από  τη  µονάδα   ΜΤ.  O  σπλήνας  

εµφανίσθηκε  φυσιολογικός  ως  προς  το  σχήµα  και  τη  θέση  του  σε  όλες  τις  

εξετάσεις.   Ο  όγκος  του  σπληνός  υπολογίσθηκε  από  τις   εγκάρσιες   Τ1  W  

gradient  echo  εικόνες.  Οι  παραπάνω  εικόνες  ελήφθησαν  µε  χρήση  µίας  2D  

FLASH  ακολουθίας (TR / TE / flip  angle : 168 ms,  4.1 ms,  900).  To  πάχος  τοµής  

ήταν  8 mm  µε  µεσοδιάστηµα  2  mm.  Το  πεδίο  απεικόνισης  ήταν  ίσο  µε  25 x  50 

cm2.  H  µήτρα  απεικόνισης που  εφαρµόσθηκε  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  ήταν  128 

x 256.  Πηνίο  σώµατος  χρησιµοποιήθηκε  σε  όλες  τις  εξετάσεις.  Οι  εικόνες  ΜΤ  

κοιλίας  µεταφέρθηκαν  στο  σταθµό  εργασίας  του  ανεξάρτητου  υπολογιστικού   

συστήµατος.  

2.4.2. Μέθοδοι  µέτρησης  του  όγκου  του  σπληνός 
 Ο  όγκος  του  σπληνός  µετρήθηκε  αρχικά  µε    τη  µέθοδο  των  τυχαίων  

σηµείων  (Γεν.  µέρος,  σελ.  58).  Εικόνες  ΜΤ  στην  αρχή  και  στο  τέλος  της   κάθε  

εξέτασης,  οι  οποίες  δεν  απεικόνιζαν  το  σπλήνα,  αγνοήθηκαν. Για  κάθε  εξέταση  

ασθενούς  επιλέχθηκε   µία  τοµή  αναφοράς,  στην  οποία  ο  σπλήνας  εµφανιζόταν  

µε  τη  µεγαλύτερη  διάσταση.  Ακολούθως  µία  υποπεριοχή,  η  οποία  περιέβαλλε  

πλήρως  το  σπλήνα,  σχεδιάσθηκε στην  τοµή  αναφοράς.  Η  παραπάνω  υποπεριοχή 

εµφανίσθηκε αυτόµατα σε  όλες  τις  τοµές  που  απεικόνιζαν  το  σπλήνα.  Η  µέθοδος  

των  τυχαίων  σηµείων  εφαρµόσθηκε  στην  παραπάνω  νέα  σειρά  τοµών  (Εικόνα  

2).  
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(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 

 

Εικόνα  2.  (α)  Αρχική  εικόνα  ΜΤ.  (β)  Εικόνα  ΜΤ  στην  οποία  εφαρµόσθηκε  η  

µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων.  Στοιχεία  όγκου  έχουν  σηµειωθεί  µε  τυχαίο  τρόπο  και  

εµφανίζονται  ως  λευκές  κουκίδες  στη  νέα  εικόνα. 
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Ο  σπλήνας  κάλυπτε  τουλάχιστον  το  25  %    του  συνολικού  όγκου  της   

νέας  σειράς  τοµών  για  κάθε  ασθενή. Συνεπώς,  το  Vv  το  οποίο  εκφράζει  το  

κλάσµα  του  όγκου  του  σπληνός  προς  το  συνολικό  όγκο  όλων  των  τοµών  

θεωρήθηκε  ίσο  µε  0.25.  Σχετικά  τυπικά  σφάλµατα  (σ)  της  τάξης  του  5 %  

δίνουν  τη  δυνατότητα  για  αξιόπιστες  εκτιµήσεις  όγκων  µε  τη  µέθοδο  των  

τυχαίων  σηµείων  [71].  Βασιζόµενοι  στα  παραπάνω  και  στη  σχέση  : 

σ =   [(1-Vv) / Pt Vv ] 1/2 

η  οποία  δίνει  το  σχετικό  σφάλµα  στη  µέτρηση  του  όγκου,  βρέθηκε  ότι  ο  

συνολικός  αριθµός   στοιχείων  όγκου  ή  σηµείων  (Pt)   που  θα  πρέπει  να  

σηµειωθεί  σε  όλες  τις  εικόνες  είναι  ίσος  µε  1200.  Όλα  τα  σηµεία  (P0)  που  

βρίσκονταν  στο  εσωτερικό  του  σπληνός  επελέγησαν  από  το  χρήστη  µε  τη  

βοήθεια  του  λογισµικού.  Ο  συνολικός  αριθµός   σηµείων   P0  υπολογίσθηκε  

αυτόµατα  από  το  υπολογιστικό  πρόγραµµα.  Ο  λόγος   P0 /  Pt  καθόρισε  τον  όγκο  

του  σπληνός.   

Επιπλέον,  ο  όγκος  του  σπληνός  µετρήθηκε µε  τη  µέθοδο  της  

πλανιµετρίας  (Γεν.  µέρος,  σελ.  54).  Τα  όρια  του  σπληνός  όλων  των  ασθενών  

σχεδιάσθηκαν  στις  εικόνες   ΜΤ.   Η  πλανιµετρία  αποτελεί  τη  βασική  µέθοδο  

µέτρησης  του  όγκου  του  σπληνός στο τµήµα µας.  Προκειµένου  να  

προσοµοιάσουµε  τις  συνήθεις   ογκοµετρήσεις,  ο  όγκος  του  σπληνός  εκτιµήθηκε  

χρησιµοποιώντας  τις  αρχικές  εικόνες  ΜΤ  (Εικόνα  2.α).  Το  πάχος  τοµής 

θεωρήθηκε  ίσο  µε  10  mm  για  όλες  τις  µετρήσεις  όγκου.  Βρέθηκε  η  γραµµική  

συσχέτιση  ανάµεσα  στους   όγκους  του  σπληνός  όπως   υπολογίσθηκαν   µε  τη  

µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  και  µε  τη  µέθοδο  της   πλανιµετρίας.  
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2.4.3. Ακρίβεια  ογκοµετρικών  µεθόδων 
 Προκειµένου  να  εκτιµήσουµε  την  ακρίβεια  των  ογκοµετρικών  µεθόδων  

της  πλανιµετρίας  και  των  τυχαίων  σηµείων,  χρησιµοποιήσαµε  τρία  µπαλόνια  που  

περιείχαν  όγκο  νερού  ίσο  µε  150,  200  και  250  ml,  το  καθένα.  Οι  παραπάνω  

όγκοι  νερού  επιλέχθηκαν  έτσι  ώστε  να  είναι  παρόµοιοι  µε  το  φυσιολογικό  όγκο  

του  σπληνός  του  µέσου  ανθρώπου.  Τα  τρία  µπαλόνια  υποβλήθηκαν  σε   

ξεχωριστές  ΜΤ   χρησιµοποιώντας  την  τεχνική  που  περιγράφηκε  στην  παράγραφο  

2.4.1.  Ο  όγκος  του  νερού  όπως  απεικονιζόταν  στις  εικόνες  ΜΤ  εκτιµήθηκε  µε  

την  πλανιµετρία  και  µε  τη   µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων.   

2.4.4. Επαναληψιµότητα  ογκοµετρικών  µεθόδων 
 ∆ύο  ανεξάρτητοι  παρατηρητές  (ένας  ακτινολόγος  και  ένας  φυσικός  

ιατρικής)   µέτρησαν  τον  όγκο  του  σπληνός  κάθε  ασθενούς  τέσσερις  φορές µε  τη  

µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων και  τέσσερις  φορές µε  τη  µέθοδο  της  πλανιµετρίας.  

Οι  παραπάνω  µετρήσεις  του  όγκου  του  σπληνός χρησιµοποιήθηκαν  προκειµένου  

να  εκτιµηθεί  η  µεταβλητότητα (intraobserver  variation)  των  δύο  ογκοµετρικών  

µεθόδων,  που  αφορούσε  τον  καθένα  από  τους  δύο  παρατηρητές.  Οι  δύο  

παρατηρητές  διέθεταν  πολύ  καλή  γνώση  της  ανατοµίας  και  µορφολογίας  του  

σπληνός. 

 Για  κάθε  ασθενή,  ο  µέσος  όγκος  του  σπληνός  υπολογίσθηκε  από  τις  

τέσσερις  διαδοχικές  µετρήσεις  που  πραγµατοποίησε  ο  πρώτος  παρατηρητής,  

χρησιµοποιώντας  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων.  Επιπλέον,  ο  µέσος  όγκος  του  

σπληνός  υπολογίσθηκε  και  από  τις  µετρήσεις  που  έγιναν  µε  τη  µέθοδο  των  

τυχαίων  σηµείων  από  τον  δεύτερο  παρατηρητή.  Οι  παραπάνω  µέσοι  όγκοι  

χρησιµοποιήθηκαν  για  τον  υπολογισµό  της   µεταβλητότητας  µεταξύ  των  δύο  
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παρατηρητών (interobserver  variation)  που  αφορούσε  τις   µετρήσεις    του  όγκου  

του  σπληνός  µε  την  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων.  Η  ίδια  διαδικασία  

επαναλήφθηκε  προκειµένου  να  υπολογισθεί  η  µεταβλητότητα  µεταξύ  των  δύο  

ανεξάρτητων παρατηρητών  για  µετρήσεις  του  όγκου  του  σπληνός  µε  τη  µέθοδο  

της  πλανιµετρίας.  Όλες  οι  µετρήσεις  επαναληψιµότητας  εκφράσθηκαν  µε  το  

συντελεστή  µεταβλητότητας  (CV).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1. Ανασύνθεση  3-δ  εικόνων  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων 

3.1.1. Μελέτη  σε  οµοίωµα 

Η  επίδραση  της  τιµής  των  mAs  και  του  φίλτρου  ανασύστασης  στη  

χωρική   διακριτική  ικανότητα  και  στο  θόρυβο  των  2-δ  εικόνων  ΥΤ,  οι  οποίες  

ελήφθησαν  από  ειδικό  οµοίωµα,   παρουσιάζεται  στους  Πίνακες  2  και  3,  

αντίστοιχα. Η  αύξηση  της   τιµής  των  mAs   είχε  ως  αποτέλεσµα  τη  βελτίωση  της  

χωρικής  διακριτικής  ικανότητας.  Για  σταθερή  τιµή  των  mAs,  η  καλύτερη  

χωρική  διακριτική  ικανότητα  παρατηρήθηκε  µε  εφαρµογή  του  φίλτρου  2  στις  

εικόνες  ΥΤ.  Μείωση   της  τιµής  των   mAs,  οδήγησε   σε  ταυτόχρονη  αύξηση   της  

τιµής  του  θορύβου  της  εικόνας.  Επιπλέον,  βρέθηκε  ότι  η  χρήση  του  φίλτρου  2   

προκαλεί  αύξηση  της  τιµής  του  θορύβου  σε  σύγκριση  µε  τις  τιµές  του  θορύβου  

που  µετρήθηκαν  εφαρµόζοντας  τα  φίλτρα  0  και  1  στις  2-δ  εικόνες   ΥΤ.  

 

 
mAs 

 

Χωρική  διακριτική 
ικανότητα  (mm) 

 
Θόρυβος 

190 0.75 1.47 
332 0.65 1.10 
435 0.65 1.05 
508 0.65 1.00 
580 0.60 0.96 

 

Πίνακας  2.  Μετρήσεις  της  χωρικής  διακριτικής  ικανότητας  και  του  θορύβου  για  

πέντε  διαφορετικές  τιµές  mAs. 

 

 

 

 
Φίλτρο 

Χωρική  διακριτική  
ικανότητα  (mm) 

 
Θόρυβος 

0 0.85 0.65 
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1 0.75 0.89 
2 0.65 1.10 

 

Πίνακας  3.  Μετρήσεις  της  χωρικής  διακριτικής  ικανότητας  και  του  θορύβου  για  τρία  

διαφορετικά  φίλτρα. 

3.1.2. Μετρήσεις  δόσης  ακτινοβολίας 

 Οι  µετρήσεις  δόσης,  όπως  προέκυψαν  από  την  εφαρµογή   των  

πρωτοκόλλων  2-δ  και  3-δ  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων  παρουσιάζονται  στον  

Πίνακα   4.  Για  όλες  τις  ανατοµικές  θέσεις,  βρέθηκε  ότι  η  ακτινική  επιβάρυνση  

του  ασθενούς  µε  τη  χρήση  του  πρωτοκόλλου  3-δ  ΥΤ  ήταν  σηµαντικά  µικρότερη  

σε  σχέση  µε   εκείνη  που  µετρήθηκε   µε  το   πρωτόκολλο  2-δ  ΥΤ,  το  οποίο  

εφαρµόζεται  στην  καθηµερινή  κλινική  πράξη.  Η  3-δ  απεικόνιση  παραρρινίων  

κοιλοτήτων  µε  τη  χρήση  του  προτεινόµενου  πρωτοκόλλου   YT αποτελεί  µία  

τεχνική  χαµηλής  δόσης.      

 

 Μετρήσεις  δόσεις  (mGy) 

 Φακός   
µατιού 

Ρινική 
κόγχη 

Σφηνοειδής 
κόλπος 

2-δ  πρωτόκολλο 110.5 64.4 24.0 
3-δ  πρωτόκολλο 36.0 24.1 13.4 

 

Πίνακας  4.  Μετρήσεις  δόσης  για  τα  πρωτόκολλα  2-δ  και  3-δ  ΥΤ παραρρινίων  

κοιλοτήτων. 

 

3.1.3. Μελέτη  σε  ασθενείς 
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 Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  οι  3-δ  εικόνες  που  δηµιουργήθηκαν  από  το  

ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα  µε  τη  ΜΑΟ∆,  απεικόνιζαν  ευκρινώς  όλες   τις  

µορφολογικές  οστικές  αλλοιώσεις  που  είχαν  ήδη  διαγνωσθεί  από  τις  2-δ  

εγκάρσιες  τοµές. Οι  3-δ  εικόνες  από  το  ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα   

απεικόνισαν  τη  διάβρωση  και  αλλοίωση  του  οστού  και  στους  δύο  ασθενείς  µε  

καρκίνο  στην  περιοχή  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  (Εικόνα  3).  Η  λέπτυνση  και  

ανάπλαση  (remodelling)  του  οστικού  περιγράµµατος  των  ιγµορείων,  που  

εµφανίσθηκε  από  τις  2-δ  εικόνες  σε  τέσσερις  ασθενείς  µε  πολύποδες  στις  

παραρρίνιες  κοιλότητες,  απεικονίσθηκε  από  τις  3-δ  εικόνες  σε  όλες  τις  

περιπτώσεις  (Εικόνα  4).  Οι  3-δ  εικόνες  ανέδειξαν  ικανοποιητικά  την  ατρησία  

της  ρινικής  χοάνης.  Επιπλέον,  οι  3-δ  εικόνες  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  

απεικόνιζαν  ευκρινώς  όλες  τις  ανατοµικές  παραλλαγές   όπως  σκολίωση  ρινικού  

διαφράγµατος,   πνευµάτωση  ρινικής  κόγχης    που  είχαν  παρατηρηθεί  στις  

εγκάρσιες  τοµές  ΥΤ.   

Η  ΜΑΟ∆  του  ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος  έδινε  τη  

δυνατότητα  για  άµεση  αποκοπή  τµηµάτων  της  εξωτερικής  επιφάνειας  του  

σπλαχνικού  κρανίου,  µε  αποτέλεσµα  τη  δηµιουργία   3-δ  εικόνων  που  

απεικόνιζαν  τους  υποκείµενους  ιστούς.   Οι  3-δ  εικόνες  µπορούσαν  να  

συνδυασθούν  και  να  δηµιουργήσουν  ακολουθίες  εικόνων,  οι  οποίες  παρουσίαζαν  

την  εσωτερική  µορφολογία  σε  διαδοχικά  βάθη  από  την  επιφάνεια. Οι  παραπάνω  

ακολουθίες  3-δ  εικόνων  αποδείχθηκαν  εξαιρετικά  χρήσιµες  κατά  τον  

προεγχειρητικό  σχεδιασµό  της  περιοχής  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων.   
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Εικόνα  3.  Περιστρεφόµενη  3-δ  εικόνα  η  οποία  απεικονίζει τη  διάβρωση  του  οστού  σε  

µία  περίπτωση  καρκίνου  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.  3-∆  εικόνα,  η  οποία  παρουσιάζει  τη  λέπτυνση  και  ανάπλαση  του  οστικού  

περιγράµµατος  των  ιγµορείων.  

3.2. Αποκοπή  περιοχών ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου   
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3.2.1. Μελέτη  σε  ασθενείς 

 Ο  µέσος  χρόνος  αποκοπής  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού,  για  

τους  10  ασθενείς  που  µελετήθηκαν, ήταν  περίπου  12  min µε  χρήση  της  µεθόδου 

σχεδίασης  δια  χειρός, ενώ  ο  αντίστοιχος  χρόνος  µε  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  

περιοχής  ήταν  περίπου  8  min.  Οι  παραπάνω  µετρήσεις συµπεριλαµβάνουν  το  

χρόνο  που  απαιτήθηκε  για  επανάληψη  της  αποκοπής  σε  περιπτώσεις  όπου  τα  

αποτελέσµατα  δεν  ήταν  ικανοποιητικά. Οι  συνολικοί  όγκοι  του  προστάτη,  της  

κύστης  και  του  ορθού,  όπως  υπολογίσθηκαν από  τις  µεθόδους  ανάπτυξης  

περιοχής  και σχεδίασης δια  χειρός, παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  5.  

 

 Όγκος   
προστάτη  (ml) 

Όγκος 
κύστης  (ml) 

Όγκος 
ορθού  (ml) 

 
Ασθενής 

Σχεδίαση 
δια χειρός 

Ανάπτυξη 
περιοχής 

Σχεδίαση 
δια χειρός 

Ανάπτυξη 
περιοχής 

Σχεδίαση 
δια χειρός 

Ανάπτυξη 
περιοχής 

1 43.6 42.5 390.0 395.8 143.4 135.2 
2 44.2 43.4 246.8 250.1 85.6 90.6 

3 41.9 46.3 200.5 204.8 95.1 89.2 

4 59.1 66.6 297.5 292.6 124.9 122.8 

5 51.6 46.0 244.7 227.1 94.6 100.2 

6 50.1 52.3 436.6 427.2 134.7 141.1 

7 39.4 42.7 357.5 346.6 114.8 121.5 

8 40.3 43.4 285.7 282.3 76.0 82.1 

9 48.0 50.3 342.4 345.3 115.7 124.2 

10 42.1 38.4 252.5 243.9 94.5 94.7 

 

Πίνακας  5.  Συνολικοί  όγκοι  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  όπως  

υπολογίσθηκαν  από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  τη  µέθοδο σχεδίασης  δια  χειρός. 

 

Οι  διαφορές  ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή  του  προστάτη,  της  κύστης  

και  του  ορθού,  όπως  υπολογίσθηκαν  από  τις  δύο  µεθόδους  αποκοπής,  δεν  ήταν  
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στατιστικά  σηµαντικές  (P > 0.05,  t � έλεγχος  2  δειγµάτων).  Επιπλέον,  η  γραµµική  

συσχέτιση  µεταξύ  των  όγκων  ανά  τοµή   των  τριών  οργάνων  ενδιαφέροντος,  

όπως  ορίσθηκαν  από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  από  τη  µέθοδο 

σχεδίασης  δια  χειρός,  ήταν  πολύ  καλή  (y = 0.98 x + 0.18, P < 0.0001, r2 = 0.84,  

προστάτης,  Σχήµα  24  ;  y = 0.99 x + 0.12, P < 0.0001, r2 = 0.93,  ουροδόχος  κύστη,  

Σχήµα  25  ;  y = 0.91 x + 0.74, P < 0.0001, r2 = 0.85,  ορθό,  Σχήµα  26).  

 

 

 

Σχήµα  24.  Γραµµική  συσχέτιση  ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή του  προστάτη  όπως  

υπολογίσθηκαν από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  από  τη  µέθοδο  σχεδίασης δια  

χειρός για  84  τοµές  ΥΤ. 
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Σχήµα  25.  Γραµµική  συσχέτιση  ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή της  ουροδόχου  

κύστης όπως  υπολογίσθηκαν από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  από  τη  µέθοδο 

σχεδίασης  δια  χειρός για  147  τοµές  ΥΤ. 

 

Σχήµα  26.  Γραµµική  συσχέτιση  ανάµεσα  στον  όγκους   ανά  τοµή του  ορθού όπως  

υπολογίσθηκαν  από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και  από  τη  µέθοδο σχεδίασης δια  

χειρός για  153  τοµές  ΥΤ.  
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Τυπικά  αποτελέσµατα  αποκοπής  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  

ορθού  σε  µία  εικόνα  ΥΤ  χρησιµοποιώντας  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  

παρουσιάζονται  στην  Εικόνα  5.  Η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  επέτρεψε  την  

αυτόµατη  αποκοπή, χωρίς  καµία  διόρθωση, της  κύστης  και  του  ορθού σε  

τέσσερις   και  ένα  ασθενή,  αντίστοιχα.  Για  την  αποκοπή  του  προστάτη  

διορθώσεις  χρειάσθηκαν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις. ∆ιαρροή  της  αποκοπής  

παρατηρήθηκε  σε  36,  20  και  28  %  του  συνολικού  αριθµού  των  τοµών που  

απεικόνιζαν  τον  προστάτη,  την κύστη  και  το  ορθό,  αντίστοιχα.  Η  διαρροή  της  

αποκοπής  είχε  ως  αποτέλεσµα  την  αύξηση  των  ορίων  των  περιγραµµάτων  πέρα  

από  τα  πραγµατικά  όρια  των  οργάνων  ενδιαφέροντος.  Η  διαρροή  στην  αποκοπή  

της  κύστης  και  του  ορθού  οφειλόταν  στην  αδυναµία  της  µεθόδου ανάπτυξης  

περιοχής  να  συνδέσει  τα  τοιχώµατα  µε  το  περιεχόµενο  των  οργάνων.  Για  την  

αποκοπή  του  προστάτη,  η  διαρροή  προερχόταν  από  τη  χαµηλή  αντίθεση  που  

παρατηρείται  µεταξύ  του  προστάτη  και  των  γύρω  γειτονικών  ιστών  (Εικόνα 6).  

Προκειµένου  να  περιορισθεί  η  διαρροή  της  αποκοπής,  µία  γραµµή  σχεδιαζόταν  

γύρω  από  το  όργανο  ενδιαφέροντος  και  η  διαδικασία  της  ανάπτυξης  περιοχής  

ξεκινούσε  από  την  αρχή.  Η  παραπάνω  γραµµή αποτελούσε  το  όριο  πέρα  από  το  

οποίο  η  περιοχή  δεν  µπορούσε  να  αναπτυχθεί.   Επιπλέον,  µεταβολή  του  

κατωφλίου  χρειάστηκε  κατά  την  αποκοπή  του  προστάτη,  προκειµένου  να  

συµπεριληφθεί  όλη  η  επιφάνεια  του  οργάνου  στο  τελικό  περίγραµµα.  Η  

προαναφερθείσα  διόρθωση  έγινε  στο  10  %  του  συνολικού  αριθµού    των  τοµών  

που  απεικόνιζαν  τον  προστάτη.   
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Εικόνα  5.  Αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  σε  µία  εικόνα  ΥΤ  

χρησιµοποιώντας  τη µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  6.  ∆ιαρροή  της  αποκοπής  κατά  την  περιγραφή  των  ορίων  του  προστάτη  µε  

τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής.  
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3.2.2. Επαναληψιµότητα  µεθόδων  αποκοπής 

Οι  µετρήσεις  του  συντελεστή  µεταβλητότητας  που  σχετίζονταν  µε  την  

αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  χρησιµοποιώντας τις  δύο  

διαφορετικές   µεθόδους   αποκοπής   παρουσιάζονται  στους  Πίνακες  6  και  7. Η  

ηµιαυτόµατη  µέθοδος  της  ανάπτυξης  περιοχής παρουσίαζε  σηµαντικά  καλύτερη  

επαναληψιµότητα,  σε  σχέση  µε  την  κλασική  µέθοδο  της σχεδίασης  δια  χειρός.  

 

 Μέθοδος ανάπτυξης  
περιοχής 

Σχεδίαση  
δια  χειρός 

Προστάτης 4.7 5.3 
Κύστη 1.5 2.3 
Ορθό 3.3 4.0 

 

Πίνακας  6.  Τιµές  συντελεστή  µεταβλητότητας (%) για  τρεις  διαδοχικές  προσπάθειες  

αποκοπής  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού από  έναν  παρατηρητή  

χρησιµοποιώντας  τις  µεθόδους  ανάπτυξης  περιοχής  και σχεδίασης  δια  χειρός. 

 

 

 Μέθοδος ανάπτυξης  
περιοχής 

Σχεδίαση  
δια  χειρός 

Προστάτης 7.5 9.6 
Κύστη 4.4 5.3 
Ορθό 5.9 7.3 

 

Πίνακας  7.  Τιµές  συντελεστή  µεταβλητότητας  (%)   που  σχετίζεται  µε την  αποκοπή  

του  προστάτη,  της  κύστης  και  του   ορθού  από   τέσσερις  ανεξάρτητους    παρατηρητές  

χρησιµοποιώντας  τις  µεθόδους  ανάπτυξης  περιοχής  και σχεδίασης  δια  χειρός. 
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3.3. Μέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ  

3.3.1. Μελέτη  σε  ασθενείς 

 Ο  µέσος  όγκος  του  σπληνός,  όπως  υπολογίσθηκε  από  τη  µέθοδο  των  

τυχαίων  σηµείων,  ήταν  ίσος  µε  208.0  ml  και  παρουσίαζε  διακύµανση  από  115.7  

µέχρι  293.6  ml.  Η  χρήση  της  µεθόδου  της  πλανιµετρίας  έδωσε  διακύµανση  

όγκου  του  σπληνός  από  117.9  µέχρι  289.8  ml  µε  µέσο  όγκο  204.8  ml.  Η  

συσχέτιση  ανάµεσα  στις  δύο  µεθόδους  ήταν  εξαιρετική  (y=1.033 x -3.69,  P  < 

0.0001,  r2 = 0.99,  Σχήµα  27). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  27.  Γραµµική  συσχέτιση  των  όγκων  του  σπληνός  όπως  ορίσθηκαν  από  τη  

µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  και  από  τη  µέθοδο  της  πλανιµετρίας. 
 

            Ο  µέσος  χρόνος  που  απαιτήθηκε  για  τη  µέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  

µε  χρήση  της  µεθόδου  των  τυχαίων  σηµείων   ήταν  περίπου  3.5  min,  ενώ  ο  

αντίστοιχος  χρόνος   µε  τη  µέθοδο  της  πλανιµετρίας  ήταν  περίπου  7  min.  Οι  
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παραπάνω  µετρήσεις  χρόνου  για  τις  δύο  ογκοµετρικές  µεθόδους  έχουν  

συµπεριλάβει  το  χρόνο  που  απαιτείται  για  πιθανές  επαναλήψεις  ή  διορθώσεις  

των  µετρήσεων  όγκου.  Για  την  πλανιµετρία,  οι  διορθώσεις  αναφέρονταν  στην  

επανάληψη  του  σχεδιασµού  των  ορίων  του  σπληνός.  Για  τη  µέθοδο  των  

τυχαίων  σηµείων,  διορθώσεις  χρειάσθηκαν  κατά  τη  διαδικασία  ορισµού  µίας  

υποπεριοχής  γύρω  από  το  σπλήνα  στην  τοµή  αναφοράς.  Τµήµατα  του  σπληνός  

δε  συµπεριλήφθησαν  στη  νέα  σειρά  εικόνων  σε  τέσσερις  ασθενείς,  µε  

αποτέλεσµα  τον  εκ  νέου  ορισµό  της  υποπεριοχής  και  την  επανάληψη  της  

διαδικασίας. 

3.3.2. Ακρίβεια  και  επαναληψιµότητα  ογκοµετρικών  µεθόδων 

 Μετρήσεις  σε  οµοιώµατα  έδειξαν  ότι  η  ακρίβεια  των  δύο  ογκοµετρικών  

µεθόδων της  πλανιµετρίας   και  των  τυχαίων  σηµείων  ήταν  σχεδόν  η  ίδια  

(Πίνακας  8).   

 

Πραγµατικός   
όγκος  νερού  (ml) 

Μέθοδος  τυχαίων 
σηµείων 

Μέθοδος  
πλανιµετρίας 

150.0 148.1 (1.3) 152.4 (1.6) 
200.0 204.2 (2.1) 204.5 (2.2) 
250.0 256.5 (2.6) 256.1 (2.4) 

 

Πίνακας  8.  Εκτιµήσεις  όγκου  νερού  χρησιµοποιώντας  τις  ογκοµετρικές  µεθόδους  της  

πλανιµετρίας  και  των  τυχαίων  σηµείων.  Τα  νούµερα  εντός  των  παρενθέσεων  

παρουσιάζουν  την  % διαφορά  των  µετρήσεων  από  τον  πραγµατικό  όγκο  νερού. 

Η  µεταβλητότητα  στις  µετρήσεις  του  όγκου  του  σπληνός  για  καθένα  από  

τους  δύο  ανεξάρτητoυς  παρατηρητές  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  9. Η  

µεταβλητότητα ανάµεσα  στις  µετρήσεις  των  δύο  παρατηρητών  χρησιµοποιώντας  
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τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  ήταν  2.9 %.  Ο  αντίστοιχος  συντελεστής  

µεταβλητότητας µε  τη  µέθοδο  της  πλανιµετρίας   ήταν  ίσος  µε   4.6 %.   

Συνολικώς,  η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  παρουσίαζε  καλύτερη  

επαναληψιµότητα  σε  σύγκριση   µε  την  κλασική  µέθοδο  της  πλανιµετρίας. 

 

 Μέθοδος  τυχαίων 
σηµείων 

Μέθοδος 
πλανιµετρίας 

Παρατηρητής  1 1.6 2.7 
Παρατηρητής  2 2.1 3.0 

 

Πίνακας  9.  Τιµές  συντελεστή  µεταβλητότητας   (%)  για  εκτιµήσεις  του  όγκου του  

σπληνός  από  δύο  ανεξάρτητους  παρατηρητές  µε  χρήση  των  ογκοµετρικών  µεθόδων  της  

πλανιµετρίας  και  των  τυχαίων  σηµείων.    
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

α. Ανασύνθεση  3-δ  εικόνων  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων 

Ένα  νέο  πρωτόκολλο  ΥΤ  ορίσθηκε  για  την  3-δ  απεικόνιση  της  περιοχής  

των παραρρινίων  κοιλοτήτων. Ειδικό  οµοίωµα  χρησιµοποιήθηκε  προκειµένου  να  

µελετηθεί  η  επίδραση  των  στοιχείων  έκθεσης στη  χωρική  διακριτική  ικανότητα  

και  στο  θόρυβο  της  εικόνας.  Η  συνδυασµένη  χρήση  332 mAs  και  του  φίλτρου  

2  θεωρήθηκε  ως  η  πλέον  κατάλληλη  επιλογή  για  την  3-δ  ΥΤ  των  παραρρινίων  

κοιλοτήτων.  Το  φίλτρο  2  έδινε  την  καλύτερη  διακριτική  ικανότητα  σε  σχέση  µε  

όλα  τα  υπόλοιπα  φίλτρα  που  εξετάσθηκαν.  Η  διακριτική  ικανότητα  που  ήταν  

ίση  µε  0.65 mm  για  εξέταση  ΥΤ  µε  332  mAs,  παρέµενε  σταθερή  για  

µεγαλύτερες  τιµές  mAs  και  µειώνονταν  στα  0.60  mm  µε  χρήση  580  mAs.  Η  

παραπάνω  οριακή  βελτίωση   της  χωρικής  διακριτικής  ικανότητας  δεν  επηρέαζε  

την  ποιότητα  των   παραγόµενων  εικόνων.  Επιπλέον,  η  εφαρµογή  χαµηλών  τιµών  

mAs  έδωσε  τη  δυνατότητα  για  σηµαντική  µείωση  της  δόσης  του  ασθενούς.  Ο  

θόρυβος  στα  332  mAs  ήταν  ίσος  µε  1.10  και  ελαττώθηκε  στην  τιµή  0.96  όταν  

χρησιµοποιήθηκαν  580  mAs.  Παρά  τη  µικρή  αύξηση  του  θορύβου,  που  

παρατηρήθηκε  µε  το  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  σε  σχέση  µε  το  πρωτόκολλο  2-δ  ΥΤ,  

η  διαγνωστική  αξία  των  3-δ  εικόνων  δεν  υποβαθµίσθηκε  ως  προς  την  εκτίµηση  

των  οστικών  αλλοιώσεων.  Το  παραπάνω  οφειλόταν  στην  υψηλή  αντίθεση  που  

παρατηρείται  στην  περιοχή  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  ανάµεσα  σε  οστικές  

δοµές  και  σε  γειτονικές  δοµές  µε  αέρα  και  µαλακούς  ιστούς.  

Αναλυτικές  µετρήσεις  της  δόσης  ακτινοβολίας  πραγµατοποιήθηκαν  µε  τη  

βοήθεια  ενός  ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος  και  δοσιµέτρων  θερµοφωταύγειας. H  

δόση  του  ασθενούς  µετρήθηκε  στην  επιφάνεια,  στη  θέση  του  φακού  του  µατιού,  
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καθώς  και  σε  µη  επιφανειακές  ανατοµικές  περιοχές,  ρινική  κόγχη  και  

σφηνοειδής  κόλπος. Η  δόση  ακτινοβολίας  µε  το  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  βρέθηκε  

σηµαντικά  µικρότερη  σε  σχέση  µε  το  κλασικό  πρωτόκολλο  2-δ  ΥΤ  παραρρινίων  

κοιλοτήτων,  σε  όλες  τις  ανατοµικές  θέσεις.  Οι  µετρήσεις  δόσης  µε  το  

πρωτόκολλο  2-δ  ΥΤ  ήταν  παρόµοιες  µε  τις  δόσεις  ακτινοβολίας  από  ΥΤ  σε  

εγκάρσιο  και  στεφανιαίο  επίπεδο,  που  έχουν  αναφερθεί  σε  προηγούµενες  

µελέτες  [97,98].  Η  δόση  στο  φακό  του  µατιού  χρησιµοποιώντας  το  ειδικά  

σχεδιασµένο  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  ήταν  ίση  µε  36  mGy.  Η  µέτρηση  αυτή  

συµφωνεί  µε  τις  αντίστοιχες  του  Zonnenveld  και  των  συνεργατών  του  [18],  οι  

οποίοι  χρησιµοποίησαν  µία  ειδική  τεχνική  3-δ  ΥΤ  για  τον  προεγχειρητικό  

σχεδιασµό  κρανιοπροσωπικών  κακώσεων.  Ο  Gholkar  και  οι  συνεργάτες  του  

βρήκαν   χαµηλότερη  τιµή  για  επιφανειακή  δόση  (19  mGy)  κατά  την  3-δ  ΥΤ  

περιοχών  του  κρανίου  [99].   Η  παραπάνω  διαφορά  οφείλεται  στην  πολύ  χαµηλή  

τιµή  των  140 mAs  που  εφάρµοσαν  κατά  την  εξέταση  ΥΤ  σε  σχέση  µε  τα  332  

mAs   που  χρησιµοποιήθηκαν  σε  αυτή  τη  µελέτη.  Στην  παρούσα  µελέτη  η  τιµή  

των 332  mAs   θεωρήθηκε  ως  η  καταλληλότερη  για  την  3-δ  ΥΤ  παραρρινίων  

κοιλοτήτων,  αφού  µετρήσεις  σε  οµοιώµατα  έδειξαν  ότι  περαιτέρω  µείωση  των  

mAs  οδηγεί  σε  σηµαντική  αύξηση  του  θορύβου  καθώς  και  σε  ελάττωση  της  

χωρικής  διακριτικής  ικανότητας. Θα  πρέπει  να  τονίσουµε  ότι  η  δόση  στο  φακό  

του  µατιού  από  τα  πρωτόκολλα  2-δ  και  3-δ  ΥΤ  βρέθηκε  πολύ  χαµηλότερη  σε  

σχέση  µε  τη  δόση  κατωφλίου  των  5  Gy  που  µπορεί  να  προκαλέσει  εξασθένηση  

της  όρασης  λόγω  καταρράκτη  [100]. 

Για  την  ανασύνθεση  των  3-δ  εικόνων  στο  ανεξάρτητο  υπολογιστικό  

σύστηµα,  η  ΜΑΟ∆  επιλέχθηκε  έναντι  της  ΜΑΕ∆,  επειδή  επιτρέπει  την  

ταυτόχρονη  µελέτη τόσο  της  εξωτερικής  επιφάνειας  των  παραρρινίων  
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κοιλοτήτων,  όσο  και  όλων  των  υποκείµενων  ιστών.  Η  εφαρµογή  του  

προτεινόµενου  πρωτοκόλλου  3-δ  ΥΤ  σε  συνδυασµό  µε  την  ανασύνθεση  των  

εικόνων  από  το  ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα  µε  τη  σύγχρονη  ΜΑΟ∆,  

οδήγησε  στη δηµιουργία  3-δ  εικόνων  υψηλής  ποιότητας. Οι   παραπάνω 3-δ  

εικόνες  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων  απεικόνιζαν  ευκρινώς  όλες τις  οστικές  

αλλοιώσεις  και  ανατοµικές  παραλλαγές  που  είχαν  διαγνωσθεί  από  τις  2-δ  

εγκάρσιες  τοµές  ΥΤ.  

Τα  αποτελέσµατα  της  3-δ  απεικόνισης  παραρρινίων  κοιλοτήτων  µε  χρήση  

του  ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος,   θα  πρέπει  να  θεωρηθούν  ως  

εξαιρετικά  ενθαρρυντικά  στην  περίπτωση  όπου  απαιτείται  προεγχειρητικός  

σχεδιασµός. Η  περιστροφή  των  3-δ  εικόνων  δηµιουργούσε  προβολές  της  οστικής  

ανατοµίας,  οι  οποίες  προσοµοίαζαν  την  πραγµατική  εικόνα  που  συναντά  ο  

χειρουργός  κατά  τη  διάρκεια  της  επέµβασης.  Η  αυτόµατη  αποκοπή  τµηµάτων  

της  εξωτερικής  επιφάνειας  της  3-δ  εικόνας   επέτρεπε  τη  µελέτη  της  εσωτερικής  

ανατοµίας  σε  διαδοχικά  βάθη  και  ταυτόχρονα  το  σχεδιασµό  της  χειρουργικής  

επέµβασης. Επιπλέον,  το  λογισµικό  του  σταθµού  εργασίας  έδινε  τη  δυνατότητα  

για  αυτόµατη   δηµιουργία  2-δ  ανασυνθέσεων  σε  στεφανιαίο  επίπεδο  από  τα  

δεδοµένα  της  3-δ  εικόνας.  

Συµπερασµατικά,  το  ανεξάρτητο  υπολογιστικό  σύστηµα  προσφέρει  τις  

δυνατότητες  για  παραγωγή,  επεξεργασία  και  παρουσίαση  3-δ  εικόνων  ΥΤ  

υψηλής  ποιότητας,  οι  οποίες  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  για  τη  διάγνωση  

οστικών  αλλοιώσεων  στις  παραρρίνιες  κοιλότητες καθώς  και  για  τον  

προεγχειρητικό  σχεδιασµό  της  παραπάνω  περιοχής.  

β. Αποκοπή  περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου 
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Η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  επιλέχθηκε  ως  η   καταλληλότερη  

ηµιαυτόµατη  τεχνική  για  την  αποκοπή του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  

από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου. Η  µέθοδος  κατωφλίου  δεν  θα  έδινε  ικανοποιητικά  

αποτελέσµατα  λόγω  της  χαµηλής  αντίθεσης  που  παρατηρείται  στις  εικόνες  ΥΤ  

ανάµεσα  στις  παραπάνω  περιοχές  ενδιαφέροντος.  Η  χρήση  των  µορφολογικών  

µεθόδων  κατά  τον  καθηµερινό  σχεδιασµό  θεραπείας θα  απαιτούσε  την  εφαρµογή  

συγκεκριµένων  ακολουθιών  για  την  αποκοπή  των  οργάνων  ενδιαφέροντος  από  

όλους  τους  ασθενείς.  Ο  καθορισµός  τέτοιων  ακολουθιών  για  την  αποκοπή  του  

προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  είναι  εξαιρετικά  δύσκολος  λόγω  των  

µεταβολών  που  παρατηρούνται  τόσο  στη  διάσταση,  όσο  και  στο  σχήµα  των  

παραπάνω  οργάνων από  ασθενή  σε  ασθενή.  

Η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  συγκρίθηκε  µε  την  κλασική  µέθοδο της  

σχεδίασης  δια  χειρός για  την  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού  

από  εικόνες  ΥΤ  ασθενών  µε  καρκίνο  του  προστάτη.  ∆ε  βρέθηκε  στατιστικά  

σηµαντική  διαφορά  ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή  των  τριών  οργάνων  

ενδιαφέροντος,  όπως  ορίσθηκαν  από  τις  δύο  µεθόδους  αποκοπής.  Η  συσχέτιση  

ανάµεσα  στους  όγκους  ανά  τοµή  της  κύστης,  όπως  υπολογίσθηκαν  µε  τη  

µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής  και σχεδίασης δια  χειρός ήταν  εξαιρετική. Οι  

συντελεστές  συσχέτισης  ανάµεσα  στις  δύο  µεθόδους αποκοπής  που  αφορούσαν  

τον  προστάτη  και  το  ορθό,  έλαβαν  χαµηλότερες  τιµές  σε  σχέση  µε  την  τιµή  

που  αντιστοιχούσε  στην  κύστη.  Το  παραπάνω  οφειλόταν  στη  δυσκολία  

καθορισµού  των  ορίων  του  προστάτη  που  συχνά  παρατηρείται  σε  εικόνες  ΥΤ,  

καθώς  και  στην  πιο  περίπλοκη  µορφολογία  του  ορθού  σε  σχέση  µε  αυτή  της  

κύστης  [67].  Η  συνολική  συµφωνία  που  βρέθηκε  µεταξύ  των  δύο  µεθόδων  
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αποκοπής  υποδηλώνει  ότι  η  προτεινόµενη   ηµιαυτόµατη  µέθοδος  είναι  αξιόπιστη  

και  ακριβής.  

Αρκετές  µελέτες  έχουν  διερευνήσει  την  επαναληψιµότητα  της  µεθόδου 

σχεδίασης  δια  χειρός για  την  περιγραφή  των  ορίων  της  ακτινοβολητέας  περιοχής  

και  των  ακτινοευαίσθητων  οργάνων  κατά  το  σχεδιασµό  θεραπείας  του  προστάτη  

[83-86].  Στην  παρούσα  µελέτη  για  πρώτη  φορά  στη  διεθνή  βιβλιογραφία,  

πραγµατοποιήθηκε  σύγκριση  της  επαναληψιµότητας  ανάµεσα  στην   κλασική  

µέθοδο  και  σε  µία  ηµιαυτόµατη µέθοδο  αποκοπής.  Αναλυτικές  µετρήσεις έδειξαν  

ότι  η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  παρουσιάζει  καλύτερη  επαναληψιµότητα  σε  

σχέση  µε  τη  µέθοδο σχεδίασης  δια  χειρός.  Το  παραπάνω  θα  πρέπει  να  αποδοθεί  

στη  µειωµένη  συµµετοχή  του  χρήστη  που  απαιτείται  για  την  αποκοπή  των  

οργάνων  ενδιαφέροντος  µε  την  ηµιαυτόµατη  µέθοδο.  Η  αποκοπή  δεν  βασίζεται  

πλέον  στην επιδεξιότητα  του  χρήστη  για  τη  σχεδίαση  περιγραµµάτων  γύρω  από  

τα  όργανα  ενδιαφέροντος.  Θα  πρέπει  να  τονίσουµε  ότι  µεταβλητότητα  υπήρχε  

και  στην  περίπτωση,  όπου  η  αποκοπή  των  οργάνων  ενδιαφέροντος  

πραγµατοποιήθηκε  από  τον  ίδιο  παρατηρητή  µε  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής.  

Αυτό  οφείλεται  στην  πιθανή  εφαρµογή  διαφορετικών  κατωφλίων  στην  κλίµακα  

του  γκρίζου  ή  στις  διαφορετικές  τοποθετήσεις  του  σηµείου - σπόρου κατά  την 

αποκοπή  του  ίδιου  οργάνου  τρεις  φορές  µε  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής.   

∆ύο  µόνο  µελέτες  έχουν  αναφερθεί  στην  εφαρµογή  της  µεθόδου  

ανάπτυξης  περιοχής  κατά  το  σχεδιασµό  ακτινοθεραπείας.  Οι  Siverwright  και  

Elliott  χρησιµοποίησαν  την  ηµιαυτόµατη  µέθοδο  για  την  αποκοπή  οργάνων  σε  

εικόνες  εγκεφάλου  ΥΤ  και  ΜΤ  [52].  Ο  Neal  και  οι  συνεργάτες του  εφάρµοσαν  

τη  µέθοδο  για  την  αποκοπή  οργάνων  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου  [51].  Ανέφεραν  

ότι  η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής δεν  µπορεί  να  αποκόψει  µε  αξιόπιστο  τρόπο  
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περιοχές  µαλακών  ιστών,  µε  αποτέλεσµα  η  σχεδίαση  δια  χειρός να  αποτελεί  τη  

µέθοδο  εκλογής.  Επιπλέον,  βρήκαν  ότι  δεν  υπάρχουν  διαφορές  στο  χρόνο  που  

απαιτείται  για  την  αποκοπή  περιοχών  µαλακών  ιστών  ανάµεσα  στις  δύο  

µεθόδους.  Στην  παρούσα  µελέτη,  η  ηµιαυτόµατη µέθοδος  ήταν  µιάµιση  φορά   

ταχύτερη  σε  σχέση  µε  την  κλασική  µέθοδο της σχεδίασης δια  χειρός,  δίνοντας  

ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  για  ακριβή  αποκοπή  περιοχών  µαλακών  ιστών.  Οι  

παραπάνω  διαφορές θα  πρέπει  να  αποδοθούν  τόσο  στην  τροποποίηση  του  

πρωτοκόλλου  ΥΤ,  όσο  και  στη  βελτίωση  του  τρόπου  εφαρµογής  της  

ηµιαυτόµατης  µεθόδου  που  έγινε  στην  παρούσα  µελέτη. Το   σκιαγραφικό  υλικό  

που  χορηγήθηκε  πριν  την  εξέταση  ΥΤ  έδωσε  τη  δυνατότητα  για   ακριβή  

προσδιορισµό  των  ορίων  του  προστάτη  και της  κύστης.  Το  φαινόµενο  της  

διαρροή  της  αποκοπής,  το  οποίο  αποτελούσε  το  σοβαρότερο  µειονέκτηµα για  την  

εφαρµογή  της  ηµιαυτόµατης  µεθόδου σε  περιοχές  µαλακών  ιστών,  

αντιµετωπίσθηκε  ικανοποιητικά  µε  τη  βελτίωση  του  λογισµικού. Ο  χρήστης  είχε 

τη  δυνατότητα   να  περιορίζει  την  ανάπτυξη  της  περιοχής  σχεδιάζοντας  ένα  όριο  

γύρω  από  το  όργανο  ενδιαφέροντος. Το  παραπάνω  επέτρεψε  την  εφαρµογή  της  

µεθόδου ανάπτυξης  περιοχής  ακόµα  και  σε  περιπτώσεις  όπου  η  αντίθεση  µεταξύ  

γειτονικών  δοµών  ήταν  χαµηλή. 

Η  µέθοδος ανάπτυξης  περιοχής  ήταν  εξίσου  ακριβής  µε  την  κλασική  

µέθοδο  της  σχεδίασης  δια  χειρός,  ενώ  υπερείχε  σηµαντικά  σε  ταχύτητα  και  

επαναληψιµότητα. Συµπερασµατικά,  η  αντιµετώπιση  ασθενών  µε  καρκίνο  του  

προστάτη  µπορεί  να  ωφεληθεί  σηµαντικά  από  την  εφαρµογή  της  µεθόδου  

ανάπτυξης  περιοχής  για  την  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης   και  του  ορθού  

κατά  το  σχεδιασµό  ακτινοθεραπείας. 
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γ. Μέτρηση  του   όγκου  του  σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ 

Ο  όγκος  του  σπληνός  έχει  ήδη  εκτιµηθεί  µε  χρήση  εικόνων  κλασικής  

ακτινογραφίας  [101],  υπερήχων  [102],  σπινθηρογραφηµάτων  [103]  και  ΥΤ  

[104,105].  Οι  περισσότερες  από  τις  παραπάνω  τεχνικές  παρουσιάζουν  σηµαντικά  

µειονεκτήµατα.  Μετρήσεις  όγκου  µε  ακτινογραφία  ή  σπινθηρογραφήµατα  

προϋποθέτουν   την  παραδοχή  ότι  ο  σπλήνας  έχει  ένα  συγκεκριµένο  γεωµετρικό  

σχήµα.  Ωστόσο,  ο  σπλήνας  χαρακτηρίζεται  από  το  µη  οµαλό  σχήµα  του,  το  

οποίο  διαφέρει  σηµαντικά  από  ασθενή  σε  ασθενή.  Η  χρήση  των  υπερήχων  

µπορεί  να  οδηγήσει  σε  εσφαλµένα  αποτελέσµατα λόγω  της  επιπροβολής  

υπερκείµενων  ιστών  στο  σπλήνα,  µε  αποτέλεσµα  την  πιθανή  αδυναµία  

παρατήρησης  ολόκληρου  του  οργάνου  [60].  Η  ΥΤ  θεωρείται  ως  η  βασική  

µέθοδος  για  την  απεικόνιση  και  µέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  [106]. Η  ΜΤ  

παρουσιάζει  πλεονεκτήµατα  έναντι  της  ΥΤ  ως  προς  την  απεικόνιση  του  

σπληνός,  όπως  την  καλύτερη  διαφοροποίηση  µεταξύ  περιοχών  µαλακών  ιστών 

και  τη  χρήση  µη  ιοντίζουσας  ακτινοβολίας  [107,108].  

Για  πρώτη  φορά  στη  διεθνή  βιβλιογραφία,  η  µέθοδος  των  τυχαίων  

σηµείων  εφαρµόσθηκε  σε  εικόνες  ΜΤ,  προκειµένου  να  εκτιµηθεί  ο  όγκος  του  

σπληνός. Η  αξιοπιστία  της  µεθόδου των τυχαίων  σηµείων  εξαρτάται  άµεσα  από  

την  ικανότητα  του   χρήστη  να  εκτιµά  τα  όρια  του  οργάνου  ενδιαφέροντος.  Η  

απεικόνιση  µε  τοµογραφία  µαγνητικού  συντονισµού  παρέχει  την  καλύτερη  

δυνατή  αντίθεση  ανάµεσα  στο  σπλήνα  και  στους  περιβάλλοντες  µαλακούς  

ιστούς.  Ωστόσο,  τεχνικά  σφάλµατα  λόγω  της  αναπνοής του  ασθενούς  µπορούν  

να  εισάγουν  σηµαντική  ασάφεια  στις  εικόνες  ΜΤ.  Η  τεχνική  ΜΤ  που  

χρησιµοποιήθηκε  στην  παρούσα  µελέτη  έδινε  τη  δυνατότητα  για  τη  λήψη  20 

διαδοχικών  τοµών  κατά  τη  διάρκεια  µίας  µόνο  αναπνοής  (20  sec).  Η  εφαρµογή  
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της  παραπάνω  τεχνικής  ελαχιστοποίησε  την  εµφάνιση    τεχνικών  σφαλµάτων,  που  

προέρχονται  από  την  αναπνοή  του  ασθενούς  κατά  τη  διάρκεια  της  εξέτασης.   

Το  σφάλµα  των  µετρήσεων  όγκου  µε  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  

µπορεί  να  µειωθεί  µε  αύξηση  του  συνολικού  αριθµού  των  στοιχείων  όγκου  που  

προσηµειώνονται  στις  τοµογραφικές  εικόνες  [71].  Το  παραπάνω  θα  µπορούσε  να  

εφαρµοσθεί  για  όργανα  µεγάλης  διάστασης.  Σε  περιπτώσεις  οργάνων  µε  µικρές  

διαστάσεις,  ένας  πολύ  µεγάλος  αριθµός  στοιχείων  όγκου  θα  έπρεπε  να  

σηµειωθεί,  µε  αποτέλεσµα  η  εφαρµογή  της  µεθόδου να  γινόταν  εξαιρετικά  

δύσκολη  και  χρονοβόρα. Η  παρούσα  µελέτη  προτείνει  ένα  εναλλακτικό  τρόπο  

εφαρµογής  της  µεθόδου  των  τυχαίων  σηµείων  για  τις  µετρήσεις  όγκων.  

Σύµφωνα  µε  αυτή  την  προσέγγιση,   µία  νέα  σειρά  τοµών  που  προέρχονται  από  

τις  αρχικές  εικόνες  θα  πρέπει  να  ορισθεί.  Το  χαρακτηριστικό  των  νέων  εικόνων  

είναι  ότι  το  όργανο  ενδιαφέροντος  καταλαµβάνει  το  µεγαλύτερο  τµήµα  της  

επιφάνειας  τους,  µε  αποτέλεσµα  η  µέτρηση  ενός  µεγάλου  αριθµού  σηµείων  να  

µην  είναι  πλέον  απαραίτητη   προκειµένου  να  µειωθεί  το  σχετικό  σφάλµα  της  

µέτρησης  του  όγκου. 

Στην  παρούσα  µελέτη,  η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  συγκρίθηκε  µε  

τη  κλασική  µέθοδο  της  πλανιµετρίας  για  τη  µέτρηση  του  όγκου  του  σπληνός  

από  εικόνες  ΜΤ.   Μετρήσεις  σε  οµοιώµατα   έδειξαν  ότι  η   ακρίβεια  των  δύο  

ογκοµετρικών  µεθόδων  ήταν  η  ίδια.  Η  συσχέτιση  ανάµεσα  στους  όγκους  του  

σπληνός,  όπως  υπολογίσθηκαν  µε  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων  και  τη  

µέθοδο  της  πλανιµετρίας,  ήταν  εξαιρετική.  Η   µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  

παρουσίαζε  καλύτερη  επαναληψιµότητα  σε  σύγκριση  µε  την  πλανιµετρία.  

Επιπλέον, η  προτεινόµενη  ογκοµετρική  µέθοδος  ήταν   δύο  φορές  πιο  γρήγορη  σε  

σχέση  µε  την  πλανιµετρία.  Συµπερασµατικά,  η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  
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παρουσιάζει  σηµαντικά  πλεονεκτήµατα  σε  σύγκριση   µε  την  κλασική  µέθοδο   

της  πλανιµετρίας  για  την  εκτίµηση  του  όγκου  του  σπληνός  από  δεδοµένα   

εικόνων   ΜΤ.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός : Η  εφαρµογή  σύγχρονων  υπολογιστικών  µεθόδων  για  α) την  τρισδιάστατη  (3-δ)  

ανασύνθεση  εικόνων  υπολογιστικής  τοµογραφίας (ΥΤ)  παραρρινίων  κοιλοτήτων,  β)  την  

αποκοπή περιοχών  ενδιαφέροντος  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου και  γ) τη  µέτρηση  του  όγκου  

του  σπληνός  από  εικόνες  µαγνητικής  τοµογραφίας  (ΜΤ)  κοιλίας. 

Υλικά και  µέθοδοι : Οι  εικόνες ΥΤ  και  ΜΤ   µεταφέρθηκαν  µέσω  δικτύου  Η/Υ  στον  

υπολογιστικό σταθµό  εργασίας  (ΥΣΕ)   ενός  ανεξάρτητου  υπολογιστικού  συστήµατος.  

α) Ειδικό  οµοίωµα  χρησιµοποιήθηκε  για  τον  καθορισµό  των  παραµέτρων  του  

πρωτοκόλλου  3-δ  ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων.  Η  ακτινική  επιβάρυνση  του  ασθενούς  

από  το  πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  εκτιµήθηκε  µε  τη  βοήθεια  δοσιµέτρων  θερµοφωταύγειας  

και  ενός  ανθρωπόµορφου  οµοιώµατος. ∆έκα  ασθενείς  (7  µε  πολύποδες  στις  παραρρίνιες  

κοιλότητες,  2  µε  καρκίνο  στην  ίδια  περιοχή  και  1  µε  ατρησία  ρινικής  χοάνης)    

υποβλήθηκαν  σε  ΥΤ   µε  το  πρωτόκολλο για 3-δ  απεικόνιση.  Τρισδιάστατες  απεικονίσεις  

παραρρινίων  κοιλοτήτων  δηµιουργήθηκαν  µε τη  µέθοδο  της  απεικόνισης  ογκοµετρικών  
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δεδοµένων  που  διαθέτει  ο  ΥΣΕ.  Οι  3-δ  εικόνες  εκτιµήθηκαν  από  έναν  έµπειρο  

ακτινολόγο µε  βάση  τη  δυνατότητα  διάγνωσης  οστικών  αλλοιώσεων. 

β) ∆έκα  ασθενείς  µε  καρκίνο  του  προστάτη  υποβλήθηκαν  σε  ΥΤ  πριν  την  

ακτινοθεραπεία. Η  ηµιαυτόµατη  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  συγκρίθηκε  µε  την  

κλασική  µέθοδο  της σχεδίασης  δια  χειρός για  την  αποκοπή  του  προστάτη,  της  κύστης  

και  του  ορθού  από  τις  εικόνες  ΥΤ  πυέλου. Η  επαναληψιµότητα  των  δύο  µεθόδων  

αποκοπής  εκτιµήθηκε  από  τέσσερις  ανεξάρτητους  παρατηρητές.  

γ)  ΜΤ  κοιλίας πραγµατοποιήθηκε  σε  οµοιώµατα  και  σε  δεκαέξι  ασθενείς  δίχως  

ιστορικό  ασθενειών  στο  σπλήνα.  Ο  όγκος  του  σπληνός  µετρήθηκε  µε  τη  µέθοδο  των  

τυχαίων  σηµείων  και  µε  τη  κλασική  µέθοδο  της  πλανιµετρίας. Οι  δύο  ογκοµετρικές  

µέθοδοι  συγκρίθηκαν ως  προς  την  ακρίβεια,  την  ταχύτητα  και  την  επαναληψιµότητά   

τους.   

Αποτελέσµατα :  α)  Οι  βέλτιστες  παράµετροι  του  πρωτοκόλλου  ΥΤ  για  την 3-δ 

ανασύνθεση  εικόνων  στις  παραρρίνιες  κοιλότητες   ήταν  οι  ακόλουθοι :  120 kV, 175 mA,  

1.9 sec  και  συνεχείς  εγκάρσιες  τοµές  πάχους 1.5 mm.  Η  δόση  του  ασθενούς  µε  το  

πρωτόκολλο  3-δ  ΥΤ  ήταν  σηµαντικά  µικρότερη  σε  σχέση  µε  τη  δόση  ακτινοβολίας  

από  τη  συνήθη  εξέταση ΥΤ  παραρρινίων  κοιλοτήτων.  Οι  3-δ  εικόνες  απεικόνιζαν  όλες  

τις  οστικές  ανωµαλίες  και  τις  ανατοµικές  παραλλαγές  που  είχαν  ήδη  διαγνωσθεί  από  

τις  2-δ  εικόνες  ΥΤ.  

β)  Η  µέθοδος  ανάπτυξης  περιοχής  ήταν  µιάµιση  φορά  ταχύτερη  σε  σχέση  µε  την  

κλασική  µέθοδο  της σχεδίασης δια  χειρός.  ∆ε  βρέθηκε  στατιστική  διαφορά ανάµεσα  

στους  όγκους  ανά  τοµή  του  προστάτη,  της  κύστης  και  του  ορθού όπως  υπολογίσθηκαν  

από  τις  δύο  µεθόδους  αποκοπής  (P > 0.05).  Η  συσχέτιση  µεταξύ  των  όγκων  ανά  τοµή  

των  τριών  οργάνων  ενδιαφέροντος,  όπως  ορίσθηκαν  από  τη  µέθοδο  ανάπτυξης  

περιοχής  και  σχεδίασης  δια  χειρός,  ήταν  πολύ  καλή  (προστάτης, r2=0.84 ; κύστη, r2=0.93 

; ορθό r2=0.85). Η  ηµιαυτόµατη  µέθοδος  παρουσίαζε  καλύτερη  επαναληψιµότητα  σε  

σχέση  µε  τη  µέθοδο  της σχεδίασης δια  χειρός.   

γ) Η  µελέτη  σε  οµοιώµατα έδειξε  ότι  η  ακρίβεια  των  µεθόδων  της  πλανιµετρίας  και  

των  τυχαίων  σηµείων  ήταν  η  ίδια.  Η  συσχέτιση  ανάµεσα  στους  όγκους  του  σπληνός,  

όπως  υπολογίσθηκαν  από  τις  δύο  ογκοµετρικές µεθόδους,  ήταν  εξαιρετική  (r2=0.99,  

P<0.0001).  Η  επαναληψιµότητα  της  µεθόδου  των  τυχαίων  σηµείων  ήταν  καλύτερη  σε  

σχέση  µε  αυτήν  της  πλανιµετρίας. Η  µέθοδος  των  τυχαίων  σηµείων  ήταν   δύο  φορές  

ταχύτερη  σε  σύγκριση  µε  την  πλανιµετρία.  

Συµπεράσµατα : Οι  3-δ  εικόνες  που  δηµιουργήθηκαν µε  τη  µέθοδο  απεικόνισης  

ογκοµετρικών  δεδοµένων  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  τόσο  για  τη  διάγνωση  οστικών  

αλλοιώσεων  των  παραρρινίων  κοιλοτήτων,  όσο  και  για  τον  προεγχειρητικό  σχεδιασµό  
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της  παραπάνω  περιοχής. H  αποκοπή  περιοχών  µαλακών  ιστών  από  εικόνες  ΥΤ  πυέλου  

µε  την  ηµιαυτόµατη  µέθοδο  ανάπτυξης  περιοχής καθώς  και  η  µέτρηση  του  όγκου  του  

σπληνός  από  εικόνες  ΜΤ  κοιλίας  µε  τη  µέθοδο  των  τυχαίων  σηµείων,  παρουσίαζαν  

σηµαντικά  πλεονεκτήµατα  έναντι  των  κλασικών  µεθόδων  αποκοπής  και  ογκοµέτρησης  

που  εφαρµόζονται  στην  καθηµερινή  κλινική  πράξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
Purpose : The  application of  advanced  computerized  methods  οn  a)  three � dimensional  

(3d)  imaging  of  paranasal  sinuses  using  computed  tomography  (CT)  data,  b)  image  

segmentation  from  CT  images  in  treatment  planning  of  prostate  cancer  and  c)  splenic  

volume  measurements  from  magnetic  resonance  (MR)  imaging  data. 

Materials  and  methods : CT   and  MR  scans  were  transferred  to  a  computer  

workstation. 

a) A  commercially  manufactured  phantom  was  used  to  define  the  optimum  scanning  

parameters  of  a  3d  CT  protocol of  paranasal  sinuses.  Dose  measurements  were  carried  

out  using  thermoluminescent  dosimeters  positioned  in  an  anthropomorphic  Rando  

phantom. Ten  patients  (7  with  paranasal  sinuses  polyps,  2  with  carcinoma  in  the  same  

region  and  1  with  choanal  atresia)  were  examined  with  the  3d  CT  protocol.  3d  

reconstructions  were  obtained  using  the  volume  rendering  method  on  a  workstation.  
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The  3d  images  were  evaluated  on  the  basis  of  their  ability   to  demonstrate  bony  

abnormalities  depicted  on  axial  CT  sections. 

b)  Ten  patients  with  prostate  cancer  underwent treatment  planning  CT  prior  to  

radiotherapy.  Prostate,  bladder  and  rectum  were  segmented  in  all  CT  images  using  the  

region  growing  technique  and  manual  tracing.  The  volumes  of  the  above  organs  

computed  with  the  region  growing  technique were  compared  with  those  from  manually  

traced  images, on  a  slice � by � slice  basis.  Measurement  reproducibility of  both  

segmentation  techniques  was  evaluated  using  the  data  obtained  from  four  independent  

observers. 

c)  MR  imaging  was  generated  in  phantoms  and  16  patients  with  indications  unrelated  

to  splenic  disease.  Spleen  volume  measurements  were  performed  using  the  random  

marking  technique  and  the  conventional  technique  of  manual  planimetry.  Two  observers  

independently  measured  splenic  volume  in  order  to  evaluate  the  reproducibility  of  both  

volumetric  techniques. 

Results : a)  The  parameters  of  the  proposed   CT  protocol  for  3d  paranasal  sinuses  

imaging  were  120  kV,  175  mA,  1.9  sec  with  contiguous  1.5  mm  axial  slices.  The  use  

of  the  3d  CT  protocol  resulted  in  lower  patient  dose  than  the  conventional  CT  

examination  of  paranasal  sinuses.  The  3d  images  provided  an  ideal  depiction  of  all  

bony  abnormalities  and  anatomical  variations  of  bony  structures.  

b)  The  region growing  technique  was  one  and  a  half  times  faster  than  the  manual  

tracing  for  prostate,  bladder  and  rectum  volume  segmentation.  There  was  no  statistical  

difference  between  the  slice  volumes  of  prostate,  bladder  and  rectum  obtained  from  the  

two  segmentation  techniques  (P >0.05).  The  correlation  between  the  slice  volumes  of  

all  organs  of  interest  provided  by  the  region  growing  technique  and  manual  tracing  

was  very  good  to  excellent  (prostate, r2=0.84; bladder,  r2=0.93; rectum, r2=0.85).  The  

intra-  and  interobserver  variation  for  prostate,  bladder  and  rectum  volume  segmentation  

was  found  to  be  lower  with  the  region  growing  technique  than  with  manual  tracing. 

c)  Phantom  experiments  revealed  that  the  accuracy  of  the  random  marking  technique  

and  manual  planimetry  in  measuring  volume  on  MR  imaging  data  was  approximately  

the  same.  In  vivo  splenic  volume  measurements  derived  from  both  volumetric  

techniques  were  highly  correlated  (r2=0.99,  P<0.0001).  The  random  marking  technique  

was  more  reproducible  than  the  manual  planimetry  in  terms  of  intra-  and  interobserver  

variation.  Moreover,  the  proposed  volumetric  technique  was  almost  twice  as  fast  as  the  

manual  planimetry. 

Conclusions :  Three � dimensional  images  of  paranasal  sinuses  obtained  from  the  

volume  rendering  technique  may  be  used  for  the  evaluation  of  bony  abnormalities  and 
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preoperative  planning. The region  growing  tecnique  for  image  segmentation  during  

treatment  planning  of  prostate  cancer  and  the  random  marking  technique  for  estimation  

of  splenic  volume  may  provide  advantages  over  the  conventional  techniques  used  in  

current  practice.    
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