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Καρκίνος 
 

 Υπάρχουν περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου, ο καθένας 
με ξεχωριστή προέλευση, κλινική πορεία και θεραπεία. 

 Κοινά χαρακτηριστικά τους συμπεριλαμβάνουν αντίσταση στην 
απόπτωση, αντίσταση στο μηχανισμό γήρανσης, αγγειογένεση και 
μετάσταση με αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτταρα να διαιρούνται 
ανεξέλεγκτα. 

  5-10% των καρκίνων οφείλονται σε γενετικές ανωμαλίες λόγω 
κληρονομικότητας 

 90-95% οφείλονται σε παράγοντες όπως το κάπνισμα, παχυσαρκία, 
έλλειψη φυσικής δραστηριότητάς, αλκοόλ, μολύνσεις, ακτινοβολία, 
ρύπανση κτλ. 

 Η έγκαιρη διάγνωσή του καρκίνου είναι σημαντική και απαραίτητη για 
τη σωστή αντιμετώπισή του 
 



Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας 
Πολυ-παραμετρική 

χωροχρονική 
πληροφορία 

Διάγνωση 
Νόσου 

Ανίχνευση 
προκλινικών 
μεταβολών 
/ πρόγνωση 

• Επιλογή 
θεραπείας 

• Βαθμός 
προσαρμογής 

• Παρακολούθηση 

Σε τι βαθμό εκμεταλλευόμαστε τον 
πλούτο της πληροφορίας που έχουμε 
στη διάθεσή μας; 

Μετατόπιση από ποιοτικές σε 
ποσοτικές παρατηρήσεις & σύγκριση 
μεταξύ ασθενών 



Ο ρόλος της μηχανικής (βαθειάς) 
μάθησης 

 Παραγωγή πρωτοφανών αποτελεσμάτων σε «δύσκολα» 
ιατρικά ζητήματα όπως η κατάτμηση και ο σχολιασμός 
των παραγόμενων εικόνων 

 Συνεγγραφή (co-registration) των διαφορετικών 
καταγραφικών οντοτήτων 

 Ταξινόμηση φαινοτύπων 

 Σύνδεση με κλινικά δεδομένα για εξαγωγή προγνωστικών 
δεικτών 

 

 



Προαπαιτούμενα – Πού 
βρισκόμαστε; 

 Διαθεσιμότητα μεγάλου όγκου (big data) 
διαγνωσμένων/σχολιασμένων δεδομένων 

 Τα μοντέλα βαθειάς μάθησης «μαθαίνουν» να 
διακρίνουν διαφορές έχοντας ως σημείο αναφοράς 
(ground truth) το σχολιασμό των ειδικών 

Όμως υπάρχουν πολλά και σημαντικά εμπόδια: 
 Ασφάλειας, ηθικής και ιδιωτικότητας 
 Ενοποίησης διαδικασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων 
 Υπολογιστικής ισχύος για αποθήκευση & επεξεργασία 

δεδομένων 
 



Προτεινόμενοι εθνικοί στόχοι 
 Ανάπτυξη μιας ανοιχτής, διαλειτουργικής και ασφαλούς 

υποδομής 

 Πανελλαδικής εμβέλειας, πολυ-παραγοντικό αρχείο για 
τον διαμοιρασμό μεγάλου όγκου (big data) και υψηλής 
ποιότητας ιατρικές εικόνες σχετικά με καρκίνο του 
πνεύμονα διαφορετικών σταδίων 

 Έμφαση δίνεται στην ετοιμότητα του αρχείου για 
χρησιμοποίησή του σε εκπαίδευση μοντέλων βαθειάς 
μάθησης 

 Θα παρέχει ένα υπολογιστικό πλαίσιο με δυνατότητες 
σχεδίασης, εκπαίδευσης, συγκριτικής αξιολόγησης, 
εγκυροποίησης και ανάπτυξης  μοντέλων βαθειάς 
μάθησης για τον καρκίνο του πνεύμονα. 

 Στοχεύει στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν σε κλινική πράξη 



Στόχος 
Η δημιουργία και αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων για 
την έγκαιρη διάγνωση που θα οδηγήσει σε καταλληλότερη 
επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής.  

 

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η 
διασύνδεση υπαρχόντων δεδομένων ιατρικού 
ιστορικού, δημογραφικών στοιχείων, περιβαλλοντικών 
παραγόντων, κλινικών & εργαστηριακών δεδομένων, 
απεικονιστικών εξετάσεων και δεδομένα έκβασης του 
καρκίνου με σκοπό την ιατρική ακριβείας (precision 
medicine).  

 Ιατρική Ακριβείας (precision medicine) αναμένεται να 
βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
επιφέροντας επανάσταση στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου με το συνδυασμό μεγάλου όγκου (κλινικών) 
δεδομένων 

 



Παράδειγμα πολυπαραμετρικής επεξεργασίας μεγάλου όγκου 
ακτινογενομικών δεδομένων για παροχή υπηρεσιών ιατρικής 

ακριβείας για τον καρκίνο του πνεύμονα 
 



Παράδειγμα λειτουργικής αρχιτεκτονικής 
πολυπαραμετρικής επεξεργασίας 

ακτινογενομικών δεδομένων 



Διερεύνηση Αναγκών & Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 
μέσω Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
 
Ανάπτυξη & Ολοκλήρωση Πλατφόρμας 
 
Συλλογή, Ψηφιοποίηση &  Έλεγχος Δεδομένων 
Ασθενών & Ατόμων Υψηλού Ρίσκου 
 
Τεχνική & Λειτουργική Εγκυροποίηση της 
Πλατφόρμας  

Πιθανή ροή ενεργειών για την 
οργάνωση των δεδομένων μεγάλου 

όγκου σε υπηρεσίες υγείας 



 Παράδειγμα αρχιτεκτονικής υλοποίησης 
τεχνικών βαθειάς μάθησης σε μεγάλο 

όγκο ακτινογενομικών δεδομένων 
 



Σε ποιους απευθύνεται; 
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 Ασθενείς με 
Άσθμα 

Ασθενείς με  
Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) 

Νέοι και Άνεργοι 

medphys.med.auth.gr    @MedicalPhysicsA 



   
Φαρμακολογική 
Παρέμβαση   

 

 

 Η διάρκεια της μελέτης από την ημέρα συγκατάθεσης έως την 
ολοκλήρωσή του διαρκεί 92 ημέρες 

 Εξήντα  (60) Συμμετέχοντες    
 20 Ασθενείς ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια)  
 20 Ασθενείς Άσθμα   
 20 Νέοι και Άνεργοι   
 Κάθε Συμμετέχοντας υποβάλλεται σε δύο πολυκαναλικές 

καταγραφές ύπνου (ΗΕΓ)    
 Πριν την έναρξη της παρέμβασης (Baseline), 
 21 μέρες μετά την έναρξη της φαρμακολογικής παρέμβασης  

 

 Χρήση Champix (Δραστική ουσία βαρενικλίνη, έγκριση (ΕΟΦ 
από το Σεπτέμβριο του 2006 
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Πιθανές Παρενέργειες  
  Διαταραχές ύπνου  

  Παράξενα όνειρα 

 Πονοκέφαλος  

 Ναυτία 

 Αυξημένο σωματικό βάρος  

 Μειωμένη όρεξη 

 Υπνηλία, ζάλη, αλλοίωση της γεύσης  

  Λαχάνιασμα, βήχας - καούρα  
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Μελέτη ύπνου στα σπίτια ασθενών 

Πιθανές Εφαρμογές: 
• Σύνδρομο απνοιών 
• Διαταραχές ύπνου 
• Ψυχική υγεία  
• Ποιότητα ζωής 
• Νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες 
• Εργασιακή απόδοση 
• Παχυσαρκία 
• Παρενέργειες φαρμάκων 
• Νευροπλαστικότητα 

 



Μάκρο-αρχιτεκτονική ύπνου 
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   Πολύ-υπνογραφικές  
Καταγραφές 

• 9 αισθητήρες 
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) 

• Θερμίστορας (ροής αέρος) 
• 2 ζώνες για την καταγραφή της 

θωρακικής και κοιλιακής κίνησης   
• 2 αισθητήρες 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΕΚΓ) 
•  3 αισθητήρες Ηλεκτρομυογράφημα 

(ΕΜΓ) 
• Οξύμετρο (Κορεσμό οξυγόνου στο 

αίμα) 
• 3 αισθητήρες 

Ηλεκτροφθαλμογράφημα (ΕΟΓ) 

medphys.med.auth.gr    @MedicalPhysicsA 



Ανάλυση φλοιϊκών δικτύων κατά 
τον ύπνο 



Slide adapted from Luis Luque (@luisluque) 

Sleep, Stress and Cancer 



Image: The Economist 

The Quantified Self 

Αυτοεκτίμηση… 
Αυτό-μέτρηση… 
Αυτογνωσία… 
…μέσω αριθμών… 
& ποσοτικών μετρήσεων του 
εαυτού μας στην 
καθημερινότητα 
 

http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/gad
get/3495685/fitbit-force-review/ 



Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας 
LLM Care 
 

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση 

κοινωνικής φροντίδας, το  
οποίο: 

 αξιοποιεί την εξελιγμένη τεχνολογία 
 συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με 

τη σωματική δραστηριότητα μέσα από ένα 

διασκεδαστικό περιβάλλον 

 προλαμβάνει τη νοητική έκπτωση μέσω της μη 

φαρμακευτικής παρέμβασης 

 παρατείνει το χρόνο της ανεξάρτητης και 

αυτόνομης διαβίωσης 

 επιδρά άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των επωφελουμένων 

 



Πρόγραμμα σωματικής ενδυνάμωσης  
webFitForAll 

  

• Διαδικτυακή πλατφόρμα 

• Σύγχρονες ασκήσεις σε 
μορφή παιχνιδιών 

• Οπτική και ακουστική 
επεξεργασία 

• Εξατομικευμένη εξάσκηση 

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης, 
ισορροπίας, ευλυγισίας και 
αερόβιας ικανότητας 

• Διαθέσιμο λογισμικό στην 
ελληνική, ιταλική, γαλλική και 
αγγλική γλώσσα  



Πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης  
BrainHQ 

  

• Διαδικτυακή πλατφόρμα 

• Διαθέσιμο λογισμικό στην 
ελληνική  

• Οπτική και ακουστική 
επεξεργασία 

• 29 διαθέσιμες ασκήσεις 
ενδυνάμωσης της Μνήμης, 
Ταχύτητας Επεξεργασίας, 
Προσοχής και 
Προσανατολισμού 

• Εξατομικευμένη εξάσκηση 

• Προσαυξανόμενο επίπεδο 
δυσκολίας 



Παιχνίδια Μεικτής Πραγματικότητας 



Ολοκληρωμένες μορφές φυσικής άσκησης 



MIA ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙ

•  2012 - 6,7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου σε ενήλικες ηλικίας 65+ (47,5% του συνολικού αριθμού νέων περιπτώσεων 
παγκοσμίως ενώ το ποσοστό  του παγκόσμιου πληθυσμού 65+ ήταν στο 8%). 
• Η αυξανόμενη ηλικία και οι συννοσηρότητες σχετίζονται συχνά με την μη επιλογή επιθετικών θεραπειών για τον καρκίνο, καθώς και με 
παραμέληση των προτιμήσεων του ασθενή στην φροντίδα υγείας που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής (HRQOL). 

Το LifeChamps παρέχει 
υποστήριξη σε ασθενείς με 
καρκίνο (50+), καθώς και 
στους φροντιστές τους και 
στους επαγγελματίες 
υγείας, με μια 
ολοκληρωμένη λύση 
δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας για την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής μέσω 
έγκαιρης και ακριβέστερης 
υποστήριξης. 

Το LifeChamps 
προσφέρει 
εξατομικευμένες 
υπηρεσίες 
υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή 
παρακολούθηση 
συμπτωμάτων, 
θεραπεία και 
αποκατάσταση) σε 
αυτούς τους 
ασθενείς και τους 
φροντιστές τους. 

Με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), 
έξυπνων αισθητήρων και κινητών 
εφαρμογών συστήματος υποστήριξης της 
κλινικής απόφασης εκτελούμενων στο 
νέφος αλλά και σε κινητές συσκευές, το 
LifeChamps μπορεί να καθορίσει με 
ακρίβεια ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών, 
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία 
τους και να προτείνει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
(δηλαδή παρακολούθηση συμπτωμάτων, 
θεραπεία και αποκατάσταση) στους 
ασθενείς και τους φροντιστές τους. 



MIA ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 



Πιθανές Επόμενες Προτάσεις 
Horizon2020 

Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) 2 – Prevention and/or early 
diagnosis of cancer  - RIA (SC1-BHC-17-2020)  

 GACD stands for implementation research in low and middle income 
countries, or vulnerable populations in high-income countries! The aim is 
to adapt or upscale the implementation of prevention and/or early 
diagnosis of cancer in real-life settings. Proposals must build on 
interventions with promising or proven effectiveness for the respective 
population groups under defined contextual circumstances. 

 

 Probable deadlines for single Stage Topics 7. April 
2020 

 EU contribution 1-3 Millions (20 Mio €)  
 Guide for applicants: Not released yet 
 



Personalized early risk prediction, prevention and 
intervention based on Artificial Intelligence and Big 
Data technologies - RIA (SC1-DTH-02-2020) 

Innovative ICT solutions through data, data analytics, advanced or novel digital 
technologies, services, products, organizational changes…that lead to more 
effective health and care systems. 

 Solutions may address one or multiple conditions and explore ways of inducing 
adequate personalised preventive measures (e.g. behavioural change, diet, 
interventions, medication, primary prevention) from advanced predictive 
models. Build on use of data already existing and/or new data generated by 
individuals, health professionals and other service providers  

include actions aimed at increasing health literacy as well as advancing health 
and care professionals' proficiency in novel, data-oriented health services 
through the use of digital solutions. No large scale piloting or clinical trials are 
expected, but should include validation/proof of concept and feasibility 
demonstration. 

 

 Probable deadlines for single Stage Topics 22. April 
2020 

 EU contribution 4 – 6 Millions (25 Mio €)  
 Guide for applicants: Not released yet 
 



Medical Physics Laboratory 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!! 
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