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Περίληψη  
 
Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της 
χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο ασθενών που πάσχουν από μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα (ΜΚΠ), με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης μαγνητικού 
συντονισμού (MRI,T1,T2), απεικόνισης του τανυστή διάχυσης (DTI) και λειτουργικής 
απεικόνισης (fΜRI). Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας διατριβής   πραγματοποιήθηκε 
η συλλογή δεδομένων Τ1, Τ2, DTI και fMRI από 24 ασθενείς που πάσχουν από ΜΚΠ και έχουν 
λάβει χημειοθεραπεία καθώς επίσης και από 14 υγιείς εθελοντές.  Το πρώτο στάδιο της 
ανάλυσης των δεδομένων είχε ως στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης αποδιοργάνωσης της 
αρχιτεκτονικής των δεσμίδων (fiber tracts) της λευκής ουσίας του εγκεφάλου των ασθενών 
και το οποίο επιτεύχθηκε με την πραγματοποίηση δυο ειδών επεξεργασίας των δεδομένων 
DTI,την ντετερμινιστική ανάλυση και την ανάλυση των δεσμίδων σε επίπεδο ογκοστοιχείου 
(voxel-to-voxel). Επιπλέον μελετήθηκε η ύπαρξη δομικών καταστροφών της φαιάς ουσίας με 
και την πραγματοποίηση ογκομετρίας στις Τ1 εικόνες ενώ η ανάλυση των fMRI δεδομένων 
σε επίπεδο λειτουργικής συνδεσιμότητας κατέστησε δυνατή την μελέτη της ύπαρξης 
λειτουργικών ελλειμάτων. Τα  αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων έδειξαν ότι οι 
ασθενείς παρουσίασαν διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα καθώς επίσης και 
αλλοιώσεις της φαιάς και της λευκής ουσίας. Το επόμενο στάδιο ήταν σύνδεση του DTI με 
την θεωρία των γράφων με στόχο την μελέτη της τοπολογικής οργάνωσης των δομικών 
δικτύων της λευκής ουσίας του εγκεφάλου των ασθενών με ΜΚΠ καθώς επίσης και της 
δομικής συνδεσιμότητας αυτών των δικτύων. Επιπλέον, μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός 
μετρητικών στοιχειών των γράφων όπως το μέσο μήκος διαδρομής, ο συντελεστής 
ομαδοποίησης, η αποδοτικότητα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι κόμβοι υψηλής 
συνδεσιμότητας και οι προϋποθέσεις μικρόκοσμου. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης 
έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν εικόνα σαφούς αποδιοργάνωσης των δομικών δικτύων 
του εγκεφάλου και ταυτόχρονα και διαφορετική δομική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους 
υγιείς, Τέλος, αναπτυχθήκαν μέθοδοι Μηχανικής Εκμάθησης (Machine Learning) οι οποίες 
εκμεταλλευόμενοι τα δίκτυα δομικής συνδεσιμότητας οδήγησαν στον επιτυχή διαχωρισμό  
τωνασθενών από τους υγιείς με μεγάλη ακρίβεια. Τα συνολικά αυτά αποτελέσματα 
παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της επίδρασης και των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο.     
     
Λέξεις κλειδιά: απεικόνισης του τανυστή διάχυσης, δομική απεικόνιση μαγνητικού 
συντονισμού,  λειτουργική συνδεσιμότητα, θεωρία των γράφων, δομική συνδεσιμότητα, 
μέθοδοι μηχανικής εκμάθησης, μικροκυταρικός καρκίνος του πνεύμονα, χημειοθεραπεία.   
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Abstract: 
   
The scope of the present thesis was the study of the effect of chemotherapy in the brain of 
patients suffering from small cell lung cancer (SCLC) by employing the latest techniques of 
Magnetic Resonance Imaging (MRI, T1, T2) as well as of Diffusion tensor imaging (DTI) and 
functional magnetic resonance imaging (fΜRI). For this purpose, Τ1, Τ2, DTI and fMRI data 
were collected from 24 SCLC patients after chemotherapy as well as from 14 healthy 
volunteers. The first goal of the data analysis process was to investigate whether there was 
disruption of the fiber tracts architecture of the white matter of the patients’ brains. The 
latter was achieved by the realization of two different processing methodologies of the DTI 
data: the deterministic analysis and the voxel-to-voxel analysis. Furthermore, we studied the 
potential occurrence of structural destruction of the gray matter by the utilization of titration 
on the T1 images while the analysis of the fMRI data at the functional connectivity level 
enabled the study of potential existing functional deficiencies. The overall results of the 
abovementioned analysis showed that the patients’ group had discrepancies in functional 
connectivity as well as deteriorations in their gray and white matter. The following analysis 
phase focused on connecting/associating DTI with Graph Theory in order to proceed to the 
study of the topological organization of the SCLC patients’ white matter’s structural networks 
as well as the structural connectivity of these networks. Moreover, a variety of graph-theory 
connectivity metrics such as the average path length, the clustering coefficient, the local and 
global efficiency, the hubs and the small world properties were explored/investigated. The 
findings of the latter analysis demonstrated that patients had clearly a disruption of the 
structural networks of the brain while presenting differentiated structural connectivity when 
compared to the healthy individuals. Finally, within the framework of this thesis Machine 
Learning methods were developed that succeeded in separating the SCLC patients from the 
healthy individuals with high accuracy by using the networks of structural connectivity. The 
overall findings of the current thesis offer a better understanding of the effect of 
chemotherapy on the human brain. 
 
Keywords: Diffusion tensor imaging, Structural Magnetic Resonance Imaging, Functional 
connectivity, Graph theory, Brain structural connectivity, Machine Learning, Small-cell lung 
cancer, Chemotherapy 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
Εισαγωγή  
 
1.1 Σκοπός διδακτορικής διατριβής 
 
Ο Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (ΜΚΠ) αντιστοιχεί περίπου στο 15% των 
συνολικών περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα και αποτελεί μια επιθετική μορφή αυτού 
η οποία παρουσιάζει διαφορετικά κλινικά, παθολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά και 
εμφανίζει γρήγορο χρόνο ανάπτυξης του όγκου και  πρώιμη τάση μεταστατικής εξάπλωσης 
σε περιφερειακούς λεμφαδένες και σε απομακρυσμένα όργανα. Για το λόγο αυτό η κλινική 
αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται στην χρήση της χημειοθεραπείας η οποία στην συνέχεια 
ακολουθείτε από την προφυλακτική κρανιακή ακτινοβολία (ΠΚΑ) η οποία σαν στόχο έχει την 
πρόληψη των μεταστάσεων στον εγκέφαλο.  
 
Παρά τα αδιαμφησβήτητα οφέλη της εφαρμογής της χημειοθεραπείας και της ΠΚΑ τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός ερευνών που τις έχει συνδέσει 
με νευροτοξικές επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Μέχρι σήμερα οι 
περισσότερες από αυτές τις έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη γνωστικών αλλαγών 
που οφείλονται στην χημειοθεραπεία και τον καρκίνο σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο 
του μαστού. Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις μελέτες έχουν εφαρμόσει τεχνικές όπως η  
Δομική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΔΑΜΣ), η Απεικόνιση του Τανυστή Διάχυσης 
(ΑΤΔ) και η Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΛΑΜΣ) σε ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού αναφέροντας της ύπαρξη νευροαπεικονιστικών ευρημάτων που 
αφορούν σε μειώσεις του όγκου της φαιάς ουσία, σε μειωμένη ακεραιότητα της λευκής 
ουσία και διαφορετική εγκεφαλική ενεργοποίηση των ασθενών και τα οποία με την χρήση 
νευροψυχολογικών αξιολογήσεων  έχουν συσχετιστεί  με γνωστικές λειτουργίες όπως η 
συγκέντρωση,  η γλωσσική απόδοση και η μνήμη. Όσον αφορά τον ΜΚΠ υπάρχει ένας πολύ 
μικρός αριθμός ερευνών οι οποίες έχουν μελετήσει την ύπαρξη γνωστικών επιδράσεων και 
οι περισσότερες από αυτές έχουν επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της ΠΚΑ ενώ λιγότερα είναι 
γνωστά για την χημειοθεραπεία. 
 
Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της 
χημειοθεραπείας στο δομικό και στο λειτουργικό επίπεδο του εγκεφάλου ασθενών που 
πάσχουν από μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ), με την αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνικών όπως η ΔΑΜΣ, η ΑΤΔ και ΛΑΜΣ. Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτών των 
στόχων οι διατριβή χωρίστηκε σε τρία μέρη./τμήματα  
 
Το πρώτο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει την συλλογή και την επεξεργασία των 
δεδομένων  ΔΑΜΣ, ΑΤΔ και ΛΑΜΣ ασθενών με ΜΚΠ και υγιών εθελοντών με στόχο την 
μελέτη τής ύπαρξης διαφορών στην λειτουργική συνδεσιμότητα, καθώς επίσης και 
αλλοιώσεων της φαιάς και της λευκής ουσίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συλλογής 
των δεδομένων έλαβε χώρα η προεπεξεργασία τους με στόχο την διόρθωση και 
απομάκρυνση τεχνικών σφαλμάτων. Στην συνέχεια, το πρώτο βήμα της ανάλυσης που 
πραγματοποιήθηκε είχε σαν στόχο την μελέτη της ύπαρξης αποδιοργάνωσης της 
αρχιτεκτονικής των δεσμίδων (fiber tracts) της λευκής ουσίας του εγκεφάλου των ασθενών, 
και το οποίο επιτευχθεί με την επεξεργασία των δεδομένων ΑΤΔ με την χρήση δυο τεχνικών 
ανάλυσης την ντετερμινιστική και και την ανάλυση των δεσμίδων σε επίπεδο ογκοστοιχείου 
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(voxel-to-voxel). Οι δύο αυτές αναλύσεις διαφέρουν στον τρόπο εντοπισμού των διαφορών 
καθώς η μια λόγω της φύσης του ογκοστοιχείου δίνει έμφαση σε τοπικές αλλοιώσεις 
(μεγαλύτερη ευαισθησία) οι οποίες μπορούν να αγνοηθούν από την ντετερμινιστική 
ανάλυση η οποία όμως από την άλλη μεριά ανιχνεύει καλύτερα ισχυρές αλλοιώσεις κατά 
μήκος της κάθε μεμονωμένης δεσμίδας. Επομένως, η συνδυαστική χρήση των δύο τεχνικών 
εξασφαλίζει από την μία ότι δεν θα χαθούν διαφορές λόγω μειονεκτημάτων της κάθε μιας 
μεθόδου και από την άλλη ισχυροποιεί τα αποτελέσματα τα οποία βρέθηκαν κοινά και από 
τις δύο μεθόδους. Το επόμενο βήμα που πραγματοποιήθηκε ήταν η κατάτμηση των εικόνων 
ΔΑΜΣ σε 84 περιοχές και η πραγματοποίηση αξιολόγησης  του όγκου και του πάχους της 
φαιάς ουσίας με στόχο τη διαπίστωση της ύπαρξης δομικών καταστροφών. Τέλος η ανάλυση 
των δεδομένων της ΛΑΜΣ με την χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson ως μέτρο 
λειτουργικής συνδεσιμότητας επέτρεψε την μελέτη της ύπαρξης λειτουργικών ελλειμάτων 
στους ασθενείς με ΜΚΠ. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτού του πρώτου μέρους τις 
διατριβής έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα 
σε σύγκριση με του υγιείς παρουσιάζοντας περιοχές με υπο-ενεγοποιήσεις αλλά και 
περιοχές με υπερ-ενεργοποιήσεις οι οποίες συσχετίστηκαν με περιοχές στις οποίες οι 
ασθενείς παρουσίασαν και μειωμένο όγκο και πάχος της φαιάς ουσίας. Επιπλέον οι ασθενείς 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση της κλασματικής ανισοτροπίας κατά μήκος 
αρκετών δεσμίδων γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αποδιοργάνωσης της λευκής 
ουσίας.  
 
Το δεύτερο τμήμα, της διατριβής περιλάμβανε την σύνδεση του ΑΤΔ με την θεωρία των 
γράφων. Η θεωρία των γράφων βασίζεται στο γεγονός ότι οι κατατμημένες περιοχές του 
εγκεφάλου μπορούν να προσδιορισθούν ως κόμβοι και οι δεσμίδες της λευκής ουσίας οι 
οποίες συνδέουν αυτούς τους κόμβους μπορούν να προσδιορισθούν ως ακμές του 
μαθηματικού γράφου παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο 
επιτρέπει την μελέτη της τοπολογικής οργάνωσης των δομικών δικτύων της λευκής ουσίας 
του εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της θεωρίας των γράφων ήταν η κατασκευή 
δομικών δικτύων συνδεσιμότητας το εγκεφάλου από τα οποία στην συνέχεια προέκυψαν 
και τα μετρητικά στοιχεία τα οποία επέτρεψαν την μελέτη των δικτύων αυτών. Τα κύρια 
μετρητικά στοιχεία τα οποία μελετήθηκαν ήταν το μέσο μήκος διαδρομής, ο συντελεστής 
ομαδοποίησης, η αποδοτικότητα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι κόμβοι υψηλής 
συνδεσιμότητας, Επιπλέον, με στόχο την μελέτη της ύπαρξης  προϋποθέσεων μικρόκοσμου 
κατασκευάστηκαν 100 τυχαία δίκτυα και τα δομικά δίκτυα των ασθενών και των υγιών 
συγκρίθηκαν με αυτά. Τέλος με την εφαρμογή μια τεχνικής η οποία ονομάζεται στατιστική 
βάση δικτύων (network based statistics) κατέστη δυνατή η μελέτη της δομικής 
συνδεσιμότητας των δικτύων των ασθενών σε σύγκριση με τους υγιείς. Τα αποτελέσματα 
αυτής της ανάλυσης έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες πληρούν τις προϋποθέσεις μικρόκοσμου. 
επίσης, η ομάδα των ασθενών παρουσίασε διαφορές σε όλα τα υπόλοιπα μετρητικά στοιχεία 
συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των κόμβων υψηλής συνδεσιμότητας εικόνα  που 
υποδηλώνει σαφή αποδιοργάνωση των δομικών δικτύων του εγκεφάλου και η οποία 
συνοδεύτηκε από στατιστικά σημαντικά μειωμένη δομική συνδεσιμότητα. 
 
Το τελευταίο μέρος αυτής της διατριβής περιλάμβανε την ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής 
εκμάθησης με στόχο την ταξινόμηση ασθενών με ΜΚΠ και των υγιών εθελοντών. Οι 
αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης οι οποίοι αναπτύχθηκαν λαμβάνουν ως είσοδο τα δομικά 
δίκτυα τα οποία δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη ανάλυση και στην  συνέχεια  
εφαρμόζεται η τεχνική επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) από τους διάφορους 
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ταξινομητές όπως ο K-nearest neighbors (K-NN) o support vector machine (SVM) (Μηχανές 
Διανυσμάτων Υποστήριξης), o linear discriminant analysis (LDA) (Ανάλυση Γραμμικής 
Διάκρισης) και ο random forest (RF) (αλγόριθμος παλινδρόμησης τυχαίων δασών) οι οποίοι 
χρησιμοποιήθηκαν για τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο ομάδων.  Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής έδειξαν ότι με την επιλογή 16 χαρακτηριστικών επετεύχθη διαχωρισμός με 
ακρίβεια που κυμάνθηκε από το 76 – 91% ανάλογα με τον  εκάστοτε ταξινομητή. Τέλος, ένα 
επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο της ανάλυσης αυτής ήταν ότι τα 16 χαρακτηρίστηκα τα οποία 
επιλέχθηκαν για την ταξινόμηση αποτελούνταν από ζεύγη περιοχών του εγκεφάλου τα οποία 
στις προηγούμενες αναλύσεις είχαν συσχετιστεί με διαφορές στην λειτουργική και δομική 
συνδεσιμότητα καθώς επίσης και με μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας.  
 
Από όσο γνωρίζουμε βιβλιογραφικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη απόπειρα 
εφαρμογής συνδυαστικής μελέτης σε επίπεδο ΔΑΜΣ,ΑΤΔ,ΛΑΜΣ και δομικών δικτύων 
συνδεσιμότητας ασθενών με ΜΚΠ και τα αποτελέσματα της παρέχουν μια μια καλύτερη 
κατανόηση της επίδρασης και των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο.  
 
1.2 Περιεχόμενα Διδακτορικής Διατριβής 
 
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στο ΜΚΠ η οποία περιλαμβάνει τα κλινικά 
χαρακτηριστικά και τα στάδια της νόσου καθώς επίσης και την ενδεδειγμένη θεραπεία η 
οποία αντιστοιχεί σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, παρουσιάζονται μελέτες οι οποίες έχουν 
συνδέσει την χημειοθεραπεία και την ΠΚΑ με δομικά και λειτουργικά ελλείματα στον 
εγκέφαλο ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.  
 
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την Απεικόνιση του 
Μαγνητικού Συντονισμού δηλαδή την προέλευση του σήματος και την διαδικασία λήψη της 
εικόνας. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι φυσικές αρχές που διέπουν τις 
σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και πιο συγκεκριμένα της Απεικόνισης του Τανυστή 
Διάχυσης και της Λειτουργικής Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού.  
 
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μελέτη της επίδρασης της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο 
ασθενών με ΜΚΠ με την χρήση των παραπάνω τεχνικών. Η μεθοδολογική ανάλυση του 
κεφαλαίου  περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην μελέτη 
τις τεχνικές λήψεις των εκάστοτε εικόνων  τα βήματα προεπεξεργασίας των δεδομένων και 
τους τρόπους με τους οποίους επετεύχθη η κάθε ανάλυση ξεχωριστά μαζί με την στατιστική 
η οποία χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση μεταξύ ασθενών και 
υγιών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για κάθε μια 
ανάλυση ξεχωριστά υπό την μορφή πινάκων και εικόνων και τέλος αναπτύσσονται τα 
συμπεράσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία βρέθηκαν.  
 
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η σύνδεση της ΑΤΔ με την θεωρία των γράφων με στόχο την 
μελέτη των δομικών δικτύων συνδεσιμότητας των ασθενών με ΜΚΠ. Στο κεφάλαιο αυτό 
γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δομικών δικτύων καθώς επίσης και 
στην εξαγωγή των μετρητικών στοιχείων των γράφων αλλά και στην στατιστική ανάλυση η 
οποία πραγματοποιήθηκε για να καταστεί δυνατή η σύγκριση. Ενώ στην συνέχεια του 
κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των συγκρίσεων αυτών. 
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Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι Μηχανικής εκμάθησης οι οποίοι 
αναπτύχθηκαν με στόχο την επίτευξή ταξινόμησης μεταξύ της ομάδας τον ασθενών και των 
υγιών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο χρήση της τεχνικής επιλογής 
χαρακτηριστικών ενώ παρατίθενται και τα ακριβή ποσοστά διαχωρισμού τα οποία 
επιτεύχθηκαν με την χρήση διάφορων ταξινομητών. 
 
Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται συνδυαστικά τα αποτελέσματα των παραπάνω 
αναλύσεων και γίνονται αναφορές στις μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας και των 
σύγχρονων τεχνικών οι οποίες εφαρμόστηκαν σε αυτή την διδακτορική διατριβή  με στόχο 
την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο ασθενών που 
πάσχουν από ΜΚΠ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΥΜΟΝΑ   
 
2.1 Εισαγωγή  
 
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου που σχετίζεται με τους 
καρκίνους παγκοσμίως και είναι η δεύτερη πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου και στα 
δυο φύλα. Ο Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (ΜΚΠ) αποτελεί μια επιθετική μορφή 
του καρκίνου του πνεύμονα  η οποία παρουσιάζει διαφορετικά κλινικά, παθολογικά και 
μοριακά χαρακτηριστικά από αυτά του μη μικροκυτταρικού καρκίνου και χαρακτηρίζεται  
από τον γρήγορο χρόνο ανάπτυξης του όγκου και από την πρώιμη τάση μεταστατικής 
εξάπλωσης σε περιφερειακούς λεμφαδένες και σε απομακρυσμένα όργανα. Η κλινική 
αντιμετώπιση της νόσου μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο εξέλιξή της  όμως παρά το 
γεγονός ότι ο ΜΚΠ παρουσιάζει υψηλή ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία τα 
μακροπρόθεσμα ποσοστά επιβίωσης παραμένουν πολύ χαμηλά λόγο της γρήγορης 
μεταστατικής εξάπλωσης του. 
 
2.2 Επιδημιολογία  
 
Ο ΜΚΠ αποτελεί περίπου το 15% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα [1] 
ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερες από 180.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο σε 
παγκόσμιο επίπεδο [2]. Η κύρια αιτία εμφάνισης του ΜΚΠ είναι το κάπνισμα καθώς το 95% 
των νέων αυτών περιπτώσεων το χρόνο αποτελείται από ηλικιωμένους βαριά καπνιστές ή 
πρώην καπνιστές, ενώ ταυτόχρονα ο κίνδυνος εμφάνισης του αυξάνεται με την διάρκεια και 
με την ποσότητα καπνίσματος. Επιπλέον έχουν αναφερθεί ορισμένες περιπτώσεις πολύ 
λίγες σε αριθμό στις οποίες εμφανίζεται  ΜΚΠ σε μη καπνιστές και ο λόγος εμφάνισης του 
έχει συσχετιστεί με περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η έκθεση σε υψηλά επίπεδα ραδονίου 
[3].  
 
Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα εμφάνισης του ΜΚΠ έχει μειωθεί από το 17% το 1986 
στο 13% με 15% το 2002. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση του αριθμού των καπνιστών 
παγκοσμίως και στην χρήση φίλτρων στα τσιγάρα με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση της 
πίσσας [4]. Από την άλλη μεριά όμως μέσα σε αυτές τις δεκαετίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη 
αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης του ΜΚΠ στις γυναίκες καθώς τα ποσοστά έχουν σχεδόν 
διπλασιαστεί από το 28% το 1973 στο 50% το 2002 γεγονός που αντανακλά την αύξηση του 
καπνίσματος στον γυναικείο πληθυσμό [4]. Παρά το γεγονός της μείωσης της εμφάνισης του, 
ο ΜΚΠ παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας λόγο της υψηλής 
θνησιμότητας του καθώς τα ποσοστά πρόγνωσης έχουν μεταβληθεί ελάχιστα από το 9.3% 
το 1982 στο 13.8 το 2002 για επιβίωση 2 ετών και από 4.3% στο 6.3% για επιβίωση 5 ετών 
[5] ενώ στις ΗΠΑ συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για 31% των θανάτων από καρκίνο στον 
πληθυσμό των αντρών και στο 25% στον πληθυσμό των γυναικών. 
 
 
 
 
2.3 Κλινικά χαρακτηριστικά  
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Τα κλινικά χαρακτηριστικά του ΜΚΠ περιεγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Watson και 
Berg [6] η μελέτη των οποίων επικεντρώθηκε κυρίως στην θέση του όγκου στην 
ακτινογραφία θώρακος, στην ταχεία ανάπτυξή και διάδοση του, στην υψηλή ανταπόκρισή 
του στην χημειοθεραπεία και στην μεταστατική του δραστηριότητα.  Τα συμπτώματα της 
νόσου εμφανίζονται με ταχύ ρυθμό και διακρίνονται ανάλογα με την εξάπλωση της νόσου 
σε τοπικά συμπτώματα τα οποία οφείλονται στην ενδοθωρακική ανάπτυξη του όγκου και τα 
συνηθέστερα εκ των οποίων είναι ο βήχας, η δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος η αιμόπτυση και 
η βραχνάδα και στα απομακρυσμένα η μεταστατικά συμπτώματα τα οποία είναι η απώλεια 
βάρους, η αδυναμία η ανορεξία και ο  πυρετός [7]. Η κύρια μεταστατική δραστηριότητα του 
ΜΚΠ εμφανίζεται στον εγκέφαλο, στο ήπαρ, στα επινεφρίδια, στα οστά και στον μυελό των 
οστών. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι μεταστατικές αυτές θέσης μαζί με τα ποσοστά 
εμφάνισης τους κατά την παρουσία της νόσου και κατά την αυτοψία.  
 
Πίνακας 2.1: περιοχές στις οποίες ο ΜΚΠ παρουσιάζει την μεγαλύτερη συχνότητα μετάστασης κατά την 
εμφάνιση της νόσου και κατά την αυτοψία.   
 

Περιοχές μετάστασης ΜΚΠ % κατά την εμφάνιση  % κατά την αυτοψία 

Εγκέφαλος 10-14 28-50 

Ήπαρ 21-27 69 

Επινεφρίδια 5-31 35-65 

Οστά 27-41 54 

Μυελός των οστών  15-30 - 
 
 
Τα τελευταία χρόνια ο ΜΚΠ έχει συσχετιστεί με παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Οι 
ενδοκρινικές παρανεοπλασματικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από έκτοπη παραγωγή 
πεπτιδικών ορμονών ενώ οι νευρολογικές επιπλοκές σχετίζονται με βλάβες που 
προκαλούνται από αντισώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα 
παρανεοπλασματικά σύνδρομα τα οποία εμφανίζονται σε ασθενείς που πάσχουν από ΜΚΠ 
είναι το σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης ή υπονατριαιμία, το 
Cushing και το μυασθενικό σύνδρομο των Lambert Eaton. Η υπονατριαιμία εμφανίζεται 
περίπου στο 15% των ασθενών με ΜΚΠ [8]. Η διαταραχή αυτή οφείλετε είτε στην έκτοπη 
έκκριση αργινίνης-βαζοπρεσσίνης που περιγράφεται ως σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορμόνης και έχει σαν συνέπεια την μειωμένη νεφρική κάθαρση του 
ελεύθερου νερού [9], [10]  είτε στην έκτοπη παραγωγή του κολπικού νατριουρητικού 
πεπτιδίου από το ΜΚΠ  που μπορεί επίσης να συμβάλλει στην υπονατριαιμία [11], [12]. Και 
στις δυο περιπτώσεις το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από μειωμένη συγκέντρωση του νατρίου 
στον ορό και η κλινική συμπτωματολογία του περιλαμβάνει αλλαγές στην διανοητική 
κατάσταση των ασθενών, σύγχυση, λήθαργο και σπασμούς. Το σύνδρομο Cushing 
παρουσιάζεται στο 2- 5% των ασθενών με ΜΚΠ [13] και οφείλεται στην υπερέκρφραση από 
τα καρκινικά κύτταρα μιας ορμόνης η οποία ονομάζεται αδρενοκορτικοτροπική ορμόνη 
(ACTH) και η οποία ελέγχει την απελευθέρωση της κορτιζόλης από τα επινεφρίδια. Η 
κορτιζόλη είναι ένα στεροειδές που σε μικρές συγκεντρώσεις στο σώμα είναι απαραίτητο 
για την καθημερινή ζωή όμως η συνεχή έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να 
προκαλέσει στον οργανισμό συμπτώματα όπως αύξηση βάρους, αυξημένη εμφάνιση τριχών 
στο σώμα, αραίωση του δέρματος, ακμή, οίδημα στα πόδια, αδυναμία και υπέρταση [14]. 
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Το μυασθενικό σύνδρομο των Lambert Eaton αποτελεί πιο σύνηθες νευρολογικό σύνδρομο 
το οποίο εμφανίζεται σε ασθενείς με ΜΚΠ. Το σύνδρομο αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 
παθογόνων αντισωμάτων τα οποία κινούνται εναντίον του προσυναπτικού διαύλου 
ασβεστίου τύπου P/Q [15]. Η μείωση του αριθμού των διαύλων έχει σαν συνέπεια την 
μειωμένη απελευθέρωση ακετυλοχολίνης η οποία με την σειρά της οδηγεί στην μειωμένη 
νευρομυϊκή διαβίβαση και στην μυϊκή αδυναμία [16]. Η μυϊκή αυτή αδυναμία επηρεάζει 
περισσότερο τα κάτω άκρα ενώ οι ασθενείς μπορεί επίσης να εμφανίσουν συμπτώματα του 
αυτονόμου συστήματος όπως η ξηροστομία και η δυσκοιλιότητα. Τα συμπτώματα αυτών των 
διαταραχών συνήθως μειώνονται με την χημειοθεραπεία του υποκείμενου όγκου [17].  
 
2.4 Στάδια και πρόγνωση  
 
Το 1957 η ομάδα The Veterans Affairs Administration Lung Cancer Study Group (VALG) 
εισήγαγε ένα σύστημα διαχωρισμού των ασθενών που πάσχουν από ΜΚΠ σε δυο κατηγορίες 
ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Οι δυο αυτές κατηγορίες αποτελούνται από το την 
νόσο περιορισμένου σταδίου (limited disease) και εκτεταμένου σταδίου (extensive disease). 
Ως περιορισμένη νόσος ορίζεται η ασθένεια που περιορίζεται σε ένα ημιθώρακα, το 
μεσοθωράκιο και τους ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες και που εντοπίζονται με 
ασφάλεια μέσα σε μία μόνο θύρα ακτινοβολίας. Όλα τα άλλα στάδια της νόσου που δεν 
ανήκουν στην περιορισμένη νόσο ταξινομούνται ως εκτεταμένη νόσος [18]. Τριάντα χρόνια 
αργότερα και πιο συγκεκριμένα το 1989 η Διεθνής Ένωση για την Μελέτη του Καρκίνου 
Πνεύμονα εισήγαγε για πρώτη φορά αλλαγές στο σύστημα ταξινόμησης VALG και πιο 
συγκεκριμένα άλλαξε την κατηγορία περιορισμένου σταδίου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει 
ασθενείς με οποιαδήποτε υπερκλείδια ή ετερόπλευρη προσβολή του μεσοθωράκιου καθώς 
επίσης και ασθενείς με ομόπλευρη κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή [19]. Στην συνέχεια η 
Διεθνής αυτή ένωση πρότεινε την χρήση του συστήματος ταξινόμησης ΤΝΜ όπου το Τ 
αναφέρεται στην έκταση του πρωτογενούς όγκο το Ν στην παρουσία η απουσία 
λεμφαδενικών μεταστάσεων και το Μ στην παρουσία η απουσία απομακρυσμένων 
μεταστάσεων στο ΜΚΠ [20]. Η πρόταση αυτή βασίστηκε σε μια μελέτη η οποία περιλάβανε 
περισσότερους από 8000 ασθενείς με ΜΚΠ και τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι ασθενείς 
με νόσο περιορισμένου σταδίου και υπεζωκοτική συλλογή παρουσιάζουν ενδιάμεση 
επιβίωση σε σύγκριση με τους ασθενείς του ίδιου σταδίου χωρίς υπεζωκοτική συλλογή και 
με αυτούς του εκτεταμένου σταδίου καθώς επίσης έδειξαν χειρότερα επίπεδα επιβίωσης 
μεταξύ των ασθενών νόσο περιορισμένου σταδίου με επιπλοκή μεσοθωρακικών 
λεμφαδένων σε σύγκριση με τους ασθενείς ίδιου σταδίου οι οποίοι δεν παρουσιάζουν 
εμπλοκή λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα καθιστούν σαφές ότι το σύστημα σταδιοποίησης 
ΤΝΜ  μπορεί αναγνωρίσει διαφορετικές υποομάδες ασθενών με διακριτά επίπεδα 
επιβίωσης μέσα στην γενική ομάδα της νόσο περιορισμένου σταδίου [21]. Σύμφωνα με το 
σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ ο τελικός διαχωρισμός των ασθενών που πάσχουν από ΜΚΠ 
είναι νόσους περιορισμένου σταδίου (στάδια Ι-ΙΙΙ) και νόσος εκτεταμένου σταδίου (στάδιο 
ΙV). 
 
Το 60-70% των ασθενών παρουσιάζουν κλινικά εμφανή ασθένεια εκτεταμένου σταδίου. Οι 
ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μέσω προσδόκιμο ζωής 7 – 12 μηνών ενώ το ποσοστό αυτών 
που βρίσκονται εν ζωή 5 χρόνια μετά είναι 2%. Αντίστοιχα τα ποσοστά των ασθενών με νόσο 
περιορισμένου σταδίου είναι περίπου 23 μήνες και η αναλογία επιζώντων μετά από 5 έτη 
είναι 12 – 17% [22], [23]. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κύριος προγνωστικός παράγοντας της 
ασθένειας είναι η έκταση της η σταδιοποίηση έχει σαν στόχο τον προσδιορισμό του εάν ο 
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όγκος έχει κάνει μετάσταση αλλά και των εντοπισμό των πιθανών μεταστατικών θέσεων του. 
Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του όγκου η σταδιοποίηση θα πρέπει να γίνεται γρήγορα και 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα συμπτώματα του ασθενούς οι πιθανές μεταστατικές 
θέσεις καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων. Οι διαγνωστικές 
αυτές εξετάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εκτός από την λήψη ιστορικού και την 
φυσική  εξέταση του ασθενούς αιματολογικές και βιοχημικές αναλύσεις. Πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία θώρακα η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση της 
έκτασης του ενδοθωρακικού όγκου συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας υπεζωκοτικής 
συλλογής. Η βρογχοσκόπηση με οπτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει 
τη νόσο στους αεραγωγούς και να βοηθήσει την αρχική διάγνωση καθώς τα ευρήματα είναι 
μη φυσιολογικά σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεις [24], [25]. Επιπλέον λόγω των 
συχνών ηπατικών μεταστάσεων η αξονική τομογραφία θώρακος θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από αξονική τομογραφία άνω κοιλίας συμπεριλαμβανομένων του ήπατος και των 
επινεφριδίων. Το σπινθηρογράφημα των οστών εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν οστικό πόνο. Τέλος η αξονική η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου καθώς 
επίσης και η μαγνητική τομογραφία νωτιαίου μυελού είναι απαραίτητες καθώς οι 
μεταστάσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα εντοπίζονται στο 80- 90% των ασθενών[26], [27].   
 
2.5 Θεραπεία  
 
Η συνδυαστική χημειοθεραπεία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας ασθενών 
με ΜΚΠ που ανήκουν είτε στο περιορισμένο είτε στο εκτεταμένο στάδιο της νόσου. Γενικά η  
θεραπεία με χορήγηση ετοποσιδης μαζί με σισπλατίνη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία 
θώρακος  σε ασθενείς με υψηλή κατάσταση επίδοσης που ανήκουν στο περιορισμένο στάδιο 
της νόσου θα πρέπει να αποδίδει ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης στο 80% ή και 
περισσότερο μέση επιβίωση άνω των 17 μηνών και επιβίωση μετά από 5 έτη από 12 έως 
25% [23], [28]. Από την άλλη μεριά οι ασθενείς με νόσο εκτεταμένου σταδίου στους οποίους 
χορηγείται συνδυαστική  χημειοθεραπεία θα πρέπει να παρουσιάζουν ποσοστό πλήρους 
ανταπόκρισης μεγαλύτερο το 20% μέση επιβίωση μεγαλύτερη από 7 μήνες και ποσοστό 
επιβίωσης μετά από 5 έτη 2% [22]. Το ποσοστό θνησιμότητας από επιπλοκές της θεραπείας 
θα πρέπει να είναι μικρότερο από 5%. 
 
2.5.1 Χειρουργική επέμβαση  
 
Η χειρουργική επέμβαση στον ΜΚΠ εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 1970 
επειδή το ποσοστό των ασθενών που επιβίωνε 5 χρόνια μετά την εκτομή ήταν μικρότερο 
από το 5% [29], [30]. Τα πιθανά οφέλη από την χειρουργική εκτομή στον ΜΚΠ 
παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς με νόσο περιορισμένου σταδίου I σύμφωνα με το 
σύστημα ΤΜΝ. Για ασθενείς που πάσχουν από νόσο σταδίου I και παρουσιάζουν 
περιφερειακές βλάβες χωρίς όμως η νόσος να έχει επεκταθεί σε κοντινούς λεμφαδένες η 
χειρουργική εκτομή συνιστάται εάν ο ασθενείς μπορεί να ανεχθεί την χειρουργική 
διαδικασία καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα διαδοχικών μελετών 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή πριν από την ιστολογική διάγνωση 
του ΜΚΠ και στους οποίου χορηγήθηκε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία θώρακος ή και τα 
δυο τα ποσοστά επιβίωσής τους με από 5 χρόνια ήταν 35 – 40% [31], [32]. Σε αυτό το σημείο 
καθίσταται σαφές ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική ακτινολογική και μεσοθωρακική 
σταδιοποίηση με στόχο την σωστή επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων στους οποίους θα 
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εφαρμοστεί χειρουργική επέμβαση καθώς επίσης και ότι μετά την επέμβαση οι ασθενείς θα 
πρέπει να λαμβάνουν επικουρική μετεγχειρητική συνδυαστική χημειοθεραπεία.  
 
 
2.5.2 Ασθένεια περιορισμένου σταδίου 
 
Η θεραπεία της νόσου περιορισμένου σταδίου έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Μετά 
την εγκατάλειψη της προσπάθειας χειρουργικής εκτομής την δεκαετία του 1970 
εφαρμόστηκαν άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αρχικά εφαρμόστηκε η θεραπεία με 
αλκυλιωτικούς παράγοντες στην οποία ο ΜΚΠ είχε υψηλή ανταπόκριση όμως στην συνέχεια 
αποδείχτηκε ότι παρουσίαζε τοπικοπεριφερειακή αποτυχία στο 80% των περιπτώσεων [33]. 
Στην συνέχεια η προσοχή στράφηκε στην ακτινοθεραπεία θώρακος σε ασθενείς στους 
οποίους η νόσος περιορίζεται στον πνεύμονα και στο μεσοθωράκιο. Η ακτινοθεραπεία 
θώρακος ως μεμονωμένη μέθοδος θεραπείας οδήγησε σε ποσοστά απόκρισης περίπου στο 
75% [34] ενώ  ταυτόχρονα παρουσίασε αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου στο στήθος και 
επίτευξη θεραπείας στο 5% των ασθενών [33]. Τα τελευταία χρόνια οι κλινικές προσπάθειες 
έχουν επικεντρωθεί στην βελτιστοποίηση του σχήματος της χημειοθεραπείας και στον 
συνδυασμό της με την ακτινοθεραπεία θώρακος.  
 
Το αρχικό σχήμα χημειοθεραπείας το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 ήταν με βάση την κυκλοφωσφαμίδη σε συνδυασμό με την 
δοξορουβικίνη και την βινκριστίνη. Ωστόσο το σχήμα αυτό έχει αντικατασταθεί στις μέρες 
από τον συνδυασμό της ετοποσίδης με την σισπλατίνη. Σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη 
κλινική δοκιμή, οι ασθενείς με νόσο περιορισμένου σταδίου στους οποίους χορηγήθηκε το 
σχήμα της  ετοποσίδης με την σισπλατίνη παρουσίασαν μέση επιβίωση 14,5 μηνών σύγκριση 
με τους ασθενείς στου οποίους χορηγήθηκε κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη και 
βινκριστίνη και οι οποίοι παρουσίασαν μέση επιβίωση 9,7 μηνών. Επιπλέον το σχήμα της  
ετοποσίδης με την σισπλατίνη σχετίζεται με χαμηλότερη αιματολογική τοξικότητα ενώ 
ταυτόχρονα συνδυάζεται ευκολότερα με την ακτινοθεραπεία θώρακος [28], [35], [36].  
 
Το σχήμα της ετοποσίδης με την σισπλατίνη χορηγείται κάθε 3 εβδομάδες για τέσσερις ως 6 
κύκλους. Πιο συγκεκριμένα η ετοποσίδη χορηγείται ενδοφλεβίως με δόση 80 – 120 mg/ m2 
κατά τις ημέρες 1,2,3 και η σισπλατίνη χορηγείται ενδοφλέβια με δόση 60 – 90 mg/ m2  για 
1 ως 3 ημέρες αρχής γινομένης της πρώτης ημέρας [37], [38]. Σε αυτό το σημείο θε πρέπει 
να αναφερθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ως προς την αύξηση του αριθμού των 
κύκλων εφαρμογής της θεραπείας με στόχο την βελτίωση του χρόνο επιβίωσης όμως τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η τοξικότητα χωρίς να υπάρχει 
επιπλέων όφελος στο προσδόκιμο επιβίωσης [39], [40].  
 
Επιπλέον τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΜΚΠ οι οποίοι 
έλαβαν χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία θώρακος παρουσίασαν μια 
αύξηση της τάξεως του 5% στην απόλυτη επιβίωση στα 3 χρόνια σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία [41]. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι η 
ακτινοθεραπεία θώρακος η οποία εφαρμόζεται δυο φορές την ημέρα με δόση 45 Gy συν την 
ετοποσίδη και την σισπλατίνη αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης κατά 10% στα 5 χρόνια σε 
σχέση με την ακτινοθεραπεία θώρακος η οποία εφαρμόζεται μια φορά την ημέρα με την ίδια 
δόση [28]. Τέλος έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή της ακτινοθεραπείας θώρακος ταυτόχρονα 
με τον πρώτο η τον δεύτερο κύκλο της χορηγούμενης χημειοθεραπείας παρουσιάζει 
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καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ακτινοθεραπεία η οποία εφαρμόζεται μετά την 
ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας [36],[42]. Επομένως, συνοψίζοντας το πιο αποδοτικό 
σχήμα θεραπείας για την νόσο περιορισμένου σταδίου μέχρι σήμερα είναι η χορήγηση 
τεσσάρων έως έξι κύκλων χημειοθεραπείας με ετοποσίδη και σισπλατίνη, σε συνδυασμό με 
την ακτινοθεραπεία θώρακος δυο φορές την ημέρα και η οποία πρέπει να ξεκινά κατά την 
διάρκεια του πρώτου η του δεύτερο κύκλου της χημειοθεραπείας.  
 
2.5.3 Ασθένεια εκτεταμένου σταδίου 
 
Η συνδυαστική χημειοθεραπεία παραμένει η κύρια θεραπεία και για ασθενείς με ΜΚΠ 
εκτεταμένου σταδίου. Η ακτινοθεραπεία στο εκτεταμένο στάδιο της νόσου προορίζεται για 
την πρόληψη ή θεραπεία εγκεφαλικών μεταστάσεων, ασθενών με συμπτώματα οστικών 
μεταστάσεων ή για παρηγορητική θεραπεία ασθενών που παρουσιάζουν το σύνδρομο της 
άνω κοίλης φλέβας και οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί στην χημειοθεραπεία και δεν έχουν 
λάβει ακτινοθεραπεία στα συγκεκριμένα σημεία [43]–[45]. Ενώ η ακτινοθεραπεία θώρακος 
στην περίπτωση της νόσου εκτεταμένου σταδίου δεν παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωση.  
 
Ο συνδυασμός της σισπλατίνης με την ετοποσίδη παραμένει το πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο σχήμα. Η μέση επιβίωση των ασθενών με νόσο εκτεταμένου σταδίου 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς κυμαίνεται σε 7 – 9 μήνες ενώ μονό το 2% των 
ασθενών επιβιώνει για 5 έτη [22],[35],[46]. Στην προσπάθεια βελτίωσης αυτών τον 
αποτελεσμάτων έχει μελετηθεί η εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών όπως οι αλλαγές στο 
σχήμα της χημειοθεραπείας, στην ένταση και στην πυκνότητα της δόσης καθώς επίσης και 
στην αύξηση της διάρκειας χορήγησης του σχήματος της χημειοθεραπείας.  
 
Σε μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία μελετήθηκε το σχήμα 
χημειοθεραπείας της ετοποσίδης με την σισπλατιίνη σε σύγκριση με την ιρινοτεκάνη συν την 
σισπλατίνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΜΚΠ 
εκτεταμένου σταδίου στους οποίους χορηγήθηκε η ιρινιτεκάνη παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντική αύξηση του μέσου χρόνου επιβίωσης στους 12,8 μήνες έναντι των 9.4 μηνών που 
ήταν ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών στου οποίους χορηγήθηκε η ετοποσίδη με την 
στατιστική σημαντικότητα να ορίζεται στο p = 0.002 [47]. Σε μεταγενέστερες όμως μελέτες 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη δεν παρατηρήθηκαν τα 
θεραπεύτηκα αυτά οφέλη της χρήσης αναστολέων τοποϊσομεράσης. Πιο συγκεκριμένα τα 
αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής η οποία εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ και οποία σύγκρινε την 
εφαρμογή της ιρονοτεκάνης συν σισπλατίνης σε σχέση με την ετοποσίδη συν σισπλατίνη δεν 
παρουσίασαν σημαντικές διαφορές καθώς το ποσοστό ανταπόκρισης στην θεραπεία ήταν 
48% για την ιρονοτεκάνη έναντι 44% για την ετοποσίδη ο μέσος χρόνος εξέλιξης της νόσου 
ήταν 4,1 μήνες έναντι 4.6 μηνών και τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών ένα χρόνο μετά 
ήταν 35% για αυτούς στους οποίους χορηγήθηκε η ιρονοτεκάνη έναντι 37% για τους 
ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε η ετοποσίδη. Επιπλέον τα αποτελέσματα τις ίδια 
κλινικής δοκιμής έδειξαν ότι η ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε η ιρινοτεκάνη 
παρουσίασαν μικρότερη μυελοκαταστολή άλλα περισσότερη διάρροια σε σύγκριση με 
αυτούς στους οποίους χορηγήθηκε η ετοποσίδη [48]. Σε μια ακόμη κλινική μελέτη η οποία 
εφαρμόστηκε στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό και στην οποία συγκρίθηκε η από στόματος 
χορήγηση τοποτεκάνης και σισπλατίνης σε σχέση με την ενδοφλέβια χορήγηση ετοποσίδης 
και σισπλατίνης έδειξε ότι η χρήση του αναστολέα τοποϊσομεράσης δεν παρουσίασε 
βελτιωμένη αποτελεσματικότητα καθώς ο μέσος χρόνος επιβίωσης και η επιβίωση ενός 
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έτους ήταν παρόμοιες και στις δυο ομάδες χορήγησης ενώ ο χρόνος εξέλιξης της νόσου ήταν 
ευνοϊκότερος  στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε η ετοποσίδη [49].            
 
Ακόμη δυο μεγάλες τυχαιοποιημένες δοκιμές έχουν μελετήσει την χρήση περαιτέρω 
παραγόντων στο τυπικό σχήμα χημειοθεραπεία τής ετοποσίδης και της σισπλατίνης. Στην 
μια από αυτές τις δοκιμές συγκρίθηκε η χορήγηση του βασικού σχήματος της 
χημειοθεραπείας σε σχέση με την προσθήκη και της ιφωσφαμίδης [50] στο αρχικό σχήμα 
ενώ στην δεύτερη συγκρίθηκε και πάλι το βασικό σχήμα της χημειοθεραπείας σε σχέση με 
την προσθήκη στο αρχικό αυτό σχήμα της κυκλοφωσφαμίδης και της επιρουβικίνης [51]. Τα 
αποτελέσματα και των δυο δοκιμών έδειξαν ελαφρά οφέλη στην επιβίωση των ασθενών 
στους οποίους χορηγήθηκε το σχήμα χημειοθεραπεία με τα τρία ή τα τέσσερα φάρμακα 
άλλα με ταυτόχρονο κόστος μεγαλύτερης τοξικότητας.    
 
Επιπλέων δυο κλινικές δοκιμές μελέτησαν τα πιθανά οφέλη της χορήγησης υψηλότερων 
δόσεων του σχήματος χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα. Η μια μελέτη η οποία 
περιλάμβανε 90 ασθενής με ΜΚΠ εκτεταμένου σταδίου τα αποτελέσματα δεν έδειξαν  
διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ της ομάδες που έλαβε την τυπική δόση και αυτής 
που έλαβε την υψηλή δόση [37]. Στην δεύτερη μελέτη η οποία περιλάμβανε 105 ασθενείς 
με ΜΚΠ περιορισμένου σταδίου τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένα ποσοστά επιβίωσης 
στα 2 έτη από το 26% για την ομάδα τυπικής δόσης στο 43% για την ομάδα υψηλής δόσης 
[52]. Αν και δυο ακόμη κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ  για την θεραπεία υψηλής δόσης με 
αυτόλογη μεταμόσχευση του μυελού των οστών έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα [53], 
[54] η μόνη ολοκληρωμένη δοκιμή φάσης ΙΙΙ για την μελέτη της θεραπείας υψηλής δόσης με 
μεταμόσχευση του μυελού των οστών δεν έδειξε διαφορά στην μέση επιβίωση [55]. Την 
παρούσα χρονική στιγμή οι υψηλότερες δόσεις χημειοθεραπείας δεν χρησιμοποιούνται 
στην κλινική πράξη και παραμένουν υπό διερεύνηση.  
      
Η ετοποσίδη συνήθως χορηγείται ενδοφλεβίως για 3 – 5 ημέρες σε ένα κύκλο 21 ημέρων. 
Έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά όταν χορηγείται σε 
πρόγραμμα 3–5 ημερών από ότι όταν χορηγείται σε μια μέρα [56], [57] ενώ αλλαγές αυτού 
του χρονοδιαγράμματος έχουν αποτύχει καθώς ασθενείς εκτεταμένου σταδίου που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το ετοποσίδη για 21 ημέρες δεν παρουσίασαν κανένα 
πλεονέκτημα στην επιβίωση ως προς εκείνους που λαμβάνουν το φάρμακο για 3–5 ημέρες 
[58].  
 
 Αλλαγές στο πρόγραμμα του κύκλου της χημειοθεραπείας έχουν επίσης διερευνηθεί με την 
εφαρμογή του εβδομαδιαίου κύκλου χημειοθεραπείας ο οποίος όμως είχε σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση της τοξικότητας χωρίς να παρουσιάζει κανένα πλεονέκτημα ως προς την 
επιβίωση [59],[60]. Επιπλέον τρείς κλινικές δοκιμές μελέτης τη μείωση του μεσοδιαστήματος 
μεταξύ των κύκλων της χημειοθεραπείας με ή χωρίς την χρήση αυξητικού παράγοντα με τα 
αποτελέσματα να δείχνουν ότι δεν υπήρξε κανένα όφελος για τους ασθενείς [61]–[63]. 
επίσης, η διάρκεια της χημειοθεραπείας έχει μελετηθεί τόσο στο περιορισμένο όσο και στο 
εκτεταμένο στάδιο του ΜΚΠ. Περισσότερες από δέκα μελέτες έχουν ερευνήσει την 
προσθήκη περαιτέρω χημειοθεραπειών μετα την ολοκλήρωση των τεσσάρων έως έξη 
κύκλων της επαγωγικής θεραπείας με τα αποτελέσματα να δείχνουν  ότι ο αυξημένος αυτός 
αριθμός των κύκλων χημειοθεραπείας οδηγεί σε μεγαλύτερη τοξικότητα χωρίς κανένα 
όφελος ως προς την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης [64], [65].  
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Τέλος, με στόχο την αποφυγή των συμπτωμάτων της ναυτίας και της ωτοτοξικής και 
νεφροτοξικής δράσης της σισπλατίνης μελετήθηκε η αντικατάσταση της από την 
καρβοπλατίνη [66]. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα αυτής της αντικατάστασης δεν έχουν 
οδηγήσει σε καμία σημαντική διαφορά ως προς την επιβίωση και λαμβάνοντας υπόψιν ότι 
υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και εμπειρία στην χρήση της σισπλατίνης σε αυτή την 
νόσο και στο συνδυασμό της  με την ακτινοθεραπεία θώρακα το σχήμα της ετοποσίδης με 
την σισπλατίνη παραμένει το πρότυπο σχήμα θεραπείας και το ΜΚΠ εκτεταμένου σταδίου.   
 
2.6 Επιπτώσεις στον εγκέφαλο 
 
2.6.1 Προφυλακτική Κρανιακή Ακτινοβολία 
 
Οι ασθενείς με ΜΚΠ που θεραπεύονται επιτυχώς συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο λόγω 
της ανάπτυξης μεταστάσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα οι οποίες εμφανίζονται σε 
ποσοστό 50-67% των ασθενών [43]. Με στόχο την μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης 
μεταστάσεων στον εγκέφαλο ασθενείς που είχαν πλήρη ανταπόκριση στην  χημειοθεραπεία 
εφαρμόζεται η προφυλακτική κρανιακή ακτινοβολία  (ΠΚΑ). Τα αποτελέσματα μιας μετα-
ανάλυσης επτά τυχαιοποιημένων δοκιμών η οποία συμπεριλάμβανε 987 ασθενείς με ΜΚΠ 
περιορισμένου σταδίου έδειξαν ότι η ΠΚΑ συσχετίστηκε με μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης εγκεφαλικών μεταστάσεων κατά 54% και ταυτόχρονα βελτίωση του 
προσδόκιμου επιβίωσης 3 ετών κατά 5,4% από το 15,3% στο 20,7%. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα της ιδίας μετα-ανάλυσης έδειξαν ότι το μέγεθος της επίδρασης στην 
επιβίωση ήταν μεγαλύτερο για υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας και υπήρχε επίσης μια τάση 
για μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικών μεταστάσεων στους ασθενείς που ξεκίνησαν την ΠΚΑ 
νωρίτερα [43].  
 
Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερευνών οι οποίες έχουν εξετάσει τις νευρολογικές επιπτώσεις 
της ΠΚΑ σε ασθενείς με ΜΚΠ. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έχουν δείξει ότι η ΠΚΑ 
δεν μπορεί να συσχετιστεί ξεκάθαρα με αυξημένη νευροτοξικότητα καθώς το 47% των 
ασθενών παρουσιάζει μειωμένη γνωστική λειτουργία πριν από την εφαρμογή της 
ακτινοβολίας ενώ κάποια πτώση στην εκτελεστική λειτουργία και στην γλωσσική απόδοση η 
οποία η εμφανίζεται στους ασθενείς μετα την χορήγηση της ΠΚΑ είναι παροδική [67]–[69]. 
Παρόλα αυτά η ΠΚΑ δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία λόγω 
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης νευροτοξικότητας. 
 
Παρά την γνώση των παραπάνω δεδομένων για την χρήση της ΠΚΑ σε ασθενείς με 
περιορισμένο στάδιο της νόσου ο ρόλος της σε ασθενείς με εκτεταμένο στάδιο ήταν ασαφείς 
μέχρι πριν μερικά χρόνια. Το 2007 η Ομάδα Ακτινολογικής Ογκολογίας και Καρκίνου του 
Πνεύμονα (Radiation Oncology and Lung Cancer group) δημοσίευσε τα δεδομένα μιας 
τυχαιοποιημένης μελέτης [70] η οποία αξιολόγησε τα αποτελέσματα εφαρμογής της ΠΚΑ σε 
μια ομάδα ασθενών με ΜΚΑ εκτεταμένου σταδίου σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που 
αποτελούνταν επίσης από ασθενείς με ΜΚΑ εκτεταμένου σταδίου στους οποίους όμως δεν 
εφαρμόστηκε ΠΚΑ. Τα μέλη και των δυο ομάδων προηγουμένως είχαν ανταποκριθεί πλήρως 
στην χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι η αθροιστική 
συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικών μεταστάσεων μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα 
εφαρμογής της ΠΚΑ στην οποία το ποσοστό μεταστάσεων ήταν 14,6% σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου όπου το ποσοστό ήταν 40,4% ενώ και το ποσοστό επιβίωσης ενός έτους ήταν 
επίσης ανώτερο στην ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε η ΠΚΑ στο 27,1% σε σύγκριση με το 



 28 

13,3% το οποίο εμφάνισε η ομάδα ελέγχου. Στην μελέτη αυτή εφαρμόστηκαν διαφορετικά 
προγράμματα ΠΚΑ με δόσεις μεταξύ 25 και 39 Gy η οποίες χορηγήθηκαν σε κλάσματα. 
Επιπλέον η ίδια μελέτη είχε ως δευτερεύον στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας ζωή και της 
τοξικότητας μετά την εφαρμογή της ΠΚΑ και τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι δεν βρέθηκε 
σημαντική διαφορά στη γνωστική και συναισθηματική λειτουργία μεταξύ των ασθενών με 
ΠΚΑ και της ομάδας ελέγχου καθώς οι κύριες παρενέργειες της ακτινοβολίας ήταν η 
τριχόπτωση και η κόπωση.  
 
Συνοψίζοντας σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα η ΠΚΑ αποτελεί πλέον ένα πρότυπο 
θεραπείας και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς με ΜΚΑ ανεξάρτητα από 
το στάδιο εξέλιξης της νόσου με την προϋπόθεση όμως ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν 
ανταποκριθεί πλήρως στην αρχική χημειοθεραπεία.   
 
2.6.2 Χημειοθεραπεία   
 
Ο όρος χημειοθεραπεία αναφέρεται στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία των ασθενών με καρκίνο. Τα φάρμακα αυτά έχουν ως στόχο την πρόληψη του 
πολλαπλασιασμού, της εισβολής και της εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων σε άλλους 
ιστούς.  Οι περισσότεροι χημικοθεραπευτικοί παράγοντες επικεντρώνουν της δράση τους 
στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Επειδή όμως ο κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός αποτελεί χαρακτηριστικό και τον φυσιολογικών κυττάρων αυτοί οι 
παράγοντες εκτός από την επίδραση που έχουν στα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν επίσης 
και τοξικές επιδράσεις στα φυσιολογικά κύτταρα [71]. Αν και ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός 
παρέχει κάποια προστασία από συστημικές θεραπείες, αναγνωρίζονται  όλο και 
περισσότεροι παράγοντες οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση μέσω άμεσων ή έμμεσων 
μηχανισμών σε αυτό το περιβάλλον και οι οποίοι ενδεχομένως συμβάλλουν στην τοξικότητα 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) [72]. Ορισμένοι χημικοθεραπευτικοί παράγοντες 
όπως οι αντιμεταβολίτες και οι παράγοντες με βάση την πλατίνα έχουν συσχετιστεί με 
νευρολογική τοξικότητα του ΚΝΣ. Επιπλέον έχουν εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες κινδύνου 
οι συμβάλουν στην ανάπτυξη της νευροτοξικότητας και οι οποίοι σχετίζονται με την 
χημειοθεραπεία όπως η έκθεση σε σχήματα υψηλής δόσης [73] καθώς επίσης και οι 
επιπρόσθετες επιδράσεις της ταυτόχρονης χορήγησης χημειοθεραπείας και 
ακτινοθεραπείας [74]. Έτσι ο τύπος και η δόση της χημειοθεραπείας αποτελούν μεταβλητές 
ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης της στις γνωστικές 
λειτουργίες. 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές 
απεικόνισης όπως η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ), η Απεικόνιση του Τανυστή 
Διάχυσης (ΑΤΔ) και η Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΛΑΜΣ) έχουν 
μελετήσει την επίδραση της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο ασθενών που πάσχουν από 
καρκίνο. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έχουν αναφέρει δομικές μεταβολές και πιο 
συγκεκριμένα μειώσεις του όγκου της φαιάς ουσία, μειωμένη ακεραιότητα της λευκής ουσία 
και διαφορετική εγκεφαλική ενεργοποίηση των ασθενών και έχουν συνδεθεί με την 
χημειοθεραπεία και με τον καρκίνο ενώ ταυτόχρονα με την χρήση νευροψυχολογικών 
αξιολογήσεων  έχουν συσχετιστεί  με μειωμένη γνωστική απόδοση και με λειτουργικές 
διαταραχές  [75]–[77]. Η συνεχώς αυξανόμενη παρατήρηση τέτοιου είδους ευρημάτων 
οδήγησε στην εισαγωγή ενός νέου όρου του όρου του χημειοεγκεφάλου. Ο όρος 
χημειογκέφαλος χρησιμοποιείται για να περιγράψει δομικές και λειτουργικές αλλοιώσεις οι 
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οποίες επηρεάζουν την γνωστική λειτουργία και οφείλονται στις τοξικές επιδράσεις της  
χημειοθεραπείας στο ΚΝΣ [72]. Ένας από  τους λόγους για τους οποίους ο αριθμός των 
ερευνών που μελετούν τις γνωστικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την χημειοθεραπεία 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην πρόοδο στην οποία έχει επιτευχθεί ως προς 
την θεραπεία του καρκίνου με συνέπεια την αύξηση του πληθυσμού καρκινοπαθών 
ασθενών που επιβιώνουν από την νόσο.  Αν και οι γνωστικές αλλαγές κατά την διάρκεια της 
χημειοθεραπείας είναι συχνές [78] μακροπρόθεσμα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 
φαίνεται να παραμένουν στο 17 – 34% των επιζώντων από καρκίνο [79]. Οι γνωστικές αυτές 
επιδράσεις έχουν σαφή αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών [80] και οι πιο 
αξιοσημείωτες από αυτές αφορούν την μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας, την μειωμένη 
εκτελεστική λειτουργία, την εξασθενημένη μνήμη και την μειωμένη συγκέντρωση [81]. 
Παρόλα αυτά οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που δρουν στο φαινόμενο του 
χημειοεγκεφάλου και εξαιτίας των οποίων προκαλούνται γνωστική και νευροσυμπεριφορική 
τοξικότητα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως με τους επικρατέστερους να είναι μεταβλητών 
που σχετίζονται με τον ίδιο τον καρκίνο, ζημίων που οφείλονται στην χημειοθεραπεία καθώς 
επίσης και ορμονικών αλλαγών ή συνδυασμός αυτών των παραγόντων [79]. 
 
Μέχρι σήμερα οι περισσότερες έρευνες που αφορούν στην μελέτη των γνωστικών αλλαγών 
που οφείλονται στην χημειοθεραπεία και τον καρκίνο έχουν επικεντρωθεί σε ασθενείς που 
πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις μελέτες έχουν εφαρμόσει 
τεχνικές ΑΤΔ και ΛΑΜΣ σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού αναφέροντας 
νευροαπεικονιστικά ευρήματα μετά από την χημειοθεραπεία που σχετίζονται με γνωστικές 
λειτουργίες όπως η συγκέντρωση,  η γλωσσική απόδοση και η μνήμη [75], [82]. Όσον αφορά 
τον ΜΚΠ υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός ερευνών οι οποίες έχουν μελετήσει την ύπαρξη 
γνωστικών επιδράσεων και οι περισσότερες από αυτές έχουν επικεντρωθεί στις επιπτώσεις 
της ΠΚΑ [68], [83]–[86] ενώ λιγότερα είναι γνωστά για την χημειοθεραπεία [87]–[89]. Ένας 
από τους λόγους για τους οποίους οι γνωστικές επιδράσεις σε ασθενείς με ΜΚΠ είναι σε 
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες οφείλεται στην βραχυπρόθεσμη επιβιώσει αυτών των 
ασθενών μετά την διάγνωση την νόσου.  Σε μια πρόσφατη έρευνα [87] μελετήθηκε η 
επίδραση της χημειοθεραπείας στις δομικές πτυχές του εγκεφάλου ασθενών με καρκίνο του 
πνεύμονα χρησιμοποιώντας τεχνικές δομικής μαγνητικής τομογραφίας (ΔΜΑ) και ΑΤΔ. Για 
τις ανάγκες αυτής της μελέτης συγκρίθηκαν ασθενείς με ΜΚΠ μετά την χημειοθεραπεία και 
ασθενείς μη ΜΚΠ πριν την χημειοθεραπεία με υγιείς εθελοντές. Τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες ασθενών παρουσίασαν μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας 
στον αριστερό νησιωτικό φλοιό, στον αριστερό πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και στην 
αριστερή και δεξιά παραιπποκάμπεια έλικα. Επιπλέον στην ίδια έρευνα η μελέτη της 
ακεραιότητας της δομής και της αρχιτεκτονικής της λευκής ουσίας έδειξε ότι μόνο οι 
ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν μειωμένη κλασματική ανισοτροπία στις εξής δεσμίδες του 
εγκεφάλου: στο αριστερό τμήμα της έλικα του προσαγωγίου, στην αριστερή προσθιοϊνιακή 
δεσμίδα και στην δεξιά τοξοειδής δεσμίδα. Τέλος τα αποτελέσματα αυτά συσχετίστηκαν με 
νευροψυχολογικές αξιολογήσεις οι οποίες έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΜΚΠ λίγο μετά την 
χημειοθεραπεία παρουσίασαν γνωστική εξασθένηση η οποία αφορούσε κυρίως την 
ταχύτητα επεξεργασίας την  λεκτική ευχέρεια και την οπτική αντίληψη του χώρου. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι δομικές αλλοιώσεις 
παρουσιάστηκαν το σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά την χημειοθεραπεία όσο και σε ασθενείς με 
μη ΜΚΠ  προ χημειοθεραπείας αναδεικνύουν το γεγονός ότι τόσο η χημειοθεραπεία με βάση 
την πλατίνα όσο και ο καρκίνος σχετίζονται με την ανάπτυξη τοξικότητας του ΚΝΣ και στον 
πληθυσμό των ασθενών με ΜΚΠ.  
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2.7 Συμπεράσματα  
 
Ο ΜΚΠ συνεχίζει να αποτελεί μια καθολικά θανατηφόρα ασθένεια που σχετίζεται με 
πρώιμες μεταστάσεις. Ο συνδυασμός της σισπλατίνης και της ετοποσίδης παραμένει η 
τυπική συστηματική θεραπεία του ΜΚΠ  για περισσότερες από τρείς δεκαετίες. Η εξέλιξη της 
θεραπείας αυτής με την ενσωμάτωση της ακτινοθεραπείας θώρακος στην συστηματική 
χημειοθεραπεία και στην συνέχεια με ΠΚΑ βελτίωσαν το προσδόκιμο επιβίωσης των 
ασθενών με ΜΚΠ περιορισμένης νόσου. Πρόσφατα το όφελος που προσφέρει στην επιβίωση 
η ΠΚΑ επεκτάθηκε και στους ασθενείς ΜΚΠ εκτεταμένου σταδίου. Παρόλα αυτά τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός ερευνών οι οποίες 
συσχετίζουν την χημειοθεραπεία και ΠΚΑ με την ανάπτυξη τοξικότητας στο ΚΝΑ. Πιο 
συγκεκριμένα οι έρευνες αυτές έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη του εγκεφάλου με την 
χρήση σύγχρονων τεχνικών όπως η ΑΜΣ, η ΑΤΔ και ΛΑΜΣ. Τα αποτελέσματα αυτών των 
ερευνών έχουν δείξει την ύπαρξη δομικών αλλοιώσεων της φαιάς ουσίας, αλλοιώσεις στην 
ακεραιότητα της δομής και της αρχιτεκτονικής της λευκής ουσίας καθώς επίσης και διαφορές 
στις ενεργοποιήσεις του εγκεφάλου ενώ η συσχέτιση αυτών των ευρημάτων με 
νευροψυχολογικές αξιολογήσεις ανέδειξε την ύπαρξη γνωστικών δυσλειτουργιών σε 
ασθενείς με ΜΚΠ με την χορήγηση της χημειοθεραπείας καθώς επίσης και μετά την 
εφαρμογή της ΠΚΑ.                  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
3.1 Ιστορική αναδρομή  
 
Η Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) βασίζεται στο φαινόμενο του Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισμού (ΠΜΣ) το οποίο ανακαλύφθηκε από τους Purcell και Blοch το 1946 
και οποίοι για αυτή τους την ανακάλυψη βραβεύτηκαν με το Nοbel φυσικής το 1952. Παρά 
το γεγονός ότι η ανακάλυψη του φαινομένου το ΠΜΣ και η χρήση του σαν ερευνητικό 
εργαλείο έφερε επανάσταση στους κλάδους της χημείας, της φυσικής και της βιολογίας η 
εφαρμογή του στην ιατρική απεικόνιση άργησε να εμφανιστεί. Πιο συγκεκριμένα το 1971 ο 
Damadian παρατήρησε ότι οι καρκινικοί ιστοί παρουσιάζουν αυξημένους χρόνους 
μαγνητικής αποκατάστασης Τ1 και Τ2 ενώ το 1973 για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η 
κατασκευή δυσδιάστατων απεικονίσεων της χωρικής κατανομής των σημάτων του ΠΜΣ.  
 
Από την χρονική αυτή στιγμή ξεκίνησε μια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
κατασκευή συστημάτων ΑΜΣ με στόχο την απεικόνιση ολόκληρου το ανθρώπινου σώματος. 
Το 1977 ο  Damadian παρουσίασε την πρώτη εικόνα ανθρώπινου σώματος η οποία όμως δεν 
είχε διαγνωστική αξία ενώ ένα χρόνο αργότερα το 1978 εμφανίστηκαν οι πρώτες 
διαγνωστικά αποδεκτές εικόνες του ανθρώπινου εγκεφάλου.  
 
Τέλος το 1980 η πανεπιστημιακή ομάδα του Aberdeen εφαρμόζοντας μια τεχνική γρήγορης 
ανασύνθεσης της εικόνας (Spin Warp) κατάφερε να παρουσιάσει διαγνωστικά αξιοποιήσιμες 
εικόνες ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. Η τεχνική αυτή παρουσίαζε υψηλή χωρική 
διακριτική ικανότητα σε συνδυασμό με αποδεκτούς χρόνους εξέτασης και αποτέλεσε την 
βάση των σύγχρονων ακολουθιών ΑΜΣ οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.  
 
 3.2 Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (ΠΜΣ) 
 
Η ανάλυση της ονομασίας του ΠΜΣ οδηγεί και στον προσδιορισμό των εννοιών που διέπουν 
το φαινόμενο. Ο όρος Πυρηνικός αναφέρεται στο χώρο προέλευσης του σήματος δηλαδή 
στους πυρήνες των ατόμων της ύλης. Ο όρος μαγνητικός αναφέρετε στην ιδιότητα του χώρου 
που σχετίζεται με το φαινόμενο δηλαδή στο μαγνητικό πεδίο των ατομικών πυρήνων της 
ύλης. Ενώ ο συντονισμός αναφέρετε στην μέθοδο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή 
του σήματος το ΠΜΣ.  
 
3.2.1 Πυρηνικός 
 
Οι πυρήνες των ατόμων αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια. Στον ΠΜΣ 
χρησιμοποιούνται οι ονομαζόμενοι MR ενεργοί πυρήνες οι οποίοι έχουν διαφορετικό 
αριθμό πρωτονίων και νετρονίων δηλαδή περιττό μαζικό αριθμό  καθώς μόνο σε αυτή την 
περίπτωση οι σπιν στροφορμές (πυρηνικά σπιν) των πρωτονίων και τον νετρονίων δεν 
αλληλοεξουδετερώνονται όπως συμβαίνει όταν ο μαζικός αριθμός είναι άρτιος, και ο 
πυρήνας αποκτά ολική στροφορμή και κατ’ επέκταση μαγνητική ροπή.  
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Στην κλινική ΑΜΣ οι ενεργοί πυρήνες που χρησιμοποιούνται είναι οι πυρήνες υδρογόνου οι 
οποίοι βρίσκονται σε αφθονία στο ανθρώπινο σώμα καθώς συναντώνται στο νερό και στα 
λίπη.  
 
3.2.2 Μαγνητικός  
 
Οι πυρήνες του υδρογόνου αποτελούνται από ένα πρωτόνιο το οποίο περιστρέφεται γύρο 
από τον άξονα του και επομένως είναι θετικά φορτισμένοι. Όπως προκύπτει από τους 
νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού κάθε κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο παράγει ένα 
μαγνητικό πεδίο γύρω του το οποίο έχει φορά κάθετη προς το επίπεδο της κίνησης του και 
το σωματίδιο συμπεριφέρεται όπως ένας μαγνήτης. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά 
παρουσιάζουν και οι  πυρήνες του υδρογόνου δηλαδή δρουν ως στοιχειώδεις μαγνήτες και 
όπως κάθε μαγνήτης έτσι και οι πυρήνες υδρογόνου διαθέτουν έναν νότιο και έναν βόριο 
πόλο οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια μαγνητική ροπή (μ) (σχήμα 3.1).   
 
      
   
 
       
 
     
 
 
              
 
  
Σχήμα 3.1: Α) Φορτισμένο σωματίδιο το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και παράγει μαγνητικό 
πεδίο Β με φορά κάθετη προς το επίπεδο της κίνησης του και μαγνητική ροπή μ. Β) Κινούμενο φορτισμένο 
σωματίδιο το οποίο δρα σαν μαγνήτης και ο άξονας βορά νότου αντιπροσωπεύεται από την μαγνητική ροπή μ 
[90].  
 
Όταν δεν υπάρχει εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο οι μαγνητικές ροπές των 
πυρήνων του υδρογόνου είναι τυχαία προσανατολισμένες στον χώρο με συνέπεια να μην 
παράγεται ολική μαγνήτιση. Με την εφαρμογή όμως ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου Βο οι 
μαγνητικές ροπές των πυρήνων του υδρογόνου ευθυγραμμίζονται με τις δυναμικές γραμμές 
του μαγνητικού πεδίου και η διαδικασία αυτή ονομάζεται ευθυγράμμιση. Σύμφωνα με την 
κλασική θεωρία οι περισσότεροι θα ευθυγραμμίσουν τις μαγνητικές ροπές τους παράλληλα 
με τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου Βο ενώ ένας μικρότερος αριθμός πυρήνων 
θα τις ευθυγραμμίσει  αντιπαράλληλα (σχήμα 3.2). 
 
 
 
 
 

Α) Β) 
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  Σχήμα 3.2: Αριστερά τυχαίος προσανατολισμός των μαγνητικών ροπών  των πυρήνων του υδρογόνου εν 
απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Δεξιά εφαρμογή μαγνητικού πεδίου Βο παράλληλος και 
αντιπαράλληλος προσανατολισμός [91].  
 
Εκτός από την κλασική θεωρία για την εξήγηση του φαινομένου της ευθυγράμμισης έχει 
χρησιμοποιηθεί και η κβαντική θεωρία η οποία εισάγει την έννοια των κβάντων δηλαδή των 
διακριτών ενεργειακών καταστάσεων. Από την κβαντική θεωρία και πιο συγκεκριμένα 
εφαρμόζοντας την εξίσωση του Boltzmann η οποία δίνετε από την σχέση N = 2I + 1  όπου το 
Ν στον αριθμό των ενεργειακών καταστάσεων και το Ι αντιστοιχεί στον κβαντικό αριθμό σπιν 
(όπου Ι = 1/2 στην περίπτωση των πυρήνων του υδρογόνου) προκύπτει ότι οι πυρήνες του 
υδρογόνου μπορούν να διακριθούν σε δυο πληθυσμούς ανάλογα με την ενέργεια τους. Οι 
δυο αυτοί πληθυσμοί είναι οι χαμηλής ενέργειας πυρήνες οι οποίοι ευθυγραμμίζουν τις 
μαγνητικές τους ροπές παράλληλα με το μαγνητικό πεδίο Βο και ονομάζονται πυρήνες spin-
up και οι υψηλής ενέργειας πυρήνες οι οποίοι ευθυγραμμίζουν τις μαγνητικές τους ροπές 
αντιπαράλληλα  με το μαγνητικό πεδίο Βο και ονομάζονται πυρήνες spin-down. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες που καθορίζουν το ποιοι πυρήνες θα 
ευθυγραμμιστούν παράλληλα και ποιοι αντιπαράλληλα είναι η ένταση του εφαρμοζόμενου 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και η θερμική ενέργεια των πυρήνων. Οι πυρήνες χαμηλής  
θερμικής ενέργειας δεν διαθέτουν αρκετή ενέργεια για να αντιταχθούν στο εξωτερικό 
μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να ευθυγραμμίζονται παράλληλα με αυτό. Ενώ όσο 
αυξάνεται η ένταση του πεδίου αυξάνεται και η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο 
ενεργειακών καταστάσεων και επομένως όλο και λιγότεροι πυρήνες μπορούν να 
προσανατολιστούν αντιπαράλληλα στο μαγνητικό πεδίο.      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.3: Κβαντική θεωρία. Στην αριστερή εικόνα με μπλε απεικονίζονται οι πυρήνες χαμηλής ενέργεια και 
με κόκκινο οι πυρήνες υψηλής ενέργειας. Στην δεξιά εικόνα φαίνεται η πληθυσμιακή διαφορά μεταξύ των 
πυρήνων χαμηλής και υψηλής ενέργειας με την αύξηση του πεδίου Βο [91]. 
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Τέλος  η θερμική ενέργεια των πυρήνων εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία του 
ασθενούς. Στην κλινική πράξη η θερμοκρασία αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά και 
επομένως θεωρούμε ότι υπάρχει θερμική ισορροπία. Σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας 
υπάρχει πάντοτε μεγαλύτερος αριθμός πυρήνων χαμηλής ενέργειας από ότι υψηλής 
ενέργειας με συνέπεια οι πυρήνες που ευθυγραμμίζονται παράλληλα με το μαγνητικό πεδίο 
να είναι περισσότεροι από αυτούς που ευθυγραμμίζονται αντιπαράλληλα και με αυτό τον 
τρόπο το μέσο να αποκτά μια ολική μαγνήτιση η οποία έχει κατεύθυνση παράλληλη με το 
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Βο. [91], [92] 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Σχήμα 3.4. Οι πυρήνες υδρογόνου σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας  αποκτούν ολική μαγνήτιση (ΝΜV) 
παράλληλη στο πεδίο Βο. 
 
 
3.2.3 Συντονισμός  
 
Οι πυρήνες υδρογόνου εκτός από την περιστροφή γύρω από τον άξονα τους όταν βρίσκονται 
υπό την επίδραση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίο Βο εξαναγκάζονται και σε μια δεύτερη 
περιστροφική κίνηση τον μαγνητικών τους ροπών γύρω από τον άξονα ορισμού της 
διεύθυνσης του μαγνητικού πεδίου (σχήμα 5). Η δευτερογενής αυτή κίνηση ονομάζεται 
μετάπτωση ή κίνηση Larmor και η κυκλική συχνότητα περιστροφής των μαγνητικών ροπών 
γύρω από το Βο ονομάζεται συχνότητα μετάπτωσης και δίνετε από την εξίσωση Larmor  ω₀ 
= γ Βο  όπου το ω₀ είναι η συχνότητα μετάπτωσης  το Βο είναι η ένταση το εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου και γ είναι ο πυρηνικός γυρομαγνητικός λόγος. Ο γυρομαγνητικός λόγος 
εκφράζει την σχέση της γωνιακής στροφορμής με την μαγνητική ροπή και αντιστοιχεί στην 
συχνότητα μετάπτωση του κάθε ενεργού πυρήνα  σε ένταση του μαγνητικού πεδίου της 
τάξης του 1 Τ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι διαφορετικοί πυρήνες έχουν και 
διαφορετική συχνότητα μετάπτωσης στην ίδια ένταση πεδίου ενώ ίδιοι πυρήνες 
παρουσιάζουν διαφορετικές συχνότητες μετάπτωσης σε διαφορετικές εντάσεις του 
μαγνητικού πεδίου Βο.  
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                                       Σχήμα 3.5: Μεταπτωτική κίνηση πυρήνα υδρογόνου [91]. 
 
Το φαινόμενο το συντονισμού απαιτεί έναν πομπό και έναν δέκτη και λαμβάνει χώρα όταν 
η συχνότητα διέγερσης του πομπού συμπίπτει με την φυσική συχνότητα ταλάντωσης 
(ιδιοσυχνότητα) του δέκτη. Μόνο υπό την ύπαρξη αυτών των συνθηκών επιτυγχάνεται 
αποδοτικότερη μεταφορά ενέργειας μεταξύ πομπού και δέκτη. Στον ΠΜΣ για να επιτευχθεί 
ο συντονισμός ως πομποί χρησιμοποιούνται παλμοί Η/Μ κυμάτων οι οποίοι ονομάζονται 
παλμοί διέγερσης και οι οποίοι εμπίπτουν στην ζώνη των ραδιοσυχνοτήτων RF καθώς σε 
αυτό το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ανήκουν οι συχνότητες μετάπτωσης του υδρογόνου. Κατά 
την εφαρμογή ενός RF παλμού με συχνότητα ίση με την συχνότητα μετάπτωσης των 
πυρήνων του υδρογόνου επιτυγχάνεται συντονισμός με συνέπεια την διαταραχή της 
ισορροπίας μεταξύ πυρήνων και πεδίου καθώς τα πρωτόνια των πυρήνων απορροφούν 
ενέργεια διεγείρονται σε υψηλότερη ενεργειακή στάθμη και η ολική μαγνήτιση εκτρέπεται 
από την αρχική της ευθυγράμμιση με το Βο. Η γωνία εκτροπής της μαγνήτισης εξαρτάται από 
την διάρκεια και το πλάτος του παλμού. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό το οποίο 
επιτυγχάνεται με την συντονισμό είναι ότι την διαταραχή  ισορροπίας μεταξύ πυρήνων και 
πεδίου οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων βρίσκονται εκτός φάσης δηλαδή σε διαφορετικά  
σημεία της κυκλικής τους τροχιάς ενώ κατά την διάρκεια του συντονισμού οι μαγνητικές 
ροπές που αποτελούν την ολική μαγνήτιση βρίσκονται στο ίδιο σημείο της κυκλικής του 
τροχιάς κάθε χρονική στιγμή είναι δηλαδή σε φάση.  
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                        Σχήμα 3.6: α) Μαγνητικές ροπές εκτός φάσης. Β) Μαγνητικές ροπές σε φάση [91]. 
 
 
3.3 Σήμα στον ΠΜΣ 
 
Ο ΠΜΣ είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματοποιείται σε δύο χρόνους. Κατά τον πρώτο 
χρόνο διαταράσσεται η θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ των πυρήνων και του πεδίο κατά 
την οποία ο ολική μαγνήτιση Μ είναι ευθυγραμμισμένη με το Βο. Η διαταραχή αυτή 
επιτυγχάνεται  με την εφαρμογή ενός RF μεταβαλλόμενου με το χρόνο παλμού κάθετα στο 
Βο ο οποίος όταν έχει συχνότητα ίση με την συχνότητα μετάπτωσης των πυρήνων του 
υδρογόνου επιφέρει μαγνητικό συντονισμό με συνέπεια την διέγερση των πυρήνων και την 
εκτροπή του ανύσματος της Μ κατά διάφορες γωνίες. Ο δεύτερος χρόνος ξεκινά αμέσως 
μετά την λήξη της εφαρμογής του RF παλμού όπου η Μ προσπαθεί να επανέλθει στην αρχική 
κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας δηλαδή να ευθυγραμμιστεί με το Βο. Σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πριν επανέρθει η θερμοδυναμική ισορροπία το άνυσμα της 
Μ μπορεί να αναλυθεί σε δυο συνιστώσες την διαμήκη και την εγκάρσια. Η διαδικασία κατά 
την οποία η Μ επανέρχεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπία ονομάζεται 
χαλάρωση.  
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                 Σχήμα 3.7: Διαδικασία χαλάρωσης. 
Η διαδικασία της χαλάρωσης επιτυγχάνεται μέσο της αποδιέγερσης των πυρήνων δηλαδή οι 
πυρήνες χάνουν την ενέργεια την που είχαν λάβει κατά την διάρκεια του συντονισμού λόγο 
της αλληλεπίδρασης τους με το γειτονικό τους περιβάλλον εκπέμποντας ενέργεια υπό την 
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μορφή ραδιοσυχνότητας η οποία έχει σαν συνέπεια την επαγωγή μιας τάσης η οποία 
λαμβάνεται από ένα πηνίο το οποίο είναι τοποθετημένο στο εγκάρσιο επίπεδο, Η τάση αυτή 
έχει την συχνότητα Larmοr και το πλάτος της εξαρτάται από το πλάτος της εγκάρσιας 
συνιστώσας την Μ. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της χαλάρωσης η διαμήκης 
συνιστώσα της Μ αυξάνεται μέσω της Τ1 αποκατάστασης και η εγκάρσια συνιστώσα την Μ 
ελαττώνεται μέσω της Τ2 εξασθένισης. Η εξασθένιση της εγκάρσιας συνιστώσας της Μ έχει 
σαν συνέπεια την μείωση του σήματος το οποίο λαμβάνεται από το πηνίο. Το σήμα αυτό 
έχει την μορφή αποσβενόμενης ηλεκτρικής ταλάντωσης και ονομάζεται σήμα εξασθένισης 
ελεύθερης επαγωγής (Free Induction Decay – FID). Το σήμα FID αποτελεί και το σήμα του 
ΠΜΣ και λαμβάνεται μόνο όταν οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων βρίσκονται σε συνάφεια 
φάσης.[93], [94] 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                                          Σχήμα 3.8: Σήμα ΠΜΣ  
 
3.4 Χρόνοι Τ1, Τ2 , Τ2* 
 
Τ1 χρόνος χαλάρωσης είναι ο χρόνος που αποκτείται έτσι ώστε ένα σύστημα πυρήνων μετά 
το πέρας της αλληλεπίδρασης του με έναν RF παλμό ο οποίος έχει εκτρέψει την ολική 
μαγνήτιση του κατά 90ο  να ανακτήσει το 63% της τιμής της διαμήκους μαγνήτισης την οποία 
είχε στην κατάσταση της θερμοδυναμικής του ισορροπίας. Ο χρόνος Τ1 σχετίζεται με το 
ρυθμό μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των πυρηνικών σπιν και του περιβάλλοντος και γι’ αυτό 
εναλλακτικά ονομάζεται και χρόνος χαλάρωσης σπιν-πλέγματος.     
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                              Σχήμα 3.9: Τ1 χρόνος χαλάρωσης, εκθετική αύξηση διαμήκους μαγνήτισης [91]. 
 
 
Τ2 χρόνος χαλάρωσης είναι ο χρόνος που αποκτείται έτσι ώστε ένα σύστημα πυρήνων να 
απωλέσει το 63% δηλαδή να του παραμείνει το 37% της τιμής της εγκάρσιας μαγνήτισης της 
οποία απέκτησε αμέσως μετά την αλληλεπίδραση του με έναν RF παλμό ο οποίος έχει 
εκτρέψει την ολική μαγνήτιση του κατά 90ο. Ο χρόνος Τ2 σχετίζεται με την μεταβολή της 
εντροπίας του συστήματος λόγω της μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των σπιν των πυρήνων η 
οποία έχει σαν συνέπεια το γεγονός ότι οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων παύουν να είναι 
σε φάση γι’ αυτό εναλλακτικά ονομάζεται και χρόνος χαλάρωσης σπιν-σπιν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Σχήμα 3.10: Τ2 χρόνος χαλάρωσης, εκθετική μείωση εγκάρσιας μαγνήτισης [91]. 
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Ο χρόνος Τ2* σχετίζεται με την εξασθένιση του RF σήματος που μετράτε στο πηνίο λήψης 
και εξασθενεί πιο γρήγορα από τον χρόνο Τ2. Η γρήγορη εξασθένιση του χρόνου Τ2* 
οφείλεται στο συνδυασμό δυο παραγόντων, στην απώλεια συνάφειας φάσης που προκύπτει 
από τον χρόνο χαλάρωσης Τ2 και στην απώλεια φάσεις η οποία οφείλεται λόγω των τοπικών 
ανομοιογενειών το στατικού μαγνητικού πεδίου Βο.  
 
3.5 Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, χωρική κωδικοποίηση 
 
Στην ΑΜΣ εκτός από τον τρόπο παραγωγής του σήματος είναι πολύ σημαντική και η γνώση 
της θέσης στον χώρο, του στοιχειώδη όγκου του δείγματος, από τον οποίο προέρχεται το 
σήμα. Για να καταστεί αυτό δυνατό γίνετε η χρήση βαθμιδωτών πεδίων τα οποία 
εφαρμόζονται στην επιλογή τομής, στην κωδικοποίηση συχνότητας και στην κωδικοποίηση 
φάσης.  
 
3.5.1 Bαθμιδωτά πεδία 
 
Το βαθμιδωτό πεδίο αποτελεί ένα επιπλέον μαγνητικό πεδίο το οποίο προστίθεται στο 
αρχικό στατικό μαγνητικό πεδίο Βο, και του οποίου η ένταση μεταβάλλεται γραμμικά χώρο 
κατά μήκος του άξονα στον οποίο εφαρμόζεται. Η εφαρμογή ενός βαθμιδωτού πεδίου έχει 
σαν αποτέλεσμα την χωρική βαθμίδωση των συχνοτήτων Larmοr του στοιχειώδη όγκου ενός 
δείγματος στο χώρο, δηλαδή την αλλαγή των συχνοτήτων μετάπτωσης των πυρήνων 
ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκονται.  
 
  
    
 
 
 
 
 
                   
 Σχήμα 3.11: α) εφαρμογή μόνο πεδίου Βο όλοι οι πυρήνες έχουν την ίδια συχνότητα μετάπτωσης.  β) εφαρμογή 
πεδίου Βο και βαθμιδωτού πεδίου στον άξονα χ, χωρική βαθμίδωση των συχνοτήτων.       
 
 
3.5.2 Επιλογή επιπέδου τομής 
 
Με την χρήση κατάλληλων βαθμιδωτών πεδίων και RF παλμών μπορεί επιτευχθεί 
απεικόνιση οποιοδήποτε ανατομικού επιπέδου (εγκάρσιο, στεφανιαίο, οβελιαίο). Η 
εφαρμογή ενός βαθμιδωτού πεδίου θα επιφέρει χωρική βαθμίδωση των συχνοτήτων κατά 
μήκος του άξονα του πεδίου. Εφαρμόζοντας έναν παλμό συγκεκριμένης συχνότητας, θα 
διεγερθούν  επιλεκτικά μόνο οι πυρήνες που η συχνότητα μετάπτωσης  τους είναι  ίση με τη 
συχνότητα του παλμού, για την τομή που επιλέχθηκε βάση του εφαρμοζόμενου πεδίου. Οι 
πυρήνες που εντοπίζονται σε άλλες τομές κατά μήκος του πεδίου δεν συντονίζονται λόγω 
της διαφορετικής συχνότητας μετάπτωσης  τους . 
Για να  έχει μια τομή πάχος πρέπει να εφαρμοστεί ένα φάσμα συχνοτήτων με σκοπό να 
διεγερθούν οι πυρήνες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο χώρο. Το φάσμα αυτό 
ονομάζεται εύρος ζώνης συχνοτήτων εκπομπής παλμών RF (transmit bandwidth). 



 40 

Επομένως η θέση της τομής προσδιορίζεται από την κεντρική συχνότητα του παλμού ενω το 
πάχος της τομής καθορίζεται από την κλίση του βαθμιδωτού  πεδίου και το εύρος ζώνης 
εκπομπής. 
 
3.5.3  Κωδικοποίηση συχνότητας  
 
Η εφαρμογή μίας βαθμίδας κωδικοποίησης συχνότητας κατά μήκος ενός άξονα, έχει σαν 
αποτέλεσμα την κωδικοποίηση της πληροφορίας της θέσης των μαγνητικών ροπών κατά 
μήκος του άξονα αυτού ως προς τη συχνότητά τους. Η κωδικοποίηση της συχνότητας 
πραγματοποιείται μετά την επιλογή και την διέγερση με έναν παλμό RF 90° μίας τομής, και 
παράλληλα με την διαδικασία ανίχνευσης ή καταγραφής του σήματος,  οπότε και ονομάζεται 
βαθμίδα ανίχνευσης. 
 
3.5.4  Κωδικοποίηση φάσης 
 
Η εφαρμογή μίας βαθμίδας κωδικοποίησης φάσης έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της 
φάσης της στοιχειώδους μαγνήτισης του κάθε πυρήνα,  δηλαδή την κωδικοποίηση της 
πληροφορίας της θέσης των μαγνητικών ροπών ως προς την διαφορά φάσης, κατα μήκος 
του άξονα στον οποίο εφαρμόζεται. Η βαθμίδα κωδικοποίησης φάσης εφαρμόζεται σε 
άξονα κάθετο του άξονα εφαρμογής της βαθμίδας κωδικοποίησης συχνότητας και για 
σύντομο χρονικό διάστημα. Κατα την διάρκεια εφαρμογής της βαθμίδας κωδικοποίησης 
φάσης οι μαγνητικές ροπές κατα μήκος του άξονα θα αποκτήσουν διαφορετικές  συχνότητες 
μετάπτωσης.  Μετα τη λήξη εφαρμογής της βαθμίδας οι μαγνητικές ροπές αυτές θα 
επανέλθουν στη συχνότητα Larmοr έχοντας αποκτήση όμως διαφορά φάσης. [95] 
 
3.6 Ακολουθίες 
 
3.6.1  Ακολουθία  Spin Echο : Ανάκτηση σήματος 
 
Η τεχνική της ακολουθίας spin–echο βασίζεται στην εφαρμογή δυο RF παλμών ενός 90 και 
ενός 180 μοιρών. Αρχικά εφαρμόζεται ο παλμός RF 90ο  ο οποίος διαταράσσει την 
θερμοδυναμική ισορροπία μεταξύ του συστήματος των πυρηνικών στροφορμών και του Βο 
προκαλώντας συντονισμό και εκτρέποντας την ολική μαγνήτιση στο εγκάρσιο επίπεδο. Μετά 
την λήξη της εφαρμογής του παλμού το σύστημα τείνει να επιστρέψει στην κατάσταση της 
θερμοδυναμικής ισορροπίας και εκπέμπεται το σήμα FID το οποίο εξασθενεί λόγω της Τ2* 
απώλειας συνάφειας φάσης. Η απώλεια συνάφειας φάσης έχει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα 
των μαγνητικών ροπών σε σχήμα βεντάλιας στο εγκάρσιο επίπεδο  όπου στην κορυφή της 
βεντάλιας βρίσκονται οι μαγνητικές ροπές οι οποίες περιστρέφονται γρήγορα ενώ στην ουρά 
βρίσκονται αυτές που περιστρέφονται αργά (σχήμα 3.12).  
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 Σχήμα 3.12: Μετά τη λήξη του παλμού RF 900 η εγκάρσια μαγνήτιση έχει μέγιστη τιμή η οποία μειώνεται    
εκθετικά λόγω του ανοίγματος των μαγνητικών ροπών σε σχήμα βεντάλιας [92]. 
 
 
Εκείνη την χρονική στιγμή εφαρμόζεται ένας παλμός RF 180ο ο οποίος αναστρέφει την 
διεύθυνση των μαγνητικών ροπών χωρίς όμως να αλλάζει την φορά περιστροφής τους. Το 
γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια ότι μετά το τέλος του παλμού οι μαγνητικές ροπές που 
περιστρέφονται γρήγορα βρίσκονται χρονικά πίσω από αυτές που περιστρέφονται αργά. Στη 
συνέχεια οι γρήγορες μαγνητικές ροπές θα αρχίσουν να πλησιάζουν τις αργές με 
αποτέλεσμα η βεντάλια να κλείνει ενώ κάποια χρονική στιγμή θα τις φτάσουν και τότε θα 
επέλθει συνάφεια φάσης. Μετά από την  ανάκτηση της συνάφειας φάσης επάγεται στο 
πηνίο ένα µέγιστο σήμα το οποίο ονομάζεται σήμα spin echο ή ηχώ και περιέχει την 
πληροφορία για τους χρόνους Τ1 και Τ2 (σχήμα 13). 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.13: Εφαρμογή παλμού RF 1800 αναστροφή διεύθυνσης μαγνητικών ροπών κλείσιμο της βεντάλιας 
επανάκτηση συνάφεια φάσης και εκπομπή σήματος spin echο [92]. 
 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σήμα σε μια spin echο ακολουθία είναι οι χρόνοι ΤΕ και 
TR. Η ένταση του σήματος σε μια spin echο ακολουθία δίνεται απο την σχέση: 
                    
                                               S = k ρ (1-exp(-TR/T1)) exp(-TE/T2) [91] 
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όπου k είναι η σταθερά του Bοltzmann και ρ η πυκνότητα των πρωτονίων. Σε αυτό το σημείο 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μαγνήτιση που προκύπτει μετά την εφαρμογή του παλμού RF 
180ο  είναι μικρότερη από εκείνη της αρχικής εγκάρσιας  μαγνήτισης καθώς υπάρχει πάντοτε 
μία χρονικά μη αναστρέψιμη απώλεια σήματος που αυξάνει  την εντροπία και δεν  μπορεί 
να ανακτηθεί με καμία διαδικασία.  
 
Χρονικές Παράμετροι 
 

                                 
 

                                  
                                          Σχήμα 3.14:. Ακολουθία Spin echο καθορισμός χρόνων [91]. 
 
 
TR Χρόνος επανάληψης (repetitiοn time), είναι ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών RF  90ο 
παλμών, και καθορίζει την ποσότητα της διαμήκους επανάκτησης που επιτρέπεται να 
επανέλθει μεταξύ αυτών των παλμών. Αρα καθορίζει την ποσότητα της Τ1 αποκατάστασης. 
 
TE Χρόνος ηχούς (echο time), είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ  του RF  90ο παλμού και 
της τιμής της κορυφής του σήματος spin echο που επάγεται από το πηνίο, καθορίζει πόση 
εξασθένιση επιτρέπεται να υποστεί η εγκάρσια µαγνήτιση πριν την ανάγνωση του σήµατος 
. Αρα καθορίζει την ποσότητα της Τ2 αποκατάστασης. 
 
tau είναι ο χρόνος  που απαιτείται για την ανάκτηση της συνάφειας φάσης µετά την 
εφαρµογή του RF 180ο παλμού, και  ισούται µε το χρόνο που απαιτείται για την απώλεια της 
συνάφειας φάσης µετά το τέλος του  RF  90ο παλμού . 
tau = TE / 2. 
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3.6.2 Ακολουθία Gradient Echο 
 
Η ακολουθία Gradient Echο βασίζεται στην χρήση βαθμιδωτών πεδίων η εφαρμογή των 
οποίων έχει ως στόχο να προκαλέσει αρχικά μια απώλεια φάσης μεταξύ των μαγνητικών 
ροπών και στην συνέχεια να αποκαταστήσει την συνάφεια φάσης. Στο ξεκίνημα εφαρμόζεται 
ένας παλμός RF ο οποίος έχει ως στόχο να εκτρέψει την ολική μαγνήτιση με μια 
περιορισμένη γωνία και αμέσως μετα εφαρμόζεται μια αρνητική βαθμίδα.  Η αρνητική αυτή 
βαθμίδα προκαλεί ταχεία απώλεια φάσης των μαγνητικών ροπών και επομένως ελάττωση 
της εγκάρσιας μαγνήτισης. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια θετική βαθμίδα η οποία σαν στόχο 
έχει να αποκαταστήσει την συνάφεια φάσης μεταξύ των μαγνητικών ροπών 
μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την εγκάρσια μαγνήτιση και αναπτύσσοντας ένα σήμα 
το οποίο ονομάζεται gradient echο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν η 
θετική βαθμίδα συνεχίζει να εφαρμόζεται και μετα την ανάπτυξη του σήματος gradient echο 
τότε προκαλεί και αυτή μη την σειρά της απώλεια φάσης.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Σχήμα 3.15: Ακολουθία  gradient echο [92].  
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σήμα σε μια gradient echο ακολουθία είναι 
οι χρόνοι ΤΕ και TR, καθώς και η γωνία εκτροπής α. Η ένταση του σήματος σε μια gradient 
echο ακολουθία δίνεται απο τη σχέση :  
                                        
                                        S = k ρ (1-exp(-TR/T1)) exp(-TE/T2*) [91] 
 
 
Στόχος της ακολουθίας Gradient Echο με την χρήση περιορισμένης γωνίας εκτροπής α, είναι 
η μείωση του συνολικού χρόνου διάρκειας της εξέτασης. 
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  3.7 Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Τανυστή Διάχυσης (DTI) 
 
Οι τεχνικές απεικόνισης μοριακής διάχυσης (DWI) και τανυστή διάχυσης (DTI) είναι από τις 
πιο δημοφιλείς τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στην έρευνα του εγκεφάλου. Οι 
απεικονιστικές αυτές τεχνικές βασίζονται στο φαινόμενο της διάχυσης δηλαδή στην 
περιγραφή του τρόπου κίνησης των μορίων του νερού στην διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται 
για μη επεμβατικές τεχνικές η επιτυχία των οποίων στηρίζεται στο γεγονός οτι η μέτρηση της 
διάχυσης των μορίων του νερού μπορεί να χαρακτηρίσει την δομή των ιστών σε κλίμακα 
πολύ μικρότερη από την ανάλυση της εικόνας. Επιπλέον, εκτός απο την χαρτογράφηση της 
λειτουργικότητας και της δομής των ιστών, η ανάπτυξη της τεχνικής της δεσμιδογραφίας 
προσφέρει την δυνατότητα απεικόνισης της συνδεσιμότητας και της κατευθυντικότητας των 
νευρικών ινών. Σε έναν ινώδη ιστό ,όπως η λευκή ουσία του εγκεφάλου , τα μόρια του νερού 
τείνουν να διαχέονται περισσότερο κατά μήκος αυτών των ινών, προσφέροντας ,έτσι, 
περαιτέρω πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του νευρικού ιστού [96]. 
 
3.7.1 Διάχυση 
 
Στο μικροσκοπικό επίπεδο τα ανεξάρτητα μόρια του νερού δεν είναι ακίνητα αλλά 
βρίσκονται σε συνεχή κίνηση προς τυχαίες κατευθύνσεις  λόγω της θερμικής τους ενέργειας. 
Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως κίνηση Brown [97]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Σχήμα 3.16: Tυχαία κίνηση ενός μορίου νερού λόγω της θερμικής ενέργειας. 
 
Η διάχυση δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία τα σωματίδια κινούνται από μία περιοχή  
υψηλής συγκέντρωσης σε μία περιοχή χαμηλότερης περιγράφεται από την σχέση :  
 
                                                                J = D∇C			
 
όπου J είναι η ροή των σωματιδίων, C είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων, και D είναι ο 
συντελεστής διάχυσης. 
 
Ενώ η τυχαία φύση της κίνησης Brown δεν επιτρέπει την πρόβλεψη της συμπεριφορά κάθε 
μορίου νερού, καθίσταται δυνατή η μελέτη  μεγάλων συγκεντρώσεων τυχαία κινούμενων 
μορίων με την χρήση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας διάχυσης p(r) την οποία  
εισήγαγε ο Einstein [98]. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας διάχυσης εκφράζει το 
πλήθος των σωματιδίων τα οποία θα μετακινηθούν κατά μια απόσταση r μέσα σε ένα 
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συγκεκριμένο χρόνο διάχυσης t. Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση  η p(r) παίρνει την 
μορφή Gaussian κατανομής : 
 

𝑝(𝑟) =
1

√(4𝜋𝑡𝐷)!
	𝑒"

|$|!
%&' 

 
όπου D είναι ο συντελεστής διάχυσης, και r είναι το διάνυσμα της μετατόπισης. 
 
Το εύρος της Gaussian κατανομής εξαρτάται από τον συντελεστή διάχυσης D και τον χρόνο 
διάχυσης t. Η ισοπιθανοτική επιφάνεια της p(r)  θα πάρει την μορφή σφαίρας με κέντρο την 
αρχή  της κίνησης και ακτίνα ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του συντελεστή διάχυσης και 
του χρόνου διάχυσης. Το γεγονός ότι η ισοπιθανοτική επιφάνεια είναι σταθερή αναδεικνύει 
ότι η διάχυση είναι ισοτροπική, δηλαδή υπάρχει ίδια πιθανότητα μετατόπισης από το αρχικό 
σημείο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Από την εξίσωση συνάρτησης πυκνότητας 
πιθανότητας μπορεί να προκύψει η γνωστή εξίσωση του Einstein, η οποία παρέχει μία ρητή 
σχέση μεταξύ του μέσου τετραγώνου της μετατόπισης του κινούμενου ρευστού στις τρεις 
διαστάσεις και του συντελεστή διάχυσής του: 
 
                                                               < |𝑟|( >	= 	6𝐷𝑡 
 
Όπου <|r|2 > είναι η μέση τετραγωνική μετατόπιση των σωματιδίων. 
 
3.7.2 Ακολουθία λήψης εικόνων διάχυσης  spin Echo-planar 
 
Η βασική ακολουθία για την παραγωγή εικόνων διάχυσης είναι η spin Echo-planar. Η 
ακολουθία αυτή αποτελείται από δυο διαδοχικούς παλμούς RF 90 και 180 μοιρών. Πριν και 
μετά την εφαρμογή του παλμού των 180 μοιρών εφαρμόζονται δυο πεδία κλίσης (gradients). 
Ο καθορισμός της έντασης των δυο αυτών πεδίων κλίσης γίνεται μέσω του παράγοντα b της 
ακολουθίας διάχυσης ο οποίος δίνεται από την σχέση: 
 
                                                              𝑏 = 	𝛾(	𝐺(	𝛿(	(𝛥 − )

!
) 

 
όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος δ το εύρος του παλμού κλίσης G η ένταση των πεδίων κλίσης 
και  Δ η χρονική διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή των δύο πεδίων. Ο παράγοντας b έχει 
μονάδα μέτρησης s/mm2 και αποτελεί τον παράγοντα βάθμωσης της διάχυσης καθώς όσο 
αυξάνεται η τιμή του δημιουργούνται εικόνες με μεγαλύτερο προσανατολισμό διάχυσης.  
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                               Σχήμα 3.17: Σχηματική αναπαράσταση της ακολουθίας spin Echo-planar. 
 
Η αρχή λειτουργίας της ακολουθίας είναι η εξής : ο RF παλμός των 90 μοιρών αρχικά εκτρέπει 
την ολική μαγνήτιση κατά 90 μοίρες και όλοι οι πυρήνες υδρογόνου βρίσκονται σε φάση. Το 
πρώτο πεδίο κλίσης δημιουργεί μια κωδικοποίηση φάσης δηλαδή αλλαγή της συχνότητας 
περιστροφής των σπιν των πυρήνων η οποία εξαρτάται από την ένταση του πεδίου κλίσης 
στην θέση την οποία βρίσκονται τα σπιν τον πυρήνων την χρονική αυτή στιγμή.  Ο RF παλμός 
των 180 μοιρών αλλάζει την κατεύθυνση της μαγνήτισης με αποτέλεσμα τα σπιν να 
ξαναβρεθούν σε φάση. Το δεύτερο πεδίο κλίσης προκαλεί μια δεύτερη κωδικοποίηση φάσης 
των σπιν η οποία είναι ανάλογη με την θέση στην οποία βρίσκονται οι πυρήνες αυτή την 
δεύτερη χρονική στιγμή. Επομένως τα πεδία κλίσης προκαλούν μεταβολή της φάσης 
ανάλογα με την θέση, αρά τα σπίν τα οποία παραμένουν στην ίδια θέση κατά μήκος του 
άξονα εφαρμογής των πεδίων κλίσης θα επιστρέψουν σε κατάσταση συνάφειας φάσης και 
θα συνεισφέρουν στην παραγωγή του σήματος ενώ λόγω του γεγονότος ότι η μέση 
τετραγωνική μετατόπιση <|r|2 >  δεν είναι μηδέν καθώς οι πυρήνες υδρογόνου συναντώνται 
κυρίως στα μόρια του νερού και βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και επομένως η θέση τους θα 
έχει αλλάξει θα τους εφαρμοστεί διαφορετικής έντασης πεδίο με συνέπεια να μην 
επιστρέψουν στην αρχή τους κατάσταση δηλαδή σε συμφωνία φάσης γεγονός που οδηγεί 
σε μείωση του παραγόμενου από αυτά σήματος. Η όλη διαδικασία περιγράφεται από την 
σχέση : 
 
                                                                      S = S0 e-b ADC 

 

όπου το  So είναι η αρχική ένταση του σήματος και το ADC ο φαινόμενος συντελεστής 
διάχυσης του μέσου [99].  
 
 
3.7.3 Φαινομενικός συντελεστής διάχυσης ADC 
 
Στην περίπτωση που τα  διαχεόμενα μόρια νερού συναντήσουν κάποιο εμπόδιο κατά την  
τυχαία κίνηση τους η μέση τετραγωνική μετατόπιση ανά μονάδα χρόνου θα είναι μικρότερη 
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από αυτή που παρατηρείται στην ελεύθερη διάχυση στο νερό. Έτσι από την  εξίσωση του 
<|r|2 >   προκύπτει  ότι ο συντελεστής διάχυσης σε αυτή την περίπτωση είναι χαμηλότερος. 
Γι αυτό το λόγο ο μετρούμενος συντελεστής διάχυσης σε έναν βιολογικό ιστό αναφέρεται ως 
φαινομενικός συντελεστής διάχυσης ADC.   
 
Το μειονέκτημα μιας εικόνας DWI είναι ότι παρέχει μονοδιάστατη πληροφορία δηλαδή αν 
υπάρχει διάχυση η όχι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το μέτρο το οποίο μπορούμε να 
λάβουμε από μια τέτοια εικόνα είναι ο συντελεστής διάχυσης ADC ο οποίος υπολογίζεται 
για δυο εικόνες μια χωρίς διάχυση δηλαδή  b = 0 και μια με διάχυση b ≠ 0 και δίνετε από την  
σχέση :  
        
                                     

                                                   𝐴𝐷𝐶 = 	−	
"#!"#!"$

(%&'%()
=	−

"#!"!%
%

 

 
Όπου το Sb1 και Sb2 είναι οι διαφορετικές εντάσεις του σήματος για τις δυο διαφορετικές 
τιμές του b. Η λύση της εξίσωση για κάθε voxel της εικόνας οδηγεί στην δημιουργία του 
χάρτη ADC. Στο χάρτη ADC η ένταση του σήματος εξαρτάται από την τιμή του ADC η οποία 
είναι μεγαλύτερη σε περιοχές όπου η διάχυση είναι ελεύθερη δηλαδή πραγματοποιείται 
ανεμπόδιστα και μικρότερη σε περιοχές που παρουσιάζουν περιορισμένη διάχυση. Στην 
κλινική πράξη οι συνήθεις χρησιμοποιούμενες  τιμές για τον παράγονται b είναι το  b = 0 και 
το b = 1000 s/mm2. Όταν το b είναι ίσο με το 0 τότε η εικόνα έχει μηδενική βάθμωση 
διάχυσης και αντιστοιχεί σε εικόνα Τ2 στάθμισης όπου τα υγρά όπως το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό (ΕΝΥ) παρουσιάζουν υψηλής εντάσεως σήμα και εμφανίζονται με φωτεινό χρώμα. 
Αντίθετα όταν το b = 1000 s/mm2  λαμβάνονται εικόνες με προσανατολισμό διάχυσης όπου 
η υψηλή τιμή του ADC υποδηλώνει και εξασθένιση του σήματος ενώ οι περιοχές  με 
περιορισμένη διάχυση όπως η λευκή ουσία παρουσιάζουν υψηλό σήμα (σχήμα 3.18) [100].    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.18: Αριστερά εικόνα με μηδενική βάθμωση διάχυσης, Δεξιά εικόνα με υψηλό προσανατολισμό 
διάχυσης.   
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Στον πίνακα 3.1 παρατάσσονται χαρακτηριστικές τιμές σήματος περιοχών με διαφορετικό 
συντελεστή φαινόμενης διάχυσης για εικόνες με  b = 1000 s/mm2. 
 
 

 ADC (X10-3 mm2 s-1) Σχετικό σήμα  
ΕΝΥ 2.94 0.05 

Φαιά ουσία 0.76 0.47 
Λευκή ουσία 0.45 0.63 

Λευκή ουσία παράλληλα με τις 
νευρικές ίνες  0.95 0.39 

   

 

3.7.4 Ισοτροπικό περιβάλλον 
 
Τα περιβάλλοντα που έχουν μη καλά οργανωμένη μικροδομή χαρακτηρίζονται από 
ισοτροπική διάχυση, στην  οποία η ADC παραμένει ίδια ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που 
θα μετρηθεί. Η ισοπιθανοτική επιφάνεια της p έχει την μορφή σφαίρας η ακτίνα της οποίας 
είναι μειωμένη σε σχέση με αυτήν της ελεύθερης διάχυσης λόγω των εμποδίων (σχήμα 18).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Σχήμα 3.19:   Α) Περιβάλλον                            Β) Συνάρτηση Πιθανότητας            Γ) Ισοπιθανοτική Επιφάνεια 
 
 
3.7.5 Ανισοτροπικό περιβάλλον 
 
Η ύπαρξη καλά οργανωμένων μικροδομών μέσα στο περιβάλλον (πχ κυτταρικά τοιχώματα) 
κάνει τη διάχυση ανισοτροπική, δηλαδή η ADC  εξαρτάται από την κατεύθυνση κατά την 
οποία θα μετρηθεί. Σε ινώδη ιστούς, συμπεριλαμβανομένης της λευκής ουσίας, η διάχυση 
του νερού είναι σχετικά ανεμπόδιστη σε διεύθυνση παράλληλη προς την διεύθυνση και τον 
προσανατολισμό των ινών. Αντίθετα, η διάχυση του νερού είναι εξαιρετικά περιορισμένη και 
εμποδίζεται στις διευθύνσεις κάθετες προς τις ίνες. Έτσι, η διάχυση σε ινώδη ιστούς 
χαρακτηρίζεται ως ανισοτροπική και η ισοπιθανοτική επιφάνεια της p τυπικά παίρνει την 
μορφή ενός ελλειψοειδούς (σχήμα 19)[101]. 
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  Σχήμα 3.20:      Α) Περιβάλλον                       Β) Συνάρτηση Πιθανότητας                 Γ) Ισοπιθανοτική Επιφάνεια 
 
 
Ο καταλληλότερος τρόπος για την περιγραφή της ανισοτροπικής διάχυσης κατά την οποία οι 
μετατοπίσεις ανά μονάδα χρόνου δεν είναι ίδιες προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ο τανυστής 
διάχυσης. 
 
 
3.7.6 Τανυστής διάχυσης 
 
Ο τανυστής είναι ένας πίνακας  3x3 όπου τα διαγώνια στοιχεία του, δηλώνουν την διεύθυνση 
της διάχυσης στους 3 κύριους άξονες. 
 
 
                                  
 
 
 
 
Ένας τέτοιος πίνακας προσδιορίζεται για κάθε voxel της εικόνας. Από την διαγωνοποίηση 
του πίνακα προκύπτουν τα ιδιοδιανύσματα ν1,ν2,ν3 και οι αντίστοιχες ιδιοτιμές λ1,λ2,λ3. Το 
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι η διεύθυνση της διάχυσης θα συμπίπτει με την 
διεύθυνση του ιδιοδιανύσματος με την μεγαλύτερη ιδιοτιμή και επομένως η διάχυση 
απεικονίζεται ως έλλειψη με τον κύριο άξονα της παράλληλο στο ιδιοδιάνυσμα με την 
μεγαλύτερη ιδιοτιμή [102]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.21: Ο κύριος άξονας της έλλειψης είναι παράλληλος με το ιδιοδιάνυσμα με την μεγαλύτερη ιδιοτιμή. 
 
 
 
 
 

 Dxx Dxy Dxz 

D =  Dyx Dyy Dyz 

 Dzx Dzy Dzz 
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Επιπλέον με την χρήση αυτών των ιδιοτιμών μπορούν να υπολογιστούν παράμετροι οι 
οποίες χαρακτηρίζουν το προφίλ της διάχυσης.  
 
Η μέση διαχυτικότητα (Mean Diffusivity) υπολογίζεται ως ο μέσος όρο όλων των ιδιοτιμών 
και σχετίζεται με το ποσοστό παρεμπόδισης της διάχυσης των μορίων του νερού. Η τιμή του 
MD επηρεάζεται από την κυτταρικότητα του κάθε voxel και από την παρουσία οιδήματος 
[103]. 
 

𝑀𝐷 =	
𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3

3  

 
Η κλασματική ανισοτροπία (Fractional Anisotropy FA) εκφράζει το βαθμό της ανισοτροπίας 
της διάχυσης σε ένα voxel. Η FA είναι ένα βαθμωτό μέγεθος το οποίο παίρνει τιμές μεταξύ 0 
και 1 όπου το 0 δηλώνει ισοτροπική διάχυση ενώ το 1 δηλώνει ανισοτροπική [104]. Η τιμή 
της FA είναι υψηλότερη στις δομές της λευκής ουσίας εξαιτίας των καλά οργανωμένων 
νευρώνων και αποτελεί την κύρια παράμετρο αξιολόγησης της ακεραιότητας της δομής της 
λευκής ουσίας καθώς η παρουσία αξονικής βλάβης οδηγεί σε αυξημένη διάχυση δηλαδή 
περισσότερο ισοτροπική σε ακτινικές κατευθύνσεις ως προς τους νευράξονες και κατ’ 
επέκταση των δεσμίδων της λευκής ουσίας. H FA δίνετε από την σχέση:   
 

𝐹𝐴 = 	√
1
2	
√(𝜆1 − 𝜆2)( + (𝜆2 − 𝜆3)( + (𝜆3 − 𝜆1)(

√𝜆1( + 𝜆2( + 𝜆3(
 

 
Η FA σε συνδυασμό με τον τανυστή διάχυσης δηλαδή  την διεύθυνση του ιδιοδιανύσματος 
με την μεγαλύτερη ιδιοτιμή η οποία συμπίπτει με την διεύθυνση της διάχυσης παράγουν τον 
color FA map (σχήμα 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.22: Στον color FA map η φωτεινότητα αντιπροσωπεύει την κλασματική ανισοτροπία και οι 
διαφορετικές αποχρώσεις (κόκκινο-πράσινο-μπλε) δηλώνουν τις διαφορετικές κατευθύνσεις των νευρικών 
ινών. Κόκκινο: αριστερά – δεξιά (Left- Right), Πράσινο: μπροστά – πίσω  (Anterior-Posterior), Μπλε: πάνω - 
κάτω (Superior-Inferior). 
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Τέλος η αξονική διάχυση (Axial Diffusivity AD) εκφράζει την ποσότητα της διάχυσης κατά 
μήκος του κύριου ιδιοδιανύσματος  AD = λ1 ενώ η ακτινική διάχυση (Radial Diffusivity RD) 
εκφράζει την ποσότητα της διάχυσης κάθετα προς το κύριο ιδιοδιάνυσμα RD = (λ2+λ3)/2. 
 
3.7.7 Δεσμιδογραφία  
 
Η δεσμιδογραφία είναι η τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση της κατανομής των νευρικών ινών 
στο χώρο. Η μέθοδος αυτή καθιστά δυνατή την μελέτη της συνδεσιμότητας διάφορων 
περιοχών του εγκεφάλου. Στην δεδμιδογραφία σχηματίζεται η προτιμητέα διεύθυνση του 
νερού η οποία στην περίπτωση των νευρικών ινών είναι παράλληλη στην κατεύθυνσή τους 
και στην ουσία κατασκευάζεται μια ενιαία δεσμίδα  που αποτελείται απο τις κατευθύνσεις 
αυτές απο voxel σε voxel και η οποία απεικονίζει την νευρική ίνα [105]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Σχήμα 3.23: Τρισδιάστατη απεικόνιση νευρικών ινών με την τεχνική της δεσμιδογραφίας  
 
3.7.8 Πηγές θορύβου στην εικόνα DTI 
 
Κίνηση ασθενούς  
 
Οφείλετε σε παραμορφώσεις οι οποίες εμφανίζονται στην εικόνα λόγο κίνησης του 
ασθενούς κατά την διάρκεια της λήψης με αποτέλεσμα το θόλωμα της εικόνας στην 
κατεύθυνση της κωδικοποίησης φάσης. 
 
Ανομοιογένεια του ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 𝐵0 
 
Το μαγνητικό πεδίο δεν έχει την ίδια ένταση σε όλα τα σημεία εφαρμογής του με συνέπεια 
να επηρεάζει τις συχνότητες μετάπτωσης Larmor των πυρήνων λόγο διαφορετικής έντασης 
και με συνέπεια την ύπαρξη στρεβλώσεων στην εικόνα ως προς την πληροφορία της θέσης 
των πυρήνων. 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (EDDY CURRENTS) 
 
Για την εφαρμογή της ακολουθίας Echo Planar Imaging με στόχο την παραγωγή εικόνων 
διάχυσης είναι απαραίτητη η παραγωγή βαθμιδωτών παλμών μεγάλης ισχύος για την 
απόκτηση εικόνων υψηλής αντίθεσης σε μικρό χρόνο απεικόνισης. Ανομοιογένεια στην 
εφαρμογή τον παλμών  αυτών έχει ως συνέπεια την εμφάνιση γεωμετρικών 
παραμορφώσεων στην εικόνα διάχυσης λόγω της ανάπτυξης δινορευμάτων. Η 
παραμορφώσεις αυτές γίνονται πιο έντονες κοντά στις διεπαφές μεταξύ αέρα οστών και 
μαλακών ιστών λόγω των μεγάλων διαφορών της μαγνητικής ευαισθησίας μεταξύ τους. Το 
αποτέλεσμα της εμφάνισης των δινορευμάτων έχει σαν συνέπεια την μετατόπιση της 
εικόνας όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.24: α) εικόνα χωρίς παραμόρφωση β) Μετατόπιση της εικόνας λόγω της ανάπτυξης δινορευμάτων.  
 
3.8 Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού 
 
Η λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΛΑΜΣ) είναι μια μη επεμβατική 
διαδικασία με καλή χωρική και χρονική ανάλυση η οποία επιτρέπει την μελέτη της 
εγκεφαλικής δραστηριότητας.  Η λειτουργία της βασίζεται στον εντοπισμό αλλαγών στην 
οξυγόνωση και στην κυκλοφορία του αίματος και την διάρκεια της ενεργοποίησης μια 
περιοχής. Όταν μια περιοχή ενεργοποιείται αυξάνεται η αιματική ροή και καταναλώνει 
περισσότερο οξυγόνο. Επομένως η χρήση της ΛΑΜΣ έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 
χαρτών ενεργοποίησης οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιες περιοχές 
ενεργοποιήθηκαν κατά την διάρκεια κάποιας εγκεφαλική διεργασίας [106].  
 
3.8.1 Σήμα BOLD 
 
Το φαινόμενο BOLD ανακαλύφθηκε από τον Ogawa και ονομάζεται τεχνική εξαρτώμενη από 
τα επίπεδα οξυγόνωσης του αίματος (blood oxygenation level dependent) [107].  Όπως 
προκύπτει και από την ονομασία του το φαινόμενο BOLD εξαρτάται από τα επίπεδα 
οξυγόνου στο αίμα και βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες της αιμοσφαιρίνης. Το οξυγόνο 
μεταφέρεται στους νευρώνες μέσω την αιμοσφαιρίνης. Η οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη 
δηλαδή η αιμοσφαιρίνη η οποία είναι συνδεδεμένη με μόρια οξυγόνου είναι διαμαγνητική 
δηλαδή παρουσιάζει μηδενική μαγνητική ροπή. Από την άλλη μεριά όταν αποξυγονώνεται 
διαθέτει 4 ασύζευκτα ηλεκτρόνια και επομένως παρουσιάζει παραμαγνητικές ιδιότητες 
δηλαδή έχει μαγνητική ροπή και όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στα παραπάνω υποενότητες 
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όταν ένας πυρήνας με μαγνητική ροπή βρεθεί υπό την επίδραση ενός εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου και στην συνέχεια εφαρμοστούν κατάλληλοι RF παλμοί επέρχεται 
συντονισμός και παράγεται σήμα στο πηνίο.  
 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι όταν ένας νευρώνας ενεργοποιείται έχει 
αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης οξυγόνου. Ο νευρώνας αυτός αντλεί το οξυγόνο αυτό από 
τα αιμοφόρα αγγεία του περιβάλλοντος του γεγονός το οποίο έχει σαν συνέπεια την 
δημιουργία μια περιοχής με αποξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Εκείνη την χρονική στιγμή 
ξεκινάει μια διαδικασία η οποία ονομάζεται αιμοδυναμική απόκριση και κατά την οποία 
παρατηρείται μια αυξημένη αιματική ροή προς την περιοχή προς την περιοχή συγκέντρωσης 
της  αποξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης με στόχο να υπερκαλύψει την ζήτηση σε οξυγόνο. Η  
αυξημένη αιματική απόκριση η οποία διαδέχεται την ενεργοποίηση των νευρώνων είναι μια 
διαδικασία οποία φτάνει στην μέγιστη τιμή της περίπου στα 6 δευτερόλεπτα και χρειάζεται 
συνολικά 15 – 20 δευτερόλεπτα για να επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα. Πρόκειται 
λοιπόν για μια αργή διαδικασία σε σχέση με την δραστηριότητα των νευρώνων που είναι τις 
τάξη των ms και είναι η διαδικασία αυτή την οποία εκμεταλλεύεται η  ΛΑΜΣ.   Λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι η νευρική δραστηριότητα σχετίζεται με αλλαγές στην οξυγόνωση του αίματος, 
μετρώντας το σήμα που λαμβάνεται από το αίμα θα προκύψουν μεταβολές οι οποίες 
οφείλονται στην διαφορετικές μαγνητικές ιδιότητες της αιμοσφαιρίνης και η ένταση τους θα 
εξαρτάται από βαθμό οξυγόνωσης. Επομένως οι διαφορές αυτές που προκύπτουν στο σήμα 
που λαμβάνεται από το αίμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο τον εντοπισμό της 
εγκεφαλικής δραστηριότητας καθώς το οξυγόνο είναι ευαίσθητο στην Τ2* αντίθεση και 
επομένως εφαρμόζοντας ακολουθίες με Τ2* προσανατολισμό οι ενεργοποιημένες περιοχές 
που θα έχουν και αυξημένα επίπεδα οξυγόνου θα παράγουν υψηλότερο σήμα [108], [109].  
 
 
 
3.8.2 Διαδικασία λήψης της εικόνας 
 
Ο Κ χώρος είναι ένας χώρος όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα που συλλέγονται από το σήμα 
MR. Είναι δηλαδή ενα χωρικό πεδίο όπου συλλέγονται και αποθηκεύονται, οι πληροφορίες 
σχετικά με τη συχνότητα και την χωρική προέλευση ενός σήματος. Κάθε φορά που εκτελείται 
μία κωδικοποίηση συχνότητας ή φάσης τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια γραμμή του 
χώρου Κ. Στην συνέχεια ο Κ χώρος αποκωδικοποιείται και τα δεδομένα του αποθηκεύονται 
σε ένα πίνακα ο οποίος αποτελείται από ακέραιους  αριθμούς και το μέγεθός του εξαρτάται 
από τις παραμέτρους λήψης της εικόνας ενώ κάθε στοιχείο του voxel αντιστοιχεί σε κάποιο 
σημείο του χώρου. Ο αριθμοί από τους οποίους αποτελείται ο πίνακας ονομάζονται 
φωτεινότητα και αντιστοιχούν στην ένταση της μαγνήτισης που είχε το κάθε voxel κατά την 
διάρκεια της λήψη.  
 
Λόγω της φύσης του σήματος BOLD και της αυξημένης παρουσίας οξυγονωμένης 
αιμοσφαιρίνης στις ενεργοποιημένες περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη σταθερά 
χρόνο Τ2*  και επομένως απαιτείται  η χρήση μιας ακολουθίας με προσανατολισμό Τ2*. Η 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ακολουθία στην ΛΑΜΣ είναι η gradient – echo EPI η οποία με 
εφαρμογή ισχυρών πεδίων κλίσης με δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης τους παράγει σε έναν μικρό χρόνο TR περίπου 2 – 3 δευτερόλεπτα 
πολλαπλά σήματα ηχούς επιτρέποντας το γέμισμα όλων των γραμμών του Κ χώρου. Κατά 
την εφαρμογή της ακολουθίας κάθε  2 – 3 δευτερόλεπτα πραγματοποιείται η λήψη μια 
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εικόνας ολόκληρου του εγκεφάλου και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αρκετές φορές 
μέχρι να συγκεντρωθεί αρκετός αριθμός εικόνων. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 
είναι η δημιουργία  μιας χρονοσειράς από εικόνες του εγκεφάλου όπου η φωτεινότητα κάθε  
voxel του πίνακα της κάθε μιας από αυτές τις εικόνας εκφράζει το αν το συγκεκριμένο voxel 
έχει ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια της λήψης [110].  
 
3.8.3 Λειτουργικά δίκτυα σε κατάσταση ηρεμίας   
 
Ο εγκέφαλος δεν σταματά ποτέ εντελώς την λειτουργία τους καθώς οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή υπάρχουν δίκτυα περιοχών που επικοινωνούν και ανταλλάσσουν συνέχεια 
πληροφορίες μεταξύ τους καθιστώντας τον εγκέφαλο μόνιμα ενεργό. Ο όρος κατάσταση 
ηρεμίας απευθύνεται σε μια σταθερή κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει εξωτερικό 
ερέθισμα. Η μελέτη των δικτύων ηρεμίας βασίζεται στην ιδέα ότι δυο περιοχές οι οποίες 
παρουσιάζουν παρόμοιο σήμα BOLD κατά την διάρκεια της λήψη και εν απουσία εξωτερικού 
ερεθίσματος βρίσκονται σε λειτουργική συνδεσιμότητα. Η μελέτη των δικτύων ηρεμίας 
παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς παρέχει πληροφορίες για την θεμελιώδη 
οργάνωση και λειτουργία του εγκεφάλου οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου επικοινωνούν 
μεταξύ τους και την διαδικασία με την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται σύνθετες 
πληροφορίες καθώς επίσης και το πως αντιδρά και ανταποκρίνεται κατά την διάρκεια ενός 
ερεθίσματος.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί και μελετηθεί πολλά δίκτυα ηρεμίας τα οποία έχουν 
συσχετιστεί με λειτουργίες όπως η κίνηση, η γλώσσα η εκτελεστική λειτουργία και η μνήμη. 
Το πιο γνωστό και ευρέως μελετημένο δίκτυο σε κατάσταση ηρεμίας είναι το Δίκτυο 
Προεπιλεγμένης Λειτουργίας (Default Mode Network) το οποίο αποτελείται από τις περιοχές      
του οπίσθιου υπερμεσολόβιου φλοιού, το προσφηνοειδές λοβίο  το μέσω προμετωπιαίο 
φλοιό , τον κατώτερο βρεγματικό λοβό και τον πλευρικό κροταφικό φλοιό και το οποίο έχει 
συνδεθεί με μειωμένη λειτουργία κατά την διάρκεια ενός ερεθίσματος. Επιπλέον το  Δίκτυο 
Προεπιλεγμένης Λειτουργίας έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μειωμένη συνδεσιμότητα σε 
ασθενείς όπως η επιληψία [111] ο αυτισμός [112] και η σχιζοφρένεια [113]. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια περιοχή δεν ανήκει αποκλειστικά σε ένα δίκτυο 
ηρεμίας αλλά μπορεί να αποτελεί μέρος πολλών δικτύων. Στο παρακάτω σχήμα 
παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά λειτουργικά δίκτυα που είναι γνωστά μέχρι 
σήμερα [114], [115].      
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Σχήμα 3.25: Λειτουργικά δίκτυα σε κατάσταση ηρεμίας. ΑΔ: Ακουστικό Δίκτυο, ΔΕΛ: Δίκτυο Εκτελεστική 
Λειτουργίας, ΓΔ: Γλωσσικό Δίκτυο, ΑΚΔ Αισθητηριοκινητικό Δίκτυο, ΔΕΕ: Δίκτυο Εκτελεστικού Ελέγχου, ΔΠΛ: 
Δίκτυο Προεπιλεγμένης Λειτουργίας , ΔΜΟ: Δίκτυο Μέσου Οπτικού , ΠΟΔ: Πλευρικό Οπτικό Δίκτυο, ΠΔ: 
Παρεγκεφαλιδικό Δίκτυο , ΔΠ: Δίκτυο Προσοχής, ΜΔ: Μετωπιαίο Δίκτυο, ΔΠΝ: Δίκτυο Πρόσθιας Νήσου, ΔΒΓ: 
Δίκτυο Βασικών Γαγγλίων 

3.8.4 Χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΛΑΜΣ χρησιμοποιείται ευρέως στις 
νευροεπιστήμες είναι καλή χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα την οποία παρουσιάζει. 
Με τον όρο χωρική διακριτική ικανότητα ορίζεται η μικρότερη ενεργοποιημένη περιοχή την 
οποία μπορεί να διακρίνει. Η χωρική διακριτική ικανότητα επηρεάζεται από το SNR και από 
τον μικρό χρόνο απεικόνισης.  Η χρήση μικρών διαστάσεων ογκοστοιχείων μπορεί να 
αυξήσει την διακριτική ικανότητα αλλά ταυτόχρονα μειώνει και την το SNR. Η χρονική 
διακριτική ικανότητα ορίζεται ως ο ελάχιστος μεταξύ της εφαρμογής δυο ερεθισμάτων στην 
ίδια περιοχή και οι  οποίες μπορούν να καταγραφούν ως ξεχωριστές αντιδράσεις. Η χρονική 
διακριτική ικανότητα επηρεάζεται μόνο από την μείωση του SNR [116].     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΓΕΦΑΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ.  
 
4.1 Εισαγωγή  
 
Οι όγκοι του πνεύμονα είναι οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου, που επηρεάζουν εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως. Σχεδόν το 15% όλων των καρκίνων του πνεύμονα χαρακτηρίζονται 
ως μικροκυτταρικό καρκίνωμα [117]. Ο ΜΚΠ  είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου του 
πνεύμονα και η κύρια θεραπεία του συνίσταται σε χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα που 
ακολουθείται από ακτινοβολία θώρακα [117]. Αν και ΜΚΠ είναι ευαίσθητος στη 
χημειοθεραπεία, η φτωχή πρόγνωση (η επιβίωση των ασθενών μετά από δύο χρόνια από τη 
διάγνωση ήταν 4,6% το 2000) [118] συχνά αποδίδεται στη μεταστατική δραστηριότητα, 
κυρίως στον εγκέφαλο. Κατά τη στιγμή της διάγνωσης, περίπου το 10% των ασθενών με ΜΚΠ 
εμφανίζουν εγκεφαλικές μεταστάσεις, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε πάνω από 50% 
μετά από 2 χρόνια διάγνωσης [119], [120]. Προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα 
εγκεφαλικών μεταστάσεων και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η συνολική επιβίωσης των 
ασθενών που προηγουμένως ανταποκρίνονταν καλά στη χημειοθεραπεία, εφαρμόζεται 
συχνά η θεραπεία της Προφυλακτικής Κρανιακής Ακτινοβολίας (ΠΚΑ)  [121]–[123].  
 
Με στόχο την αξιολόγηση των αλλοιώσεων της φαιάς και της λευκής ουσίας οι οποίες 
οφείλονται στην χημειοθεραπεία ή ΠΚΑ, τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν εφαρμόσει 
τεχνικές συμβατικής δομικής απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΔΑΜΣ) καθώς επίσης και 
τεχνικές νευροαπεικόνισης τελευταίας τεχνολογίας όπως η απεικόνιση τανυστή διάχυσης 
(ΑΤΔ) και Απεικόνιση λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού (fMRI) [124]–[128]. Η μαγνητική 
τομογραφία παρέχει δομικές πληροφορίες που επιτρέπουν τον διαχωρισμό του εγκεφάλου 
σε φαιά ουσία, λευκή ουσία και εγκεφαλονωτιαίο υγρό καθώς και στην κατάτμηση του σε 
διαφορετικές περιοχές  [91]. Η ΑΤΔ μπορεί να παρέχει δομικές πληροφορίες σχετικά με την 
υποκείμενη ακεραιότητα της λευκής ουσίας σε μοριακό επίπεδο, αξιολογώντας την 
κατευθυντικότητα της διάχυσης του νερού (ανισόρροπη, περιορισμένη ή παρεμποδισμένη 
κίνηση) [96]. Το fMRI παρέχει λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την εγγενή λειτουργική 
οργάνωση του εγκεφάλου σε κατάσταση ηρεμίας, εκμεταλλευόμενος τη διακύμανση του 
σήματος που εξαρτάται από το επίπεδο οξυγόνωσης του αίματος (BOLD) [106]. Αυτές οι 
τεχνικές νευροαπεικόνισης έχουν εφαρμοστεί ευρέως στον τομέα της έρευνας του 
εγκεφάλου, μελετώντας δομικά και λειτουργικά ελλείμματα για πολλαπλές διαταραχές 
[129]–[131] . 
 
Παρά την αδιαμφισβήτητη αξία της εφαρμογής της χημειοθεραπείας και της ΠΚΑ σε 
ασθενείς με ΜΚΑ, ορισμένες μελέτες έχουν διερευνήσει την εμφάνιση νευροτοξικών 
επιδράσεων που παρεμβαίνουν στις γνωστικές λειτουργίες. Οι περισσότερες από αυτές τις 
έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις δυσμενείς επιπτώσεις της θεραπείας ΠΚΑ [124], [125], 
[127], [132]–[134],  ενώ μόνο λίγες έχουν μελετήσει τις επιδράσεις της χημειοθεραπείας 
[126], [128]. 
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Η Simό και οι συνεργάτες της  [124], εφαρμόζοντας  ΔΑΜΣ σε ασθενείς με ΜΚΠ τρεις μήνες 
μετά τη θεραπεία με ΠΚΑ, έδειξε ότι οι ασθενείς παρουσίασαν μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας 
στον δεξιό θάλαμο, στο δεξιό κερκοφόρο πυρήνα, στον αριστερό και δεξιό νησιωτικό φλοιό  
και στην άνω κροταφική έλικα σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Επιπλέον, η σύγκριση μεταξύ 
ασθενών με ΜΚΠ και μη-ΜΚΠ παρουσίασε μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας στον αριστερό και 
δεξί κερκοφόρο πυρήνα και νησιωτικό φλοιό, στην αριστερή άνω και μέση κροταφική έλικα 
και στη δεξιά παρεγκεφαλίδα. Στην ίδια μελέτη, η ανάλυση DTI έδειξε χαμηλότερες τιμές 
κλασματικής ανισοτροπίας (ΚΑ) στην μεσολόβια δεσμίδα όταν οι ασθενείς με SCLC 
συγκρίθηκαν και με τις δύο ομάδες, δηλαδή τους υγιείς μάρτυρες και τους ασθενείς με μη-
ΜΚΠ. Σε μια παρόμοια μελέτη, ο Welzel και οι συνεργάτες του [127] εφαρμόζοντας την 
τεχνική της ΑΤΔ σε ασθενείς με ΜΚΑ, ανέφεραν αλλοιώσεις της λευκής ουσίας καθώς οι 
ασθενείς παρουσίασαν μειώσεις της ΚΑ στην παρεγκεφαλίδα και τις μετωπιαίες περιοχές 
του εγκεφάλου  και οι οποίες αποδόθηκαν στην τοξικότητα ΠΚΑ.  
 
Παρά το γεγονός ότι  οι  αλλοιώσεις του εγκεφάλου σε ασθενείς με ΜΚΠ  έχουν συχνά 
συσχετιστεί με την τοξικότητα της ΠΚΑ, λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την 
επίδραση της χημειοθεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς. Ταυτόχρονα σε πρόσφατες μελέτες 
που αφορούν ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και στις οποίες έχουν  
χρησιμοποιηθεί πολυτροπικές προσεγγίσεις [129], [135], παρουσιάζονται σημαντικές 
επιδράσεις στον εγκέφαλο λόγω χημειοθεραπείας. Σε μια πρόσφατη εργασία [126], 
μελετήθηκε ο αντίκτυπος της χημειοθεραπείας στις δομικές πτυχές του εγκεφάλου ασθενών 
με καρκίνο του πνεύμονα, χρησιμοποιώντας τεχνικές ΔΑΜΣ και ΑΤΔ. Σε αυτή την μελέτη  
όταν οι ασθενείς με ΜΚΠ μετά τη χημειοθεραπεία και πριν από τη θεραπεία με ΠΚΑ μαζί με 
τους ασθενείς με μη-ΜΚΠ πριν από τη χημειοθεραπεία συγκρίθηκαν με υγιείς μάρτυρες, 
βρέθηκαν μειώσεις στον όγκο της φαιάς ουσίας των ασθενών στον αριστερό νησιωτικό 
φλοιό, στον αριστερό πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και στην αριστερή και δεξιά  
παραιππόκαμπη έλικα. Στην ίδια μελέτη, όταν οι ασθενείς με ΜΚΠ συγκρίθηκαν με ασθενείς 
με μη-ΜΚΠ, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα στοιχείο το οποίο 
παρουσιάζει  ενδιαφέρον είναι ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 
μεταξύ των ασθενών με μη-ΜΚΠ και των υγιών μαρτύρων, αν και οι ασθενείς με μη-ΜΚΠ δεν 
υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια των συνεδριών σάρωσης. Επιπλέον, οι 
ασθενείς με ΜΚΠ εμφάνισαν μικρότερη τιμή ΚΑ στην δεσμίδα του αριστερό προσαγωγίου 
και συγκεκριμένα στο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου, στην αριστερή κάτω 
προσθιοϊνιακή δεσμίδα , και στην δεξιά τοξοειδής δεσμίδα σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, 
αλλά όταν η ομάδα ΜΚΑ συγκρίθηκε άμεσα με την ομάδα μη-ΜΚΑ δεν υπήρχαν 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Πιο πρόσφατα, ο Bromis και οι 
συνεργάτες του [128] μελέτησαν την επίδραση της χημειοθεραπείας στη λειτουργική 
συνδεσιμότητα του εγκεφάλου ασθενών με ΜΚΠ  χρησιμοποιώντας ΛΑΜΣ σε κατάσταση 
ηρεμίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν  
σημαντικά χαμηλότερη λειτουργική συνδεσιμότητα εντός του δικτύου προεπιλεγμένης 
λειτουργίας (Default Mode Network DMN), του δικτύου προσοχής (Task-Positive Network 
TPN) και του Αισθητηριοκινητικού Δικτύου (Sensorimotor Network SMN) σε σύγκριση με 
υγιείς εθελοντές. Σε παρόμοια μελέτη, η Simό και οι συνεργάτες της [89] πραγματοποιώντας 
ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας εξέτασε την επίδραση της χημειοθεραπείας και του καρκίνου 
σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Πιο συγκεκριμένα, ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
μετά τη χημειοθεραπεία και  ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα πριν από τη χημειοθεραπεία 
συγκρίθηκαν με υγιείς εθελοντές και τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μειωμένη 
συνδεσιμότητα και των δύο ομάδων καρκινοπαθών στο δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας. 
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Από την άλλη πλευρά, και οι δύο ομάδες καρκινοπαθών παρουσίασαν υψηλότερη 
συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς  στο αριστερό και δεξί δίκτυο του πρόσθιου  
κροταφικού και της παρεγκεφαλίδας. Επιπλέον, όταν οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
μετά τη χημειοθεραπεία συγκρίθηκαν με αυτούς πριν από τη χημειοθεραπεία, η ομάδα της 
χημειοθεραπείας έδειξε υψηλότερη συνδεσιμότητα στη δεξιά κροταφική έλικα και στον 
μέσο κροταφικό πόλο. 
 
Κατά συνέπεια, ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά 
μια πολυτροπική ανάλυση ΑΜΣ με στόχο την διερεύνηση της ύπαρξης  επιδράσεων της 
χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο ασθενών με ΜΚΠ. Με τη χρήση του συνδυασμού του ΑΤΔ 
(ντετερμινιστική δεσμιδογραφίας και Χωρική Στατιστική βασισμένη στις δεσμίδες Tract-
Based Spatial Statistics - TBSS), της ΔΑΜΣ και της ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας  καθίσταται 
δυνατή η μελέτη της ύπαρξης ανωμαλιών της λευκής ουσίας, δομικών καταστροφών της 
φαιάς ουσίας και  διαφορών στις μετρήσεις λειτουργικής συνδεσιμότητας συγκρίνοντας  
τους ασθενείς με ΜΚΠ με υγιείς εθελοντές. Από όσο γνωρίζουμε, μια τέτοια ολιστική 
προσέγγιση πραγματοποιείται για πρώτη φορά, καθώς οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες 
έχουν χρησιμοποιήσει μεμονωμένα τις τεχνικές ΑΤΔ ή ΛΑΜΣ σε συνδυασμό με την χρήση ή 
χωρίς γνωστικών αξιολογήσεων. 
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4.2 Μεθοδολογία της Ανάλυσης 
 
4.2.1 Συμμετέχοντες 
 
Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν δεκατέσσερις υγιείς εθελοντές (6 γυναίκες) και είκοσι πέντε 
ασθενείς με ΜΚΑ  (7 γυναίκες), οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις συνεδρίες χημειοθεραπείας 
και δεν είχαν λάβει θεραπεία με ΠΚΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν δεξιόχειρες και 
πληρούσαν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφαλείας της μαγνητικής τομογραφίας. Κανένας 
από αυτούς δεν είχε ιστορικό νευρολογικών ή ψυχιατρικών διαταραχών και λήφθηκε γραπτή 
ενημερωμένη συγκατάθεση από όλους τους συμμετέχοντες. Η μελέτη εγκρίθηκε από την 
αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας. 
 
Τα κριτήρια αποκλεισμού για τη μελέτη μας ήταν τα ακόλουθα: 1) σφάλματα λόγω κίνησης 
κατά την διάρκεια λήψης των ακολουθιών ΑΤΔ ή ΛΑΜΓ με μετατόπιση μεγαλύτερη των 2 
mm, 2) παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων 3) θεραπεία με ψυχοτρόπα φάρμακα και 4) 
κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, πέντε 
ασθενείς αποκλείστηκαν από την ανάλυση ΑΤΔ, ΔΑΜΓ και έξι ασθενείς μαζί με έναν υγιή 
εθελοντή αποκλείστηκαν από την ανάλυση ΛΑΜΓ. Συνεπώς, 20 ασθενείς και 14 υγιείς 
πληρούσαν τα κριτήρια για την ανάλυση ΑΤΔ και ΔΑΜΓ ενώ 19 ασθενείς και 13 υγιείς 
πληρούσαν τα κριτήρια για την ανάλυση ΛΑΜΣ. Τα δημογραφικά χαρακτηρίστηκα και των 
δύο ομάδων που συμμετέχουν στην έρευνα μαζί με μια περίληψη του σταδίου του καρκίνου 
και των σχημάτων χημειοθεραπείας που ακολουθήθηκαν για την ομάδα των ασθενών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1, ο οποίος δεν δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης (αξιολόγηση με βάση τα έτη 
εκπαίδευσης), ενώ η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά αντιστοιχεί στα ποσοστά 
καπνίσματος. 
 
Πίνακας 4.1: Σύνοψη των δημογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο ομάδων. Η στατιστική 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού R (two-sample Student’s t-test). 
Επίσης στον πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια του καρκίνου καθώς και τα σχήματα 
χημειοθεραπείας. 

 Υγιείς (n=14) Ασθενείς (n=20) p τιμή  
Ηλικία (χρόνια) 56.42 (7.62) 54.81 (5.98) 0.49 
Εκπαίδευση (χρόνια) 17 (6.44) 13.31 (4.9) 0.07 
Φύλο    

Άνδρας 8 (57%) 13 (65%) 0.46 Γυναίκα 6 (43%) 7 (35%) 
Κάπνισμα 2 (14%) 12 (60%) 0.002 
 - IIB - 10 (50%)  
Στάδια - IIIA - 8 (40%)  
 - IIIB - 2 (10%)  
Θεραπευτική 
αγωγή_1*  15 (75%)  

Θεραπευτική 
αγωγή_2**  5 (25%)  
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Θεραπευτική αγωγή_1*: Συσπλατίνη 60-80 mg/m2 day 1 + Ετοποσίδη 100-120 mg/m2 ημέρες 1-3 
(κάθε 21 ημέρες)  Θεραπευτική αγωγή_2**: Καρβοπλατίνη  ημέρα 1 + Ετοποσίδη 100-120 mg/m2 
ημέρες 1-3 (κάθε 21 ημέρες) 
4.2.2 Τεχνικές λήψης της εικόνας 
 
Οι ακολουθίες λήψης των δεδομένων ΑΜΣ, ΑΤΔ και της ΛΑΜΓ  πραγματοποιήθηκαν στο Β’ 
Εργαστήριο Ακτινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την 
χρήση ενός μαγνητικού τομογράφου 3.0Τ Philips Achieva-ΤΧ MR  (Philips Medical Systems, 
Best, The Netherlands) εξοπλισμένο με πηνίο κεφαλής 8 καναλιών. 
 
Τα δεδομένα ΑΤΔ ελήφθησαν χρησιμοποιώντας μια ακολουθία single-shot spin echo-planar 
imaging (EPI) με 60 μη γραμμικές κατευθύνσεις (b-value, 1000 s/mm2) και μία εικόνα χωρίς 
στάθμιση διάχυσης (b-value, 0 s/mm2). ΟΙ άλλες παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν   
TR = 4156 ms, TE = 69 ms, γωνία εκτροπής = 900, οπτικό πεδίο (field of view)= 256 X 256 mm2, 
μήτρα λήψης = 128 X 126 και μέγεθος  voxel = 2 X 2 X 2 mm3.  
 
Οι υψηλής ανάλυσης 3D T1-weighted (σταθμισμένες) ανατομικές εικόνες ολόκληρου του 
εγκεφάλου συλλέχτηκαν με την χρήση μιας ακολουθίας gradient echo (GE) με 
προσανατολισμό στο οβελιαίο επίπεδο και με παραμέτρους TR = 9.8 ms, TE = 3.7 ms,  γωνία 
εκτροπής = 7o, FOV = 256 X 256 mm2, μήτρα λήψης = 256 X 240 και μέγεθος  voxel = 1 X 1 X 1 
mm3.     
 
Τέλος τα δεδομένα ΛΑΜΓ σε κατάσταση ηρεμίας συλλέχθηκαν με την χρήση μιας 
ακολουθίας gradient echo planar με παραμέτρους TR = 2000 ms, TE = 30 ms, γωνία εκτροπής 
= 900  FOV = 240 X 240 mm2, μήτρα λήψης 80 X 80 και μέγεθος  voxel 3 X 3 X 3 mm3. Κατά την 
διάρκεια της λήψης όλοι οι συμμετέχοντες συμβουλεύτηκαν να διατηρήσουν τα μάτια τους 
κλειστά και να είναι ήρεμοι χωρίς όμως να κοιμηθούν και ο χρόνος λήψης διήρκησε 10 λεπτά 
και συλλέχθηκαν 300 volumes για κάθε συμμετέχοντα.  
 
4.2.3 Προεπεξεργασία δεδομένων και ανάλυση Tract-Based Spatial Statistics (TBSS) 
  
Αρχικά, όλα τα μη επεξεργασμένα (raw) δεδομένα μετατράπηκαν από τη μορφή DICOM σε 
μορφή NIfTI χρησιμοποιώντας το λογισμικό MRIcron (www.mricro.com/mricron)[136]. Στην 
συνέχεια τα δεδομένα ΑΤΔ υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη 
Λογισμικού FMRIB  (FSL v. 6.0.1; www.fMRIb.ox.ac.uk/fsl). Τα δεδομένα ΑΤΔ διορθώθηκαν 
για παραμορφώσεις οι οποίες οφείλονται στην ανάπτυξη δινορευμάτων, και σφαλμάτων 
που προκύπτουν λόγω κίνησης χρησιμοποιώντας γραμμική ευθυγράμμιση  (linear 
registration) κάθε εικόνας με στάθμιση διάχυσης b στη σχετική εικόνα b = 0  [137]. Οι τομές 
με εκτεταμένη κίνηση αντικαταστάθηκαν  με αυτές που υπολογίστηκαν από την διαδικασία 
Bayesian [138] όπου πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία μια τομή αφαιρείται και 
την θέση της λαμβάνει μια νέα τομή η οποία προκύπτει από την μέση τιμή της προηγούμενη 
και της επόμενης τομής από αυτήν. Επιπλέον, οι  κατευθύνσεις των β-διανυσμάτων 
περιστράφηκαν σύμφωνα με την υποκείμενη κίνηση προκειμένου να διατηρηθούν σωστά οι 
πληροφορίες προσανατολισμού των εικόνων. Τέλος στα δεδομένα εφαρμόστηκε ένα 
σταθμισμένο μοντέλο παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (least-square regression 
model) και υπολογίστηκαν χάρτες FA (κλασματική ανισοτροπία), μέσης διάχυσης (MD), 
αξονικής διάχυσης (AD) και ακτινικής διάχυσης (RD) για κάθε άτομο. Πιο συγκεκριμένα οι 
εικόνες AD υπολογίστηκαν ως η πρώτη ιδιοτιμή λ1, οι RD εικόνες υπολογίστηκαν ως η μέση 
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τιμή της δεύτερης λ2 και της τρίτης λ3 ιδιοτιμής RD = [λ2+λ3]/2), οι εικόνες MD 
υπολογίστηκαν ως ο μέσος όρος και των τριών ιδιοτιμών MD=[λ1+λ2+λ3]/3 και οι εικόνες FA 

υπολογίστηκαν  από την σχέση FA = B(+,"+()!.(+("+!)!.(+,"+!)!

((+,!.+(!.+!!)
 . 

 
Για την ανάλυση TBSS, αρχικά όλες οι εικόνες FA των συμμετεχόντων ευθυγραμμίστηκαν  μη 
γραμμικά (non- linear registration) σε μια πρότυπη εικόνα FMRIB58_FA με ανάλυση 1 mm. 
Στη συνέχεια, μια μέση εικόνα FA υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος όλων των 
ευθυγραμμισμένων εικόνων FA. Αυτή η εικόνα λέπτυνε με στόχο την  δημιουργία ενός μέσου 
σκελετού FA με κατώφλι αποκοπής των δεσμίδων στο 0,2, και οποίος αντιπροσωπεύει τα 
κέντρα όλων των οδών λευκής ουσίας που είναι κοινά σε μια ομάδα.  Στην συνέχεια, η 
ευθυγραμμισμένη εικόνα FA του κάθε συμμετέχοντα προβλήθηκε σε αυτόν τον σκελετό. Για 
τις  εικόνες MD, AD και RD ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την μη γραμμική 
ευθυγράμμιση τους  στην πρότυπη εικόνα FMRIB58_FA και στη συνέχεια με την προβολή 
τους στον ίδιο μέσο σκελετό FA. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης στατιστικών διαφορών 
μεταξύ των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση μη παραμετρικής μετάθεσης (non-
parametric permutation analysis) με 10.000 επαναλήψεις [139]. Μετά την ολοκλήρωση της 
ανάλυσης και με στόχο την διόρθωση σφαλμάτων που προκύπτουν λόγω πολλαπλών 
συγκρίσεων υπολογίστηκαν οι χάρτες TFCE (Threshold-free cluster enhancement) και 
ορίστηκε μια διορθωμένη τιμή FWE (family-wise error) p στο 0,05. Τέλος με στόχο το 
καταστεί δυνατή η αντιστοίχιση των voxels που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων με τις δεσμίδες στις οποίες ανήκουν όλοι οι στατιστικοί 
χάρτες προβλήθηκαν στον Άτλαντα Δεσμιδογραφίας Λευκής Ύλης του Πανεπιστημίου John 
Hopkins. 
 
4.2.4 Προεπεξεργασία δεδομένων και ανάλυση ντετερμινιστικής δεσμιδογραφίας  
 
Εκτός από το TBSS, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη υποενότητα, πραγματοποιήθηκε 
και ντετερμινιστική δεσμιδογραφία ολόκληρου του εγκεφάλου. Η κύρια μεθοδολογική 
διαφορά μεταξύ στο TBSS και στην ντετερμινιστική δεσμιδογραφία, είναι ότι η τελευταία 
συγκρίνει τις μέσες τιμές FA κατά μήκος των επιμέρους νευρωνικών δεσμίδων, ενώ η 
ανάλυση TBSS συγκρίνει τις μέγιστες τιμές FA στο επίπεδο των voxels κατά μήκος ολόκληρου 
του σκελετού της λευκής ουσίας. Με βάση αυτές τις αρχές, το TBSS εντοπίζει καλύτερα 
τοπικές αλλοιώσεις (μεγαλύτερη ευαισθησία), λόγω της φύσης του που βασίζεται στα voxel, 
και  οι οποίες μπορεί να αγνοηθούν όταν χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές FA σε κάθε οδό. 
Από την άλλη πλευρά, η ντετερμινιστική δεσμιδογραγία αξιολογεί τις μέσες τιμές, 
εντοπίζοντας έτσι καλύτερα τις ισχυρές αλλοιώσεις σε όλο το μήκος κάθε μεμονωμένης 
δεσμίδας [140], [141]. Με βάση τα παραπάνω, διεξήχθη ντετερμινιστική δεσμιδογραφία και 
οι εικόνες Diffusion Weighted (DWI) σε μορφή NIfTI υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό  ExploreDTI  στην έκδοση 4.8.6. Η ροή βημάτων επεξεργασίας 
ήταν η εξής: 1) διόρθωση των εικόνων DWI για Gibbs ringing ψευδενδείξεις οι οποίες 
εμφανίζονται μεταξύ των ορίων του εγκεφαλικού ιστού [142]. 2) μετατροπή των raw 
δεδομένων σε μορφή .mat η οποία είναι και η αποδεκτή μορφή δεδομένων που απαιτείτε 
από το λογισμικό. 3) διορθώσεις σφαλμάτων κίνησης οι οποίες επιτεύχθηκαν με την με την 
διενέργεια εγγενούς εγγραφής κάθε εικόνας διάχυσης του κάθε συμμετέχοντα στην b = 0. 4) 
διορθώσεις στρεβλώσεων στην εικόνα οι οποίες οφείλονται στην ανάπτυξη  δινορευμάτων 
καθώς επίσης και στις ανομοιογένειες του πεδίου Βο λόγω της ακολουθίας EPI. Οι 
διορθώσεις αυτές επιτεύχθηκαν με την ευθυγράμμιση των εικόνων διάχυσης στις υψηλής 
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ανάλυσης 3D Τ1 εικόνες οι οποίες δεν περιέχουν στρεβλώσεις, μέσο ενός μη αυστηρού 
μετασχηματισμού και με την χρήση ως εικόνα αναφοράς του χάρτη color FA [143]. Επιπλέον 
οι κατευθύνσεις των β-διανυσμάτων περιστράφηκαν σύμφωνα με την υποκείμενη κίνηση 
προκειμένου να διατηρηθούν σωστά οι πληροφορίες προσανατολισμού των εικόνων και με 
στόχο την σωστή εκτίμηση του μοντέλου του τανυστή διάχυσης  [144]. Τέλος με την χρήση 
ενός ισχυρού αλγόριθμου προσαρμογής (REKINDLE) [145] υπολογίστηκαν οι τανυστές 
διάχυσης  και προέκυψαν ο χρωματιστός χάρτης FA και ο χάρτης MD [146].   
 
Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ντετερμινιστική δεσμιδογραφία ολόκληρου του 
εγκεφάλου με τις εξής παραμέτρους, κατώφλι αποκοπής δεσμίδων FA < 0.2 γωνία εκτροπής 
> 400  ενώ το μέγεθος βήματος σπόρου ορίστηκε στο 1 mm με τις διαστάσεις των 
ογκοστοιχείων των εικόνων να είναι 2 X 2 X 2 mm2. Για την εξαγωγή των ως προς μελέτη 
δεσμίδων λευκής ουσία χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες περιοχές ενδιαφέροντος (ROIs) από 
όπου προέκυψαν και οι εξής δεσμίδες: η οπίσθια λαβίδα (Forceps Major – Fmajor), η 
πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor – Fminor), το αριστερό και δεξί προσαγώγιο και 
συγκεκριμένα το τμήμα της έλικας του προσαγωγίου (L/R Cingulum Cingulate Gyrus Part – 
L/R CCGP), η αριστερή και δεξιά φλοιονωτιαία δεσμίδα (L/R Cortico-Spinal Tract – L/R CST), 
η αριστερή), η αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L/R Anterior Thalamic 
Radiation – L/R ATR), η αριστερή και δεξιά τοξοειδής δεσμίδα (L/R Arcuate), η αριστερή και 
δεξιά κάτω προσθιοϊνιακή δεσμίδα (L/R Inferior Longitudinal Fasciculus – L/R ILF), η αριστερή 
και δεξιά κάτω επιμήκης δεσμίδα (L/R Inferior Fronto-occipital Fasciculus – L/R IFOF) και η 
αριστερή και δεξιά αγκιστροειδής δεσμίδα (L/R Uncinate Fasciculus – L/R UNCF). Τα  ROIs 
αυτά σχεδιάστηκαν χειροκίνητα σύμφωνα με την χρήση γνωστών ανατομικών 
προδιαγραφών [147]. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαναληψιμότητα και να 
εξαλειφθεί το ανθρώπινο σφάλμα που προκαλείται από τη σχεδίαση του ίδιου ROI σε 
διαφορετικά άτομα και επιπλέον για να διορθωθεί κάθε ROI ως προς την ανατομία του κάθε 
ατόμου χρησιμοποιήθηκε η επιλογή του ExploreDTI η οποία προσφέρει την δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης δεσμιδογραφίας με βάση την χρήση ενός πρότυπου ατόμου. Πιο 
συγκεκριμένα τα ROI μας σχεδιάστηκαν στο χρωματιστό χάρτη FA ενός υγιούς εθελοντή στον 
εγγύς χώρο (native space).  Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτό το άτομα ως πρότυπο τα 
ROI μέσω εγγραφής αναπαράχθηκαν και διορθώθηκαν ως προς την ανατομία του κάθε 
συμμετέχοντα [148]. Τέλος για κάθε δεσμίδα υπολογίστηκαν οι τιμές του FA,MD,AD και του 
RD και οι οποίες στην συνέχεια μελετήθηκαν στατιστικά με τη γλώσσα προγραμματισμού R 
και εφαρμόζοντας two-sample Student’s t-test. [149]. 
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Σχήμα 4.1: Σχηματική αναπαράσταση των βημάτων επεξεργασίας της ντετερμινιστικής ανάλυσης 
 
 
4.2.5 Προεπεξεργασία δεδομένων και ανάλυση ογκομετρίας  
 
Οι τρισδιάστατες (3D) ανατομικές T1 υποβλήθηκαν σε επεξεργασία προκειμένου να 
ανακατασκευαστεί η επιφάνεια του φλοιού και να υπολογιστεί το πάχος και ο όγκος του. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού FreeSurfer έκδοση 6.0.1 
(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). Αναλυτικά, για κάθε εικόνα Τ1 εφαρμόστηκαν τα 
ακόλουθα βήματα επεξεργασίας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν η εξαγωγή του εγκεφάλου 
και η ομαλοποίηση της έντασης με στόχο την αναδόμηση των ορίων της φαιάς/λευκής 
ουσίας και της pial επιφάνειας  σε περίπου 150.000 κορυφές ανά ημισφαίριο. Στη συνέχεια, 
για κάθε επιφάνεια, πραγματοποιήθηκε μη άκαμπτη εγγραφή σε έναν άτλαντα σφαιρικού 
προτύπου με σκοπό την αντιστοίχιση μεμονωμένων μοτίβων αναδίπλωσης του φλοιού με τη 
γεωμετρία του φλοιού όλων των συμμετεχόντων. Τέλος, ο φλοιώδης διαχωρισμός 
εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας τον άτλαντα Desikan-Killiany και το πάχος του φλοιού 
υπολογίστηκε ως η μικρότερη απόσταση μεταξύ του ορίου της φαιάς/λευκής ουσίας και της 
pial επιφάνειας σε κάθε κορυφή [150]–[152]. 
 
Για να διερευνηθούν οι διαφορές στο πάχος και τον όγκο του φλοιού μεταξύ της ομάδας των 
υγιών και των  ασθενών για κάθε ημισφαίριο, εφαρμόστηκε ένα γενικό γραμμικό μοντέλο 
(general linear model). Οι εικόνες κάθε συμμετέχοντα επαναδειγματίστηκαν (resampled)  σε 
μια πρότυπη εικόνα FsAverage και στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν με έναν γκαουσιανό 
πυρήνα 10 mm FWHM (full width half maximum). Στην συνέχεια με στόχο τη διόρθωση 
πολλαπλών εφαρμόστηκε μια προσομοίωση Monte-Carlo, και το διορθωμένο κατώφλι 
στατιστική σημαντικότητας FWE ορίστηκε p<0.05. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι παρόλο που η ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί στο επίπεδο κορυφών (vertex-wised), για 
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κάθε περιοχή στον άτλαντα Desikan-Killiany, η επιφάνεια που καλύπτεται από τις κορυφές 
έχει υπολογιστεί και εξαχθεί τόσο για ανάλυση πάχους όσο και για ανάλυση όγκου. Στη 
συνέχεια, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως η επιφάνεια (mm2) που καλύπτεται από τις 
στατιστικά σημαντικές κορυφές. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας μέσος άτλαντας ο οποίος 
αποτελείται από τους εγκεφάλους όλων των συμμετεχόντων αυτής της μελέτης με στόχο να  
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στην  ανάλυση της ΛΑΜΣ. 
 
4.2.6 Προεπεξεργασία δεδομένων και ανάλυση λειτουργικής συνδεσιμότητας 
 
Τα δεδομένα ΛΑΜΣ υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη 
Λογισμικού του FMRIB (FSL; v. 6.0.1) [153]. Τα 3 πρώτα volume απορρίφθηκαν από τις 
εικόνες όλων των συμμετεχόντων  για λόγους σταθεροποίησης του πεδίου σαρωτή. Στην 
συνέχεια η ροή εργασιών περιλάμβανε τα εξής βήματα   προεπεξεργασίας: 1) διόρθωση 
κίνησης (MCFLIRT) [154], 2) εξαγωγή εγκεφάλου, 3) χωρική εξομάλυνση με γκαουσιανό 
πυρήνα 5 mm η οποία σαν στόχο έχει την βελτίωση του σήματοθορυβικού λόγου SNR και 4) 
εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου > 0.01 HZ. Ο στόχο της εφαρμογής του φίλτρου αυτού είναι 
να απομακρυνθεί το ανεπιθύμητο σήμα από τις χρονοσειρές του κάθε voxel χωρίς όμως να 
αφαιρεθεί καθόλου σήμα ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων 
ακολούθησε μια γραμμική εγγραφή των δεδομένων ΛΑΜΣ για κάθε συμμετέχοντα στην 
υψηλής ανάλυσης ανατομική του εικόνα Τ1 και στην συνέχεια ακολούθησε μια μη γραμμική 
εγγραφή της κάθε Τ1 εικόνας σε έναν κοινό πρότυπο χώρο MNI 152. Ο στόχος της εφαρμογής 
αυτών των δυο εγγραφών στα δεδομένα ΛΑΜΣ είναι να αποφευχθεί η εισαγωγή πολλαπλών 
παρεμβολών.    
 
Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων προεπεξεργασία στα δεδομένα ΛΑΜΣ του κάθε 
συμμετέχοντα ξεχωριστά εφαρμόστηκε ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (Independent 
Component Analysis – ICA)  με την χρήση του MELODIC (εργαλειοθήκη του FSL). Το 
αποτελέσματα της εφαρμογής του ICA είναι ένας χωρικός χάρτης ο οποίος περιγράφει το 
κάθε σημείο στον εγκέφαλο από τον οποίο προέρχεται ένα  συγκεκριμένο τμήμα του 
σήματος και συνοδεύεται από μια χρονοσειρά η οποία αντιστοιχεί στην εξέλιξη του σήματος 
με την πάροδο του χρόνου. Τα στοιχεία που περιέχονται στον χωρικό αυτά χάρτη 
αποτελούνται από νευρωνικό σήμα αλλά και θόρυβο επομένως η εφαρμογή του ICA έχει σαν 
στόχο την αποθορυβοποίηση των δεδομένων με τον εντοπισμό των στοιχείων θορύβου και 
την απομάκρυνση τους [155]. 
 
Στη συνέχεια, ο άτλαντας Desikan-Killiany ο οποίος δημιουργήθηκε από τους εγκεφάλου 
όλων των συμμετεχόντων αυτής της έρευνα με το  FreeSurfer εγγράφτηκε στο πρότυπο 
MNI152 και υπολογίστηκε η μέση χρονική σειρά κάθε περιοχής του εγκεφάλου για κάθε 
άτομο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο πρόγραμμα matlab (Matlab 2018b) 
για τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης ROI-to-ROI Pearson ως μέτρο λειτουργικής 
συνδεσιμότητας. Τέλος για να εκτιμηθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δύο ομάδων διεξήχθη both tailed with unequal variances student’s t-test (p-FDR διορθωμένο 
<0,05 – p-μη διορθωμένη τιμή <0,001). Τα αποτελέσματα προβλήθηκαν στο BrainNet για 
λόγους οπτικοποίησης. 
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4.3 Αποτελέσματα  
 
4.3.1 Αποτελέσματα ανάλυσης TBSS 

Η ανάλυση TBSS έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05 FWE διορθωμένο) στις 
δεσμίδες λευκής ουσίας μεταξύ των δύο ομάδων. Τα ληφθέντα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τον Άτλαντα Δεσμιδογραφίας Λευκής Ύλης του 
Πανεπιστημίου John Hopkins (JHU). Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ασθενών παρουσίασε 
χαμηλότερες τιμές FA σε σύγκριση με τους υγιείς εθελοντές στις ακόλουθες δεσμίδες: στην 
αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L/R Anterior Thalamic Radiation – L/R 
ATR,  αριστερή και δεξιά φλοιονωτιαία δεσμίδα (L/R Cortico-Spinal Tract – L/R CST), αριστερό 
και δεξί προσαγώγιο και συγκεκριμένα το τμήμα της έλικας του προσαγωγίου (L/R Cingulum 
Cingulate Gyrus Part – L/R CCGP) το αριστερό προσαγώγιο και συγκεκριμένα το τμήμα του 
ιππόκαμπου (L Cingulum Hippocampal Part – L CHP), η οπίσθια λαβίδα (Forceps Major – 
Fmajor), η πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor – Fminor), η αριστερή και δεξιά κάτω επιμήκης 
δεσμίδα (L/R Inferior Fronto-occipital Fasciculus – L/R IFOF, η αριστερή κάτω προσθιοϊνιακή 
δεσμίδα (L Inferior Longitudinal Fasciculus – L ILF), η αριστερή και δεξιά τοξοειδής δεσμίδα 
(L/R Arcuate), και η αριστερή και δεξιά αγκιστροειδής δεσμίδα (L/R Uncinate Fasciculus – L/R 
UNCF). Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2 και στο Σχήμα 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 
Πίνακας 4.2: Δεσμίδες στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μειωμένη τιμή FA 
σε σύγκριση με τους υγιείς. 
 

 Tract p-FWE corrected 
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Forceps major 0.036 

Forceps minor 0.02 
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Anterior thalamic radiation 0.029 

Corticospinal 0.032 

cingulum (cingulate gyrus part) 0.021 

cingulum (hippocampus part) 0.041 

Inferior fronto-occipital fasciculus 0.029 

Inferior longitudinal fasciculus 0.036 

Arcuate 0.028 

Uncinate fasciculus 0.029 
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Anterior thalamic radiation 0.022 

Corticospinal 0.038 

cingulum (cingulate gyrus part) 0.028 

Inferior fronto-occipital fasciculus 0.023 

Arcuate 0.025 

Uncinate fasciculus 0.023 
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Σχήμα 4.2 Αποτελέσματα στατιστικής σύγκρισης TBSS-FA: Το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τον 
μέσο σκελετό FA, η κλίμακα κόκκινου προς κίτρινο αντιστοιχεί στις δεσμίδες της ομάδας των ασθενών 
με στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες τιμές του FA  σε σύγκριση με τους υγιείς.  
 
 
Επιπλέον, η ομάδα των ασθενών με ΜΚΠ παρουσίασε στατιστικά σημαντικά (p<0,05 
διορθωμένη FWE) υψηλότερες τιμές RD σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών στις ακόλουθές 
δεσμίδες: στην αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L/R Anterior Thalamic 
Radiation), στη δεξιά φλοιονωτιαία δεσμίδα (R Cortico-Spinal Tract), το αριστερό τμήμα της 
έλικας του προσαγωγίου (L Cingulum Cingulate Gyrus Part), στήν πρόσθια λαβίδα (Forceps 
Minor), στην αριστερή και δεξιά κάτω επιμήκης δεσμίδα (L/R Inferior Fronto-occipital 
Fasciculus), στην αριστερή και δεξιά τοξοειδής δεσμίδα (L/R Arcuate), και στην αριστερή  
αγκιστροειδής δεσμίδα (L Uncinate Fasciculus) . Αυτά τα ευρήματα παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4.3 και στο Σχήμα 4.3 
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Πίνακας 4.3: Δεσμίδες στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αυξημένη τιμή RD 
σε σύγκριση με τους υγιείς. 
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Forceps minor 0.032 
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Anterior thalamic radiation 0.04 

cingulum (cingulate gyrus part) 0.033 

Inferior fronto-occipital fasciculus 0.04 

Arcuate 0.048 

Uncinate fasciculus 0.04 
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e  Anterior thalamic radiation 0.034 

Corticospinal 0.035 

Inferior fronto-occipital fasciculus 0.036 

Arcuate 0.035 
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Σχήμα 4.3 Αποτελέσματα στατιστικής σύγκρισης TBSS-RD: Το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τον 
μέσο σκελετό FA, η κλίμακα κόκκινου προς κίτρινο αντιστοιχεί στις δεσμίδες της ομάδας των ασθενών 
με στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές του RD  σε σύγκριση με τους υγιείς 
 
4.3.2 Αποτελέσματα ανάλυσης ντετερμινιστικής δεσμιδογραφίας 
 
Η ανάλυση ντετερμινιστικής δεσμιδογραφίας ολόκληρου του εγκεφάλου έδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (p<0,05) μεταξύ των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα 
ασθενών παρουσίασε χαμηλότερες τιμές FA στις ακόλουθες δεσμίδες: Στην αριστερή 
εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L Anterior Thalamic Radiation),  στην πρόσθια λαβίδα 
(Forceps Minor), στην δεξιά έλικα του προσαγωγίου (R Cingulum Cingulate Gyrus) και στη 
αριστερή τοξοειδής δεσμίδα (L Arcuate). Επιπλέον οι ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερες 
τιμές MD Στήν αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L/R Anterior Thalamic 
Radiation), στην πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor), στην δεξιά έλικα του προσαγωγίου (R 
Cingulum Cingulate Gyrus), και στην αριστερή φλοιονωτιαία δεσμίδα (L Cortico-Spinal Tract), 
υψηλότερες τιμές AD στην αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L/R 
Anterior Thalamic Radiation) και υψηλότερες τιμές RD στην πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor), 
στο αριστερό και δεξί τμήμα της έλικας του προσαγωγίου (L/R Cingulum Cingulate Gyrus), 
στην  αριστερή και δεξιά φλοιονωτιαία δεσμίδα (L/R Cortico-Spinal Tract) και στην δεξιά 
κάτω επιμήκης δεσμίδα (R Inferior Fronto-occipital Fasciculus). Τα αποτελέσματα των 
συγκρίσεων μεταξύ των δύο ομάδων με τις αντίστοιχες τιμές p παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4.4  ενώ στο Σχήμα 4.4 απεικονίζεται ένα παράδειγμα των δεσμίδων που εξήχθησαν  σε ένα 
αντιπροσωπευτικό άτομο.  
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Πίνακας 4.4. Δεσμίδες στις οποίες  οι ασθενείς εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
τιμές FA, MD, AD και RD σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες στην ντετερμινιστική δεσμιδογραφία. 
 

M
ea

n 
FA

 (±
 S

D)
 

Tract Healthy Patients p-value 

L Anterior thalamic 
radiation  0.41 ± 0.01 0.39 ± 0.02 0.01 

Forceps minor 0.48 ± 0.02 0.45 ± 0.02 0.003 

R Cingulum 0.48 ± 0.02 0.46 ± 0.02 0.02 

L Arcuate 0.50 ± 0.02 0.47 ± 0.03 0.005 

 M
ea

n 
M

D 
(±

 S
D)

 

L Anterior thalamic 
radiation 0.74 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.78 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.001 

R Anterior thalamic 
radiation 0.73 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.77 x10-3 ± 0.5 x10-4 0.004 

Forceps minor 0.79 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.83 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.01 

R Cingulum 0.70 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.73 x10-3 ± 0.3 x10-4 0.01 

L Corticospinal 0.69 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.71 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.05 

M
ea

n 
AD

 (±
 S

D)
 L Anterior thalamic 

radiation 0.109 x10-2 ± 0.3 x10-4 0.114 x10-2 ± 0.6 x10-4 0.01 

R Anterior thalamic 
radiation 0.107 x10-2 ± 0.3 x10-4 0.113 x10-2 ± 0.6 x10-4 0.004 

M
ea

n 
RD

 (±
 S

D)
 

Forceps minor 0.55 x10-3 ± 0.3 x10-4 0.59 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.006 

L Cingulum 0.48 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.50 x10-3 ± 0.3 x10-4 0.05 

R Cingulum 0.49 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.52 x10-3 ± 0.3 x10-4 0.01 

L Corticospinal 0.44 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.47 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.03 

R Corticospinal 0.45 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.48 x10-3 ± 0.3 x10-4 0.02 

R Inferior Fronto-occipital 
Fasciculus 0.56 x10-3 ± 0.2 x10-4 0.58 x10-3 ± 0.4 x10-4 0.04 
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Σχήμα 4.4 Παράδειγμα των δεσμίδων που εξήχθησαν με την χρήση της ντετερμινιστικής 
δεσμιδογραφίας  σε ένα αντιπροσωπευτικό άτομο. Α) Αριστερή εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία B) 
πρόσθια λαβίδα C) Δεξιά έλικα του προσαγωγίου D) αριστερή τοξοειδής δεσμίδα E) αριστερή 
φλοιονωτιαία δεσμίδα F) δεξιά κάτω επιμήκης δεσμίδα 
 
 
4.3.3 Αποτελέσματα ανάλυσης ογκομετρίας 
 
Η σύγκριση του πάχους και του όγκου του φλοιού αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές 
χαμηλότερες τιμές για την ομάδα των ασθενών με ΜΚΠ σε σύγκριση με τους υγιείς Για να 
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα με ουσιαστικό τρόπο, αναφέρουμε την επιφάνεια (mm2) 
που καλύπτουν  οι κορυφές (vertices) σε κάθε περιοχή του εγκεφάλου σύμφωνα με τον 
άτλαντα Desikan-Killiany. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.5 και 4.6 
και στους Πίνακες 4.5 και 4.6, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το Σχήμα 4.5 δείχνει (με κόκκινη 
κλίμακα) τις περιοχές στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικό 
χαμηλότερο πάχος και ο Πίνακας 4.5 περιέχει τις περιοχές  όπου εμφανίζονται οι διαφορές 
πάχους μαζί με τις αντίστοιχες τιμές p. Ομοίως, το Σχήμα 4.6 και ο Πίνακας 4.6 παρέχουν τις 
ίδιες πληροφορίες σχετικά με την ογκομετρική ανάλυση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

D F E 
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Πίνακας  4.5: Ανάλυση πάχους της φαιάς ουσίας. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες 
οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο πάχος φαιάς ουσίας μαζί τις 
αντίστοιχες ονομασίες τους στα αγγλικά. Επιπλέον παρουσιάζεται και η έκταση που καλύπτουν αυτές 
οι διαφορές σε mm2  σε συνδυασμό με την p τιμή τους. 
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Regions Περιοχές Area (mm2)               P value 

Fusiform gyrus ατρακτοειδής έλικα 273.6 0.00004 

Lingual gyrus γλωσσοειδής έλικα 448.3 0.00003 

Parahippocampal gyrus παραιπποκάμπεια έλικα 267.6 0.001 

Paracentral lobule παράκεντρο λοβός 6.5 0.03 

Postcentral gyrus μετακεντρική έλικα 1893.4 0.007 

Precentral gyrus προκεντρική έλικα 276.4 0.007 

Precuneus προσφηνοειδές λόβιο 311.7 0.009 

Superior parietal lobule ανω βρεγματικός λοβός 515.2 0.0004 

Supramarginal gyrus Υπερχείλια έλικα 19 0.01 
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Banks of superior temporal 
sulcus ανω κροταφική αύλακα 47.5 0.01 

Caudal middle frontal gyrus ουραία μεση μετωπιαία ελικα 41.5 0.007 

Cuneus  σφηνοειδές λόβιο 207.1 0.01 

Isthmus cingulate gyrus έλικα του προσαγωγίου 10 0.02 

Lateral orbitofrontal gyrus πλευρική κογχομετωπιαία ελικα 519.2 0.0007 

Medial orbitofrontal gyrus μέση κογχομετωπιαία ελικα 313.4 0.00002 

Middle temporal gyrus Μέση κροταφική ελικα 526 0.001 

Paracentral lobule παράκεντρο λόβιο 799.3 0.0001 

Pars opercularis gyrus Καλυπτρική μοίρα 49.2 0.01 

Pars orbitalis gyrus Κογχική μοίρα 391.1 0.002 

Pars triangularis gyrus Τριγωνική μοίρα 365.6 0.003 

Posterior cingulate gyrus Οπίσθια  έλικα του προσαγωγίου 223.1 0.00009 

Precentral gyrus προκεντρική έλικα 48.8 0.002 

Precuneus  προσφηνοειδές λόβιο 125.9 0.007 

Rostral middle frontal gyrus Ραμφοειδής μεση μετωπιαία ελικα 658.2 0.003 

Superior frontal gyrus ανω μετωπιαία έλικα 1323.6 0.00005 

Superior parietal lobe ανω βρεγματικός λοβός 846.5 0.002 

Superior temporal gyrus ανω κροταφική ελικα 1798.6 0.0001 

Supramarginal gyrus Υπερχείλια έλικα 136.8 0.002 

Temporal pole κροταφικός πόλος 122.1 0.005 

Transverse temporal gyrus Εγκάρσια κροταφική έλικα 185.5 0.005 

Insula νησιωτική ελικα 869.3 0.0001 



 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.5: Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίας στατιστικά σημαντική μείωση του 
πάχους της φαιάς ουσίας σε σύγκριση με τους υγιείς. Α) Αριστερό ημισφαίριο Β) Δεξί ημισφαίριο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Πίνακας  4.6: Ανάλυση όγκου  της φαιάς ουσίας. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες 
οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο όγκο της φαιάς ουσίας μαζί τις 
αντίστοιχες ονομασίες τους στα αγγλικά. Επιπλέον παρουσιάζεται και η έκταση που καλύπτουν αυτές 
οι διαφορές σε mm2  σε συνδυασμό με την p τιμή τους. 
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Regions* Περιοχές         Area (mm2)**      P value*** 

Caudal middle frontal gyrus ουραία μεση μετωπιαία ελικα 397.8 0.001 

Cuneus  σφηνοειδές λόβιο 88.5 0.01 

Middle temporal gyrus Μέση κροταφική έλικα 11.4 0.03 

Paracentral gyrus παράκεντρη έλικα 396.4 0.004 

Postcentral gyrus μετακεντρική έλικα 2286.4 0.0006 

Precentral  gyrus προκεντρική έλικα 1042.4 0.0002 

Precuneus  προσφηνοειδές λόβιο 537.8 0.004 

Rostral middle frontal gyrus Ραμφοειδής μεση μετωπιαία ελικα 775.9 0.007 

Superior frontal gyrus ανω μετωπιαία έλικα 1254.6 0.0003 

Superior parietal gyrus ανω βρεγματική έλικα 902.3 0.002 

Superior temporal gyrus ανω κροταφική ελικα 693.2 0.0006 

Supramarginal gyrus Υπερχείλια έλικα 277.6 0.001 

Insula  νησιωτική ελικα 10.1 0.01 
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Caudal middle frontal gyrus ουραία μεση μετωπιαία ελικα 13.4 0.003 

Fusiform gyrus ατρακτοειδής έλικα 110.3 0.0003 

Inferior parietal gyrus κάτω βρεγματική ελικα 935.4 0.001 

Lateral occipital gyrus πλευρική Ινιακή ελικα 253.5 0.0002 

Lateral orbitofrontal gyrus πλευρική κογχομετωπιαία ελικα 428.8 0.001 

Lingual gyrus γλωσσοειδής έλικα 499.9 0.001 

Pars orbitalis gyrus Κογχική μοίρα 600.7 0.0002 

Pars triangularis gyrus Τριγωνική μοίρα 131 0.003 

Rostral middle frontal gyrus Ραμφοειδής μεση μετωπιαία ελικα 1755.3 0.00007 

Superior frontal gyrus ανω μετωπιαία έλικα 1084.3 0.002 
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Σχήμα 4.6: Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίας στατιστικά σημαντική μείωση του 
όγκου της φαιάς ουσίας σε σύγκριση με τους υγιείς. Α) Αριστερό ημισφαίριο Β) Δεξί ημισφαίριο  
 
   
4.3.4 Αποτελέσματα ανάλυσης λειτουργικής συνδεσιμότητας 
 
Η ανάλυση των δεδομένων ΛΑΜΣ έδειξε ότι οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένη καθώς και αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς. Πιο 
συγκεκριμένα οι ασθενείς παρουσίασαν μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητά στα εξής 
ζεύγη περιοχών: αριστερή μετακεντρική έλικα – αριστερή ανω βρεγματική έλικα (left 
postcentral gyrus – left superior parietal gyrus), αριστερή προκεντρική έλικα – αριστερή ανω 
κροταφική ελικα (left precentral gyrus – left superior temporal gyrus), δεξί σφηνοειδές λόβιο 
– δεξιά πλευρική Ινιακή ελικα (right cuneus – right lateral occipital gyrus), δεξί σφηνοειδές 
λόβιο – δεξιά γλωσσοειδής έλικα (right cuneus – right lingual gyrus), δεξιά ατρακτοειδής 
έλικα - δεξιά πλευρική Ινιακή ελικα (right fusiform gyrus – right lateral occipital gyrus),  δεξιά 
γλωσσοειδής έλικα – δεξιά ανω βρεγματική έλικα (right lingual gyrus – right superior parietal 
gyrus) και δεξιά ανω βρεγματική έλικα - αριστερή μετακεντρική έλικα (right superior parietal 
gyrus – left postcentral gyrus).  Από την άλλη μεριά οι ασθενείς παρουσίασαν αυξημένη 
λειτουργική συνδεσιμότητά σε σύγκριση με τους υγιείς στα εξής ζεύγη περιοχών: αριστερός 
ενδορινικός φλοιός – αριστερή κάτω κροταφική έλικα (left entorhinal – left inferior temporal 

A 

B 
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gyrus),  αριστερή παραιπποκάμπεια έλικα – αριστερή νησιωτική ελικα (left parahippocampal 
gyrus – left insula), δεξιά κογχική μοίρα – δεξιά μετακεντρική έλικα (right pars orbitalis gyrus 
- right postcentral gyrus) και δεξιά ανω βρεγματική έλικα – δεξιός μετωπιαίος πόλος (right 
superior parietal gyrus – right frontal pole). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 4.7 και στον πίνακα 4.7. Το σχήμα 4.7 παρουσιάζει τις περιοχές στις οποίες οι ασθενείς 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένη καθώς επίσης και αυξημένη λειτουργική 
συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς ενώ ο πίνακας 4.7 περιέχει τις ίδιες περιοχές 
συνοδευόμενες από τις τιμές των συντελεστών συσχέτισης Pearson μαζί με τις  τιμές p. 
 
Πίνακας 4.7: Συνδέσεις μεταξύ περιοχών στις οποίες η ανάλυση της λειτουργικής συνδεσιμότητας 
έδειξε στατιστικά συνάντησες διαφορές. Patients > Healthy: Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους 
υγιείς. Healthy > Patients: Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς.  
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functional connectivity 
Pearson 

Correlation 
Healthy (±SD) 

Pearson 
Correlation 

Patients (±SD) 
P value 

left entorhinal – left inferior temporal gyrus -0.09 ± 0.08 0.05 ± 0.1 0.00057 

left parahippocampal gyrus – left insula -0.16 ± 0.08 0.04 ± 0.14 0.00011 

 right pars orbitalis gyrus - right postcentral gyrus -0.31 ± 0.14 -0.06 ± 0.16 0.00035 

right superior parietal gyrus – right frontal pole -0.40 ± 0.11 -0.18 ± 0.12 0.00007 

He
al

th
y 

> 
pa

tie
nt

s  
        

 left postcentral gyrus – left superior parietal gyrus  0.49 ± 0.11 0.19 ± 0.23 0.00022 

 left precentral gyrus – left superior temporal gyrus 0.32 ± 0.19 -0.02 ± 0.24 0.00042 

right cuneus – right lateral occipital gyrus 0.59 ± 0.17 0.28 ± 0.18 0.00018 

right cuneus – right lingual gyrus 0.76 ± 0.13 0.42 ± 0.25 0.00018 

right fusiform gyrus – right lateral occipital gyrus 0.53 ± 0.17 0.25 ± 0.19 0.00055 

 right lingual gyrus – right superior parietal gyrus 0.53 ± 0.17 0.18 ± 0.25 0.00022 

right superior parietal gyrus – left postcentral gyrus 0.47 ± 0.19 0.12 ± 0.26 0.00054 
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Σχήμα 4.7: Α) Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά αυξημένη 
λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς. Β) Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς 
παρουσίασαν στατιστικά μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς. ITL- Left 
Inferior Temporal gyrus, ERL- Left entorhinal cortex, PHGL – Left parahippocampal gyrus, InsL- left 
insula, SPGR- right superior parietal gyrus, FPR- right frontal pole, PoCGR- right postcentral gyrus, 
PoGR- right pars orbitalis gyrus. SPGL- Left superior parietal gyrus, PrCGL- left precentral gyrus, CuR- 
right cuneus, LiGR- right lingual gyrus, LOGR- right lateral occipital gyrus, FuGR- right fusiform gyrus.    
 
  4.4 Συμπεράσματα  
 
Σε αυτή τη μελέτη, διερευνήσαμε τις διαφορές στον εγκέφαλο ασθενών με ΜΚΠ μετά από 
χημειοθεραπεία, εφαρμόζοντας μια πολυτροπική προσέγγιση δεδομένων ΔΑΜΣ, ΑΤΔ και 
ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας. Η ανάλυσή κατέδειξε διαφορές στις μετρήσεις λειτουργικής 
συνδεσιμότητας καθώς και δομικές αλλοιώσεις της λευκής και φαιάς ουσίας μεταξύ 
ασθενών με ΜΚΠ και των υγιών. Οι περισσότερες από τις προηγούμενες νευροψυχολογικές 
και νευροαπεικόνιστικές μελέτες έχουν συσχετίσει τέτοιου είδους ελλείμματα με τη 
θεραπεία ΠΚΑ [124], [125], [127], [132]–[134], αν και δεν είναι σαφές αν αυτά οφείλονται 
αποκλειστικά στην ΠΚΑ ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα σχήματα χημειοθεραπείας ή 
ακόμα και με τον ίδιο τον καρκίνο, όπως έχουν προτείνει κάποιες άλλες μελέτες [126], [128], 
[156]. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι διαφορές παρατηρήθηκαν μετά τη χημειοθεραπεία 
και πριν από τη θεραπεία με ΠΚΑ. 
 
Όσον αφορά την ανάλυση DTI, τόσο η ντετερμινιστική δεσμιδογραφίας όσο και το TBSS 
έδειξαν διαφορές στις οδούς λευκής ουσίας στους ασθενείς σε σύγκριση με υγιείς. Η 
ταυτόχρονη χρήση του TBSS και της ντετερμινιστικής δεσμιδογραφίας έχει διπλό στόχο 
καθώς όχι μόνο ενισχύει τα αποτελέσματά μας στις περιοχές που εντοπίζονται και από τις 



 78 

δύο μεθόδους, αλλά διασφαλίζει επίσης τον εντοπισμό περιοχών που μπορεί να αγνοούνται 
από μία η από την άλλη μέθοδο. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η ντετερμινιστική δεσμιδογραφία ανέδειξε ότι οι ασθενείς είχαν  
στατιστικά χαμηλότερες τιμές FA στην αριστερή εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία (L 
Anterior Thalamic Radiation),  στην πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor), στην δεξιά έλικα του 
προσαγωγίου (R Cingulum Cingulate Gyrus) και στη αριστερή τοξοειδής δεσμίδα (L Arcuate) 
σε σύγκριση με τους υγιείς. Από την άλλη μεριά η ανάλυση TBSS έδειξε ότι οι ασθενείς 
παρουσίασαν μειωμένες τιμές FA στην στην αριστερή και δεξιά εμπρόσθια θαλαμική 
ακτινοβολία (L/R Anterior Thalamic Radiation – L/R ATR,  αριστερή και δεξιά φλοιονωτιαία 
δεσμίδα (L/R Cortico-Spinal Tract – L/R CST), αριστερό και δεξί προσαγώγιο και συγκεκριμένα 
το τμήμα της έλικας του προσαγωγίου (L/R Cingulum Cingulate Gyrus Part – L/R CCGP) το 
αριστερό προσαγώγιο και συγκεκριμένα το τμήμα του ιπποκάμπου (L Cingulum Hippocampal 
Part – L CHP), η οπίσθια λαβίδα (Forceps Major – Fmajor), η πρόσθια λαβίδα (Forceps Minor 
– Fminor), η αριστερή και δεξιά κάτω επιμήκης δεσμίδα (L/R Inferior Fronto-occipital 
Fasciculus – L/R IFOF, η αριστερή κάτω προσθιοϊνιακή δεσμίδα (L Inferior Longitudinal 
Fasciculus – L ILF), η αριστερή και δεξιά τοξοειδής δεσμίδα (L/R Arcuate), και η αριστερή και 
δεξιά αγκιστροειδής δεσμίδα (L/R Uncinate Fasciculus – L/R UNCF).Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
μείωση των τιμών FA στις οδούς που ανιχνεύθηκε από την ντετερμινιστική δεσμιδογραφία 
βρέθηκε επίσης και στο TBSS, παρέχοντας έναν ισχυρό δείκτη αλλοίωσης της λευκής ουσίας 
σε ασθενείς μα ΜΚΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, μια σχετική μελέτη που διερεύνησε τις επιδράσεις 
της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με ΜΚΠ βρήκε επίσης χαμηλότερες τιμές FA τμήμα της 
έλικας του προσαγωγίου και στην δεξιά τοξοειδής δεσμίδα [87]. Τα αποτελέσματα αυτό είναι 
αναμενόμενα δεδομένου ότι οι αλλαγές της FA  τόσο στην τοξοειδής δεσμίδα όσο και στην 
έλικα του προσαγωγίου έχουν συσχετιστεί θετικά με  γνωστικές διεργασίες που  επηρεάζουν 
τη γλώσσα (ομιλία) καθώς και την μεταφορά πληροφορίων μεταξύ των διαφόρων δομών του 
εγκεφάλου [157] [158]. Επιπλέον, η ανάλυσή μας έδειξε χαμηλότερες  τιμές FA  στην πρόσθια 
λαβίδα στην εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία και σε μετωπικές (frontal) οι οποίες έχουν 
συσχετιστεί με την προσοχή, την γλώσσα και την μνήμη [159], [160]. Άλλες μελέτες σε 
ασθενείς με ΜΚΠ υποστηρίζουν περαιτέρω τα ευρήματά μας, εμφανίζοντας συγκρίσιμα 
αποτελέσματα που αναφέρουν χαμηλότερες τιμές FA στο μεσολόβιο (corpus callosum) 
[124], [125] τμήμα του οποίου αποτελεί η πρόσθια λαβίδα καθώς επίσης και μειωμένο FA σε 
μετωπικές περιοχές [127]. 
 
Παρά τις ομοιότητες των δύο αναλύσεων της ΑΤΔ (TBSS και ντετερμινιστική δεσμιδογραφία), 
το TBSS αποκάλυψε επίσης σημαντικές χαμηλότερες τιμές FA στην οπίσθια λαβίδα η 
αριστερή κάτω προσθιοϊνιακή δεσμίδα . Αυτά τα αποτελέσματα επίσης έχουν βρεθεί στις 
προαναφερθείσες μελέτες [124], [125][126] και έχουν συσχετιστεί  με ελλείμματα στην 
οπτική επεξεργασία που αφορούν του ασθενείς με ΜΚΠ [161]. Επιπλέον, οι αναλύσεις TBSS 
μεταξύ των δύο ομάδων αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές στις οδούς της λευκής ουσίας 
στην φλοιονωτιαία δεσμίδα και η  οποία σχετίζονται με τον έλεγχο της κίνησης [162] ενώ 
τέτοιου είδους ευρήματα αναφέρθηκαν επίσης και από τον Welzel [127]. 
 
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προέκυψε από την ανάλυση το TBSS είναι ότι οι 
ασθενείς παρουσίασαν μειωμένη τιμή FA στην αριστερή και δεξιά αγκιστροειδής δεσμίδα. 
Οι ανωμαλίες στην  δεσμίδα αυτή στην περίπτωση των νευροψυχιατρικών διαταραχών  
έχουν συνδεθεί με τον επηρεασμό της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων [163]. 
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 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι προαναφερθείσες μελέτες [124], 
[125] [127] έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα, όσον αφορά τους ασθενείς με ΜΚΠ, αυτές οι 
μελέτες αποδίδουν τις μεταβολές της FA στις οδούς ινών λευκής ουσίας στην  θεραπείας της 
ΠΚΑ. Ωστόσο, στην δική μας μελέτη οι ανομοιότητες της οδού της λευκής ουσίας ήταν 
εμφανείς πριν οι ασθενείς υποβληθούν σε θεραπεία ΠΚΑ. Παράλληλα, δύο εργασίες 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης [129], [135] οι οποίες μελέτησαν τις επιδράσεις της 
χημειοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού επισημαίνουν επίσης χαμηλότερες 
τιμές FA στο μεσολόβιο, καθώς και σε  μετωπιαίες, κροταφικές και ινιακές δεσμίδες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της 
χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως ένα κύριος 
παράγοντας πρόκλησης αλλοιώσεων στη μικροδομή της λευκής ουσίας.  
 
Η ογκομετρική ανάλυση και η ανάλυση πάχους με την χρήση ΔΑΜΣ αποκάλυψαν στατιστικά 
σημαντικές δομικές διαφορές στη φαιά ουσία του εγκεφάλου των ασθενών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ασθενείς με ΜΚΑ παρουσίασαν μικρότερο πάχος και όγκο φαιάς ουσίας 
στις βρεγματικές (parietal), κροταφικές (tempora) και ινιακές (occipital) περιοχές. Αυτές οι 
δομικές ασυνέπειες είναι σε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΛΑΜΣ, τα οποία έδειξαν ότι 
οι ασθενείς με ΜΚΑ παρουσίασαν χαμηλότερη λειτουργική συνδεσιμότητα όσον αφορά τις 
κροταφικές-μετωπιαίες, κροταφικές-ινιακές, βρεγματικές-ινιακές, καθώς και ινιακές-ινιακές 
και βρεγματικές συνδέσεις. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν επίσης με άλλες μελέτες ΛΑΜΣ οι 
οποίες εφαρμόστηκαν  σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και αναφέρουν ότι οι ασθενείς 
μετά από χημειοθεραπεία παρουσίασαν χαμηλότερη λειτουργική συνδεσιμότητα στις 
μετωπο-κροταφικές (fronto-temporal) περιοχές [164] συμπεριλαμβανομένης της 
μετακεντρικής έλικας, της προκεντρικής έλικας και της άνω κροταφικής έλικας [165] σε 
σύγκριση με υγιείς. Αυτές οι μελέτες πρότειναν επίσης ότι αυτές οι περιοχές μπορεί να 
σχετίζονται με διαταραχές μνήμης, εκτελεστικής λειτουργίας οι οποίες επηρεάζουν ασθενείς 
με καρκίνο του μαστού. Επιπλέον, οι περιοχές του μετωπιαίου φλοιού, 
συμπεριλαμβανομένων της μέση και της άνω μετωπιαίας έλικας στις οποίες βρέθηκαν 
δομικές διαφορές, έχουν συσχετιστεί με λειτουργίες όπως η λειτουργική μνήμη (working 
memory), η προετοιμασία και η εκτέλεση εργασιών, η παρακολούθηση και η συμπεριφορά 
[166]. Τέλος ορισμένες μελέτες έχουν συσχετίσει αυτά τα ελλείματα με διαταραχές στην 
συγκέντρωση και των λειτουργιών της οπτικής μνήμης τα οποία εμφανίζονται σε ασθενείς 
μετά την χημειοθεραπεία [167], [168]. 
 
Από την άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της ΔΑΜΣ έδειξαν μικρότερο 
όγκο και πάχος της φαιάς ουσίας των ασθενών σε περιοχές όπως η νησιωτική έλικα, 
παραιπποκάμπεια έλικα, οι μετωπιαίες, οι κροταφικές και οι βρεγματικές περιοχές, τα 
αποτελέσματα της ΛΑΜΣ αποκάλυψαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερη λειτουργική 
συνδεσιμότητα σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες μεταξύ της παραιπποκάμπειας έλικας και 
της  νησιωτικής έλικας καθώς επίσης και στις μέσες  κροταφικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές 
μοιράζονται λειτουργικές συσχετίσεις, καθώς η παραιπποκάμπεια έλικα και η νησιωτική 
έλικα  (οι οποίες ανήκουν στις paralimbic περιοχές) συνδέονται με το συναίσθημα και την 
επεισοδιακή μνήμη (episodic memory) , ενώ και οι μέσες κροταφικές  περιοχές συνδέονται 
επίσης με την επεισοδιακή μνήμη [169]. Εκτός από τις δομικές αλλοιώσεις σε αυτές τις 
περιοχές, τα αποτελέσματα μας έδειξαν επίσης υψηλότερη λειτουργική συνδεσιμότητα 
μεταξύ της βρεγματικής έλικας και των μετωπιαίων περιοχών. Αυτή η υπερενεργοποίηση 
ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου έχει επίσης αναφερθεί σε μελέτες ΛΑΜΣ με την χρηση 
ερεθίσματος (task-fMRI) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, οι οποίοι – μετά τη 
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χημειοθεραπεία – παρουσίασαν υπερενεργοποίηση σε προμετωπιαίες και βρεγματικές 
περιοχές του εγκεφάλου κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, τόσο σε σύγκριση με υγιείς  
[170]–[172] αλλά και σε σχέση με την απόδοση  τους πριν από τη χημειοθεραπεία [173]. 
Επιπλέον, μια πρόσφατη μελέτη ΛΑΜΣ  σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ανέφερε 
επίσης ότι οι ασθενείς μετά τη χημειοθεραπεία παρουσίασαν υψηλότερη συνδεσιμότητα 
στην αριστερή κάτω κροταφική έλικα, την αριστερή άνω παρεγκεφαλίδα και τη δεξιά 
παραιπποκάμπεια έλικα σε σύγκριση με  τους υγιείς. Επιπλέον, οι ασθενείς μετά τη 
χημειοθεραπεία παρουσίασαν υψηλότερη συνδεσιμότητα στη δεξιά κάτω κροταφική έλικα 
και στον μέσο κροταφικό πόλο σε σύγκριση με ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα πριν από 
τη χημειοθεραπεία  [89]. Διαχρονικές μελέτες έχουν αναφέρει ότι η υπερενεργοποίηση αυτή 
παύει να είναι απαραίτητη λόγω της δομικής αποκατάστασης με την πάροδο του χρόνου 
μετά τη χημειοθεραπεία, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι η υπερενεργοποίηση προέρχεται από 
την πρόσθετη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο εγκέφαλος για να ξεπεράσει τη 
δομική υποβάθμιση [172]. Επιπλέον, τα ευρήματά μας συνάδουν με άλλες μελέτες καρκίνου 
ΔΑΜΣ οι οποίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς μετά από χημειοθεραπεία παρουσιάζουν 
μειώσεις στην πυκνότητα της φαιάς ουσίας κυρίως στις μετωπιαίες, κροταφικές και 
βρεγματικές περιοχές [126], [129], [135], [174]–[176]. 
 
Ο περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι το σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματος και το 
γεγονός ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι ίσος  γεγονός 
που  πιθανόν να επηρεάζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων μας. Μια λύση στο παραπάνω 
μειονέκτημα ίσως είναι η εφαρμογή πειραμάτων γνωστικής αξιολόγησης στην ομάδα των 
ασθενών, οι οποίες θα την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μέσω του συσχετισμού των 
δομικών και λειτουργικών αλλαγών με τα μέτρα απόδοσης. Θα πρέπει επίσης να 
επισημανθεί ότι ορισμένοι ασθενείς μπορεί αναπόφευκτα να είχαν πρώιμα σημάδια 
εγκεφαλικής μετάστασης που δεν ήταν ακόμη ορατά στις εικόνες ΑΜΣ. Τέλος, λόγω της 
έλλειψης δεδομένων πριν από τη θεραπεία, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο 
κάποιες από τις διαφορές να μην οφείλονται αποκλειστικά στην  χημειοθεραπείας αλλά και 
λόγω της επίδρασης του ίδιου του καρκίνου. 
 
Η πολυτροπική ανάλυση ΑΜΣ μας επέτρεψε να μελετήσουμε τις αλλαγές της φαιάς και της 
λευκής ουσίας σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά από την χημειοθεραπεία. Ο συνδυασμός των 
αποτελεσμάτων που προήλθαν από την προτεινόμενη πολυτροπική ανάλυση έδειξε ότι οι 
περιοχές που παρουσιάζουν δομικές διαφορές στη φαιά ουσία (όπως ο μετωπιαίος φλοιός, 
μέσος κροταφικός λοβός και η νησιωτική έλικα ), συμπίπτουν με τις περιοχές όπου η ΛΑΜΣ 
παρουσίασε αλλαγές στη λειτουργική συνδεσιμότητα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ΑΤΔ 
αποκάλυψαν αλλοιώσεις  της λευκής ουσίας σε δεσμίδες νευρωνικών ινών όπως η τοξοειδής 
δεσμίδα και το μεσολόβιο. Συνολικά, η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι η συμπληρωματική 
φύση διαφορετικών μεθόδων όπως η  ΑΤΔ, ΛΑΜΣ και η ΔΑΜΣ, μπορεί να παρέχει πρόσθετες 
πληροφορίες στον μηχανισμό απόκρισης του εγκεφάλου όταν εκτελούνται συγκρίσεις 
μεταξύ ομάδων. Στη βιβλιογραφία, τέτοια ελλείμματα έχουν παρατηρηθεί ευρέως ως 
συμπτώματα σε ασθενείς με καρκίνο μετά από χημειοθεραπεία. Μελλοντικές μελέτες 
πρέπει να επικεντρωθούν στον συνδυασμό της ΑΤΔ και της ΛΑΜΣ με την θεωρία των γράφων 
όπου μέσω της κατασκευής δομικών και λειτουργικών δικτύων καθίσταται  δυνατή η παροχή 
πολύτιμων πληροφορίων σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαιάς και λευκής 
ουσίας, ενισχύοντας την ερμηνεία και την επικύρωση των εγκεφαλικών αποκλίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΥΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΜΟΝΑ 
 
5.1 Εισαγωγή  
 
Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά και στην ενότητα 4.1 ο ΜΚΠ αποτελεί μια επιθετική μορφή 
του καρκίνου του πνεύμονα και η κύρια θεραπεία του βασίζεται στην χημειοθεραπεία με 
βάση την πλατίνα η οποία ακολουθείτε στην συνέχεια από την ακτινοβολία θώρακος [177]. 
Παρά το θεραπευτικό αυτό σχήμα τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με ΜΚΠ παραμένουν 
χαμηλά (4.6% 2 χρόνια μετά την διάγνωση) [118] γεγονός το οποίο οφείλεται στην υψηλή 
μεταστατική δραστηριότητα του ΜΚΠ και κυρίως στις μεταστάσεις στον εγκέφαλο 
(περισσότερο από το  50% των ασθενών παρουσιάζουν μετάσταση στον εγκέφαλο 2 χρόνια 
μετά την διάγνωση το ΜΚΠ) [178]. Με στόχο την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης 
μετάστασης στον εγκέφαλο και την ταυτόχρονη αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών 
με ΜΚΠ συχνά μετά την εφαρμογή της χημειοθεραπείας εφαρμόζεται και η θεραπεία με ΠΚΑ 
[179]. 
 
Παρά την αδιαμφησβήτητη αξία της εφαρμογής της χημειοθεραπείας και της ΠΚΑ στην 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών με ΜΚΑ, τα τελευταία χρόνια ένας 
αυξανόμενος αριθμός νευροαπεικονιστικών ερευνών οι οποίες εφαρμόζοντας ΔΑΜΣ, ΑΤΔ 
[84]–[87] και ΛΑΜΣ (Bromis et al. 2017; Simó et al. 2018 ή συνδυασμό αυτών των τεχνικών 
[180], έχουν συνδέσει τις θεραπείες αυτές με νευροτοξικές επιδράσεις στις γνωστικές 
λειτουργίες. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες  έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη των 
ανεπιθύμητων παρενεργειών που επιφέρει η θεραπεία με ΠΚΑ και λιγότερα είναι γνωστά 
για την επίδραση της χημειοθεραπείας στους ασθενείς με ΜΚΠ. 
 
  Η Simό και οι συνεργάτες της [87] μελέτησαν την επίδραση της χημειοθεραπείας στη δομή 
του εγκεφάλου ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα εφαρμόζοντας  τεχνικές ΔΑΜΣ και ΑΤΔ. 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μια ομάδα ασθενών με ΜΚΠ μετά την λήψη 
χημειοθεραπείας, μια ομάδα ασθενών με μη ΜΚΠ πριν την χημειοθεραπεία και οι δυο αυτές 
ομάδες συγκρίθηκαν με μια ομάδα υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
έδειξαν ότι και οι δύο καρκινικές ομάδες παρουσίασαν μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας του 
εγκεφάλου αλλά μόνο η ομάδα με ΜΚΠ παρουσίασε μειωμένες τιμές FA των δεσμίδων της 
λευκής ουσίας όταν συγκρίθηκαν με την ομάδα των υγιών εθελοντών. Σε μια σχετικά 
πρόσφατη μελέτη ο Bromis [88] και οι συνεργάτες του εφαρμόζοντας ΛΑΜΓ σε ασθενείς με 
ΜΚΠ SCLC μετα την χημειοθεραπεία και συγκρίνοντας τους με υγιείς εθελοντές έδειξε ότι οι 
ασθενείς παρουσίασαν μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα στο δίκτυο προεπιλεγμένης 
λειτουργίας (Default Mode Network DMN), στο δίκτυο προσοχής (Task-Positive Network 
TPN) και στο Αισθητηριοκινητικό Δίκτυο (Sensorimotor Network SMN). Τέλος στην δική μας 
προηγούμενη εργασία   [180] μελετήσαμε την επίδραση της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο 
ασθενών με ΜΚΠ (μετά την χημειοθεραπεία και πριν την ΠΚΑ) συγκρίνοντας τους με υγιείς 
εθελοντές και εφαρμόζοντας μια πολυτροπική ανάλυση ΑΜΣ η οποία αποτελούνταν από τον 
συνδυασμό της ΑΤΔ της ΔΑΜΣ και της ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης μας έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν αλλοιώσεις στην δομή της λευκής ουσίας, 
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μειωμένο όγκο και πάχος της φαιάς ουσίας καθώς επίσης και διαφορετική λειτουργική 
συνδεσιμότητα όταν συγκρίθηκαν με τους υγιείς εθελοντές.  
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί 
σε μια νέα τεχνική η οποία αποτελείται από τον συνδυασμό της ΑΤΔ με την θεωρία των 
γράφων [181]–[184]. Η θεωρία των γράφων βασίζεται στο γεγονός ότι οι κατατμημένες 
(parcellated) περιοχές του εγκεφάλου μπορούν να προσδιορισθούν ως κόμβοι (nodes) ενώ 
οι δεσμίδες της λευκής ουσίας, οι οποίες συνδέουν αυτούς τους κόμβους, μπορούν 
θεωρηθούν ως οι ακμές (edge) του μαθηματικού γράφου [185], [186]. Με αυτό τον τρόπο η 
θεωρία των γράφων παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο το επιτρέπει την μελέτη της τοπολογικής 
οργάνωσης των δομικών δικτύων της λευκής ουσίας του εγκεφάλου με την χρήση 
χαρακτηριστικών όπως οι ιδιότητες μικρόκοσμου (small world) και των κόμβων υψηλής 
συνδεσιμότητας (hubs). Ο μικρόκοσμος αποτελεί μια σημαντική ιδιότητα των δικτύων του 
εγκεφάλου καθώς σχετίζεται με υψηλή ομαδοποίηση (high clustering) και μικρό μήκος 
διαδρομής (short path length) μεταξύ των κόμβων, έχοντας μόνο έναν μικρό αριθμό 
συνδέσεων μεγάλης απόστασης. Ως εκ τούτου, η ιδιότητα του μικρόκοσμου συνδυάζει τον 
διαχωρισμό (segregated) και την κατανεμημένη επεξεργασία πληροφοριών με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος μεταφοράς [187], [188]. Τα hubs είναι κόμβοι υψηλής συνδεσιμότητας οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από μικρό μήκος διαδρομής, υψηλό degree και από την 
κεντρικότητα της θέση στην οποία βρίσκονται (centrality) και εξυπηρετούν την ενσωμάτωση 
διαφόρων πηγών πληροφόρησης με το ελάχιστο μεταβολικό κόστος Bassett and Bullmore 
2006; Buckner et al. 2009). Παρά το γεγονός ότι η τεχνική του συνδυασμού της ΑΤΔ με την 
θεωρία των γράφων έχει εφαρμοστεί σε πολλές ασθένειες όπως η Σχιζοφρένεια [189], [190], 
το Αλτσχάιμερ [191], ο Αυτισμός [192], ο καρκίνος του μαστού  [193] και άλλες [194], [195], 
με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα, στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα υπάρχει 
μέχρι στιγμής μια μόνο μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί σε ασθενείς με μη ΜΚΠ πριν την 
χημειοθεραπεία [196]. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι ασθενείς 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο συντελεστή ομαδοποίησης clustering 
coefficient και αυξημένο κοντινότερο μήκος διαδρομής (shortest path length) συγκρινόμενοι 
με υγιείς εθελοντές. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες παρουσίασαν 
οργάνωση μικρόκοσμου χωρίς να έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.  
 
Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη ΑΤΔ βασιζόμενη στην θεωρία των γράφων 
η οποία εφαρμόζεται σε ασθενείς με ΜΚΠ μετα την χημειοθεραπεία. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι να διερευνήσει την ύπαρξη διαφορών στην τοπολογική οργάνωση των 
δομικών δικτύων λευκής ουσίας καθώς επίσης να διερευνήσει και διαφορές στην δομική 
συνδεσιμότητα του εγκεφάλου (FA συνδέσεις) μεταξύ ασθενών με ΜΚΠ και υγειών 
εθελοντών. Η υπόθεση μας είναι ότι η τοπολογική οργάνωση των δομικών δικτύων λευκής 
ουσίας των ασθενών μπορεί να έχει διαταραχθεί και επίσης να υπάρχουν διαφορές και στην 
δομική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου των ασθενών. Η υπόθεση μας αυτή βασίζεται και στα 
αποτελέσματα την προηγούμενης μας μελέτης [180], η οποία διεξήχθη στους ίδιους 
ασθενείς με ΜΚΠ και τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν μειώσεις 
στις τιμές του FA και στον όγκο και το πάχος της φαιάς ουσίας καθώς επίσης και διαφορές 
στην λειτουργική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου. Με βάση τα παραπάνω ελπίζουμε ότι ο 
συνδυασμός των αποτελεσμάτων αυτής και της προηγούμενης μελέτης να μας παρέχουν μια 
καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο ασθενών που 
πάσχουν από ΜΚΠ.                    
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5.2 Μεθοδολογία της Ανάλυσης  
 
5.2.1 Συμμετέχοντες 
 
Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν δεκατέσσερις υγιείς εθελοντές (6 γυναίκες) και είκοσι πέντε 
ασθενείς με ΜΚΑ  (7 γυναίκες), οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις συνεδρίες χημειοθεραπείας 
και δεν είχαν λάβει θεραπεία με ΠΚΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν δεξιόχειρες και 
πληρούσαν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφαλείας της μαγνητικής τομογραφίας. Κανένας 
από αυτούς δεν είχε ιστορικό νευρολογικών ή ψυχιατρικών διαταραχών και λήφθηκε γραπτή  
συγκατάθεση από όλους τους συμμετέχοντες. Η μελέτη εγκρίθηκε από την αρμόδια 
επιτροπή δεοντολογίας. 
 
Τα κριτήρια αποκλεισμού για τη μελέτη μας ήταν τα ακόλουθα: 1) σφάλματα λόγω κίνησης 
κατά την διάρκεια λήψης της ακολουθίας  ΑΤΔ  2) παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων 3) 
θεραπεία με ψυχοτρόπα φάρμακα και 4) κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα κριτήρια, πέντε ασθενείς αποκλείστηκαν από την ανάλυση ΑΤΔ και ΔΑΜΓ. 
Συνεπώς, 20 ασθενείς και 14 υγιείς πληρούσαν τα κριτήρια για την ανάλυση ΑΤΔ και ΔΑΜΓ. 
Τα δημογραφικά χαρακτηρίστηκα και των δύο ομάδων που συμμετέχουν στην έρευνα μαζί 
με μια περίληψη του σταδίου του καρκίνου και των σχημάτων χημειοθεραπείας που 
ακολουθήθηκαν για την ομάδα των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1, ο οποίος δεν 
δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο 
εκπαίδευσης (αξιολόγηση με βάση τα έτη εκπαίδευσης), ενώ η μόνη στατιστικά σημαντική 
διαφορά αντιστοιχεί στα ποσοστά καπνίσματος. 
 
Πίνακας 5.1: Σύνοψη των δημογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο ομάδων. Η στατιστική 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού R (two-sample Student’s t-test). 
Επίσης στον πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια του καρκίνου καθώς και τα σχήματα 
χημειοθεραπείας. 

 Υγιείς (n=14) Ασθενείς (n=20) p τιμή  
Ηλικία (χρόνια) 56.42 (7.62) 54.81 (5.98) 0.49 
Εκπαίδευση (χρόνια) 17 (6.44) 13.31 (4.9) 0.07 
Φύλο    

Άνδρας 8 (57%) 13 (65%) 0.46 Γυναίκα 6 (43%) 7 (35%) 
Κάπνισμα 2 (14%) 12 (60%) 0.002 
 - IIB - 10 (50%)  
Στάδια - IIIA - 8 (40%)  
 - IIIB - 2 (10%)  
Θεραπευτική 
αγωγή_1*  15 (75%)  

Θεραπευτική 
αγωγή_2**  5 (25%)  

Θεραπευτική αγωγή_1*: Συσπλατίνη 60-80 mg/m2 day 1 + Ετοποσίδη 100-120 mg/m2 ημέρες 1-3 
(κάθε 21 ημέρες)  Θεραπευτική αγωγή_2**: Καρβοπλατίνη  ημέρα 1 + Ετοποσίδη 100-120 mg/m2 
ημέρες 1-3 (κάθε 21 ημέρες) 
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5.2.2 Τεχνικές λήψης της εικόνας 
 
Οι ακολουθίες λήψης των δεδομένων ΑΜΣ και  ΑΤΔ  πραγματοποιήθηκαν το Β’ Εργαστηρίου 
Ακτινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την χρήση ενός 
μαγνητικού τομογράφου 3.0Τ Philips Achieva-ΤΧ MR  (Philips Medical Systems, Best, The 
Netherlands) εξοπλισμένο με πηνίο κεφαλής 8 καναλιών. 
 
Τα δεδομένα ΑΤΔ ελήφθησαν χρησιμοποιώντας μια ακολουθία single-shot spin echo-planar 
imaging (EPI) με 60 μη γραμμικές κατευθύνσεις (b-value, 1000 s/mm2) και μία εικόνα χωρίς 
στάθμιση διάχυσης (b-value, 0 s/mm2). ΟΙ άλλες παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν   
TR = 4156 ms, TE = 69 ms, γωνία εκτροπής = 900, οπτικό πεδίο (field of view)= 256 X 256 mm2, 
μήτρα λήψης = 128 X 126 και μέγεθος  voxel = 2 X 2 X 2 mm3.  
 
Οι υψηλής ανάλυσης 3D T1-weighted (σταθμισμένες) ανατομικές εικόνες ολόκληρου του 
εγκεφάλου συλλέχτηκαν με την χρήση μιας ακολουθίας gradient echo (GE) με 
προσανατολισμό στο οβελιαίο επίπεδο και με παραμέτρους TR = 9.8 ms, TE = 3.7 ms,  γωνία 
εκτροπής = 7o, FOV = 256 X 256 mm2, μήτρα λήψης = 256 X 240 και μέγεθος  voxel = 1 X 1 X 1 
mm3. 
 
5.2.3 Προεπεξεργασία δεδομένων 
 
Τα δεδομένα ΑΤΔ υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη 
Λογισμικού FMRIB  (FSL v. 6.0.1; www.fMRIb.ox.ac.uk/fsl) ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα. Πρώτον τα δεδομένα ΑΤΔ διορθώθηκαν για παραμορφώσεις οι οποίες οφείλονται 
στην ανάπτυξη δινορευμάτων, και σφαλμάτων που προκύπτουν λόγω κίνησης 
χρησιμοποιώντας γραμμική ευθυγράμμιση (linear registration) κάθε εικόνας με στάθμιση 
διάχυσης b στη σχετική εικόνα b = 0 [197], [198].  Στην συνέχεια ένα μοντέλο τανυστή 
εφαρμόστηκε σε κάθε ογκοστοιχείο (voxel) των δεδομένων διάχυσης και υπολογίστηκαν οι 
χάρτες κλασματικής ανισοτροπίας για κάθε συμμετέχοντα.  
 
5.2.4 Κατασκευή δικτύων δομικής συνδεσιμότητας 
 
Τα δίκτυα αποτελούνται από κόμβους (nodes) και ακμές (edges). Για το προσδιορισμό των 
κόμβων  χρησιμοποιήθηκε ο AAL άτλαντας (automated anatomical labeling) [199] με βάση 
τον οποίο ολόκληρος ο εγκέφαλος κατατμήθηκε σε 90 φλοιώδεις και υποφλοιώδεις (cortical 
και  subcortical) περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 45 κόμβους ανά ημισφαίριο (πίνακας 
5.2). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού PANDA 
(http://www.nitrc.org/projects/panda) [200], στην πλατφόρμα Matlab 2018b (MathWorks 
Inc., Natick, MA, USA) και τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: 1) αρχικά οι υψηλής 
ανάλυσης Τ1 ανατομικές εικόνες ευθυγραμμίστηκαν (co-registered) με τις εικόνες FA στον 
εγγενή χώρο (native space). Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μη γραμμική ευθυγράμμιση 
(non-linear registration) της Τ1 εικόνας στο πρότυπο ICBM152 (Τ1 template) στον MNI χώρο 
με την χρήση ενός μετασχηματισμού ομοιότητας (affine transformation). Τέλος 
εφαρμόστηκε ο αντίστροφος μετασχηματισμός προκειμένου ο AAL άτλαντας να κυρτωθεί 
στον εγγενή χώρο (native space) του κάθε συμμετέχοντα.  
 
 
 



 85 

Πίνακας 5.2: Οι περιοχές του εγκεφάλου (45 φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές ανά ημισφαίριο) 
οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως κόμβοι στην μελέτη μας  σύμφωνα με τον άτλαντα AAL automated 
anatomical labeling.   

Brain regions Περιοχή Συντομογραφίες  Brain regions Περιοχή  Συντομογραφίες 

Precental gyrus Προκεντρική έλικα PreCG Lingual gyrus Γλωσσοειδής 
έλικα LING 

Superior frontal 
gyrus,dorsolatera 

Άνω μετωπιαία έλικα,  
ραχιοπλευρική SFGdor Superior occipital 

gyrus 
Ανώ ινιακή 

έλικα SOG 

Superior frontal gyrus, 
orbital part 

Άνω μετωπιαία έλικα,   
κογχική μοίρα ORBsup Middle occipital 

gyrus 
Μέση ινιακή 

έλικα MOG 

Middle frontal gyrus Μέση μετωπιαία 
έλικα MFG Inferior occipital 

gyrus 
Κάτω  ινιακή 

έλικα IOG 

Middle frontal gyrus, 
orbital part 

Μέση μετωπιαία 
έλικα, κογχική μοίρα ORBmid Fusiform gyrus Ατρακτοειδής 

έλικα FFG 

Inferior frontal gyrus, 
opercular part 

Κάτω μετωπιαία 
έλικα, 

Καλυπτρική μοίρα    
IFGoperc Postcentral gyrus Μετακεντρική 

έλικα PoCG 

Inferior frontal gyrus, 
triangular part 

Κάτω μετωπιαία 
έλικα, 

τριγωνική μοίρα    
IFGtriang Superior parietal 

gyrus 
Άνω βρεγματική 

έλικα SPG 

Inferior frontal gyrus, 
orbital part 

Κάτω μετωπιαία 
έλικα, 

κογχική μοίρα 
ORBinf 

Inferior parietal, 
but 
supramarginal 
and angular gyri 

Κάτω 
βρεγματικός 

λοβός, αλλά η  
Υπερχείλια και η  
γωνιώδης έλικα 

IPL 

Rolandic operculum  ROL Supramarginal 
gyrus 

Υπερχείλια 
έλικα SMG 

Supplementary motor 
area 

Συμπληρωματική 
κινητική περιοχή  SMA Angular gyrus Γωνιώδης έλικα ANG 

Olfactory cortex Οσφρητικός φλοιός OLF Precuneus Προσφηνοειδές 
λόβιο PCUN 

Superior frontal gyrus, 
medial 

Άνω μετωπιαία έλικα, 
μέση SFGmed Paracentral 

lobule 
Παράκεντρο 

λοβός PCL 

Superior frontal gyrus, 
medial orbital 

Άνω μετωπιαία έλικα, 
μέση και  κογχική 

μοίρα 
ORBsupmed Caudate nucleus Κερκοφόρος 

πυρήνας CAU 

Gyrus rectus Ευθεία έλικα REC Lenticular 
nucleus, putamen 

Φακοειδής 
πυρήνας, 
κέλυφος 

PUT 

Insula Νησιωτική ελικα INS Lenticular 
nucleus, pallidum 

Φακοειδής 
πυρήνας, ωχρά 

σφαίρα 
PAL 

Anterior cingulate and 
paracingulate gyri 

Εμπρόσθια έλικα του 
προσαγωγίου και 

παραπροσαγωγική 
έλικα 

ACG Thalamus Θάλαμος THA 

Median cingulate and 
paracingulate gyri 

Μέση   έλικα του 
προσαγωγίου και 

παραπροσαγωγική 
έλικα 

DCG Heschl gyrus Έλικα του  
Heschl HES 

Posterior cingulate gyrus Οπίσθια  έλικα του 
προσαγωγίου PCG Superior 

temporal gyrus 
‘Ανω κροταφική 

ελικα STG 
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Hippocampus Ιππόκαμπος HIP 
Temporal pole: 
superior 
temporal gyrus 

Κροταφικός 
πόλος: ανω 

κροταφική ελικα 
TPOsup 

Parahippocampal gyrus Παραιπποκάμπεια 
έλικα PHG Middle temporal 

gyrus 
Μέση 

κροταφική ελικα MTG 

Amygdala Αμυγδαλή AMYG 
Temporal pole: 
middle temporal 
gyrus 

Κροταφικός 
πόλος: μέση 

κροταφική ελικα 
TPOmid 

Calcarine fissure and 
surrounding cortex 

Αυλακα ασβεστίου και 
περιβαλλοντας φλοιος CAL Inferior temporal 

gyrus 
Κάτω  

κροταφική ελικα ITG 

Cuneus Σφηνοειδές λόβιο CUN    
 
Ο προσδιορισμός των ακμών έγινε με την χρήση της ντετερμινιστικής δεσμιδογραφίας. Η 
δεσμιδογραφία ολόκληρου του εγκεφάλου πραγματοποιήθηκα με λογισμικό PANDA [200] 
χρησιμοποιώντας τον FACT αλγόριθμο (Fiber Assignment by Continuous Tracking) και 
θέτοντας κατώφλι αποκοπείς δεσμίδων FA < 0.2  και γωνία εκτροπής > 450. Ως ακμές 
θεωρήθηκαν οι δεσμίδες οι οποίες συνδέουν ένα ζευγάρι κόμβων έχοντας ως αρχή των ένα 
κόμβο και ως τέλος τον άλλο. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε ο πίνακας FA (90X90)  ο οποίος 
περιέχει την τιμή του FA μεταξύ των συνδέσεων και ο πίνακας FN (90X90) ο οποίος περιέχει 
τον αριθμό των δεσμίδων που συνδέουν δυο περιοχές. Με στόχο να μειώσουμε τις ψευδείς 
θετικές συνδέσεις θέσαμε ένα κατώφλι σύμφωνα με το οποίο δυο περιοχές θα πρέπει να 
συνδέονται με τουλάχιστον  τρείς δεσμίδες  Ν > = 3 έτσι ώστε να θεωρηθούν ως ακμές. Για 
να καταστεί αυτό δυνατό στον πίνακα FN για Ν < 3 οι συνδέσεις πήραν τιμή 0 και για Ν > 3 
πήραν την τιμή 1 και στην συνέχεια ο πίνακας FN πολλαπλασιάστηκε με τον πίνακα FA από 
όπου προέκυψε και ο νέος πίνακας FA ο οποίος περιέχει και το κατώφλι και είναι αυτός ο 
πίνακας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στην περεταίρω ανάλυση των γράφων. Τέλος ο λόγος 
για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας FA είναι γιατί το FA αποτελεί το πιο 
αντιπροσωπευτικό μέτρο της ακεραιότητας της λευκής ουσίας. Στο σχήμα 5.1 απεικονίζεται 
η διαδικασία κατασκευής των δικτύων δομικής συνδεσιμότητας.     
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Σχήμα 5.1: Ροή εργασιών για την κατασκευή των δομικών δικτύων συνδεσιμότητας. 1) ευθυγράμμιση 
της Τ1 εικόνας με την εικόνα ΑΤΔ  στον εγγενή χώρο (DTI native space). 2)  μη γραμμική ευθυγράμμιση 
(non-linear registration) της Τ1 εικόνας στο πρότυπο ICBM152 (Τ1 template) στον MNI χώρο με την 
χρήση ενός μετασχηματισμού ομοιότητας (affine transformation). 3) εφαρμογή του αντίστροφου 
μετασχηματισμού  στον AAL άτλαντα με συνέπεια την δημιουργία μιας μάσκας η οποία έχει κυρτωθεί 
και έχει μεταφερθεί στον DTI native space. 4) δεσμιδογραφία ολόκληρου το εγκεφάλου. 5) 
κατασκευή δομικών δικτύων συνδεσιμότητας. 
 
5.2.5 Θεωρία γράφων 
 
Τα θεωρητικά μετρητικά στοιχεία των γράφων υπολογίστηκαν με την χρήση του λογισμικού 
Brain Connectivity Toolbox (brain-connectivity-toobox.net)[201].  Με στόχο την μελέτη των 
ιδιοτήτων των δικτύων που σχετίζονται με την λειτουργική ενσωμάτωση πληροφοριών 
(functional integration) υπολογίστηκαν τα μετρητικά στοιχεία του κοντινότερου μήκους 
διαδρομής (shortest path length Lp) και της αποδοτικότητας σε ευρεία κλίμακα (global 
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efficiency Eglob).  Το Lp αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό ακμών οι οποίες πρέπει να 
προσπελαστούν για να επιτευχθεί μετάβαση από έναν κόμβο σε έναν άλλο και χαρακτηρίζει 
τις πιθανές διαδρομές της μεταφοράς πληροφορίων μεταξύ δυο περιοχών. Το Eglob ορίζεται 
ως το μέσο αντίστροφο Lp και εκφράζει την παράλληλη μεταφορά πληροφοριών στο δίκτυο. 
Επίσης μελετήθηκαν μετρητικά στοιχεία που σχετίζονται με τον λειτουργικό διαχωρισμό 
πληροφορίων (functional segregation) όπως ο συντελεστής ομαδοποίησης (clustering 
coefficient Cp) και η τοπική αποδοτικότητα (local efficiency Eloc). Πιο συγκεκριμένα το Cp 
ποσοτικοποιεί τον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ ενός κόμβου και των κοντινότερων 
γειτονικών του. Το Eloc είναι ανάλογο με το Eglob αλλά υπολογίζεται στις ξεχωριστές 
γειτονίες των κόμβων σε αντίθεση με το Eglob που υπολογίζεται σε ολόκληρο το δίκτυο. 
Επιπλέον με στόχο την μελέτη των ιδιοτήτων των δικτύων λευκής ουσίας σε τοπικό επίπεδο 
υπολογίστηκε το μετρητικό στοιχείο degree. Το degree ορίζεται ως ο αριθμός των ακμών που 
συνδέουν έναν κόμβο με το υπόλοιπο δίκτυο και αποτελεί το χαρακτηριστικό μέτρο της 
κεντρικότητας (centrality) ενώ επίσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Hubs. Τα 
Hubs είναι κόμβοι με υψηλό degree οι οποίοι έχουν δομικές ή λειτουργικές αλληλεπιδράσεις 
με τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου. Ένας κόμβος ορίζεται ως Hub όταν η τιμή του 
degree του είναι τουλάχιστον 1 τυπική απόκλιση υψηλότερη από την μέση τιμή του degree 
των κόμβων που αντιστοιχούν σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθηματικοί τύποι από τους 
οποίους προέκυψαν τα μετρητικά στοιχεία των γράφων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3. 
[186], [188], [201]–[203] 
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Πίνακας 5.3: Μαθηματικοί τύποι από τους οποίους προέκυψαν τα μετρητικά στοιχεία των γράφων.  
 

Μετρητικά στοιχεία γράφων Μαθηματικοί τύποι  

Βασικές έννοιες 

Το Ν είναι το σύνολο όλων των κόμβων του δικτύου και n είναι ο 
αριθμός των κόμβων. Το L είναι το σύνολο όλων των συνδέσεων 
του δικτύου και l είναι ο αριθμός των συνδέσεων. Το (i,j) είναι μια 
σύνδεση μεταξύ των κόμβων i και j, (i, j ∈ N). Το aij είναι η 
κατάσταση της σύνδεσης δηλαδή aij = 1 όταν η σύνδεση υπάρχει 
και το i και j είναι γείτονες ενώ σε διαφορετική περίπτωση aij = 0. 

Degree 
 

                                               ki = Σ aij. 
    j ∈ N 

Shortest path length 

 

 dij = Σ auv. 

auv∈ gi↔j 

 

όπου το gi↔j είναι η συντομότερη διαδρομή (γεωδαισιακά) 
μεταξύ των i και j. Ενώ σημειώνεται ότι το dij = ∞ για όλα τα 
αποσυνδεδεμένα ζεύγη i, j. 

Global efficiency 
𝐸	 = 	

1
𝑛	E𝐸/

/∈	2

=	
1
𝑛	E

∑ 𝑑/3",3∈	2	45,

𝑛 − 1
/∈	2

 

 
Όπου το Ei είναι η αποδοτικότητα του κόμβου i. 

Clustering coefficient 

𝐶 = 	
1
𝑛	E𝐶/ 		=

/∈	2

	
1	
𝑛 	E

2𝑡/
𝑘/(𝑘/ − 1)/∈	2

 

 
Όπου το CI ο συντελεστής ομαδοποίησης του κόμβου i (CI = 0 
για ki < 2). 

Local efficiency 

𝐸678 =	
1
𝑛	E𝐸678,/ =	

/∈	2

1
𝑛	E

∑ 𝑎/3 	𝑎/:	[𝑑/:	(𝑁;)]",3,:∈	2	35,

𝑘/(𝑘/ − 1)/∈	2

 

 
Όπου το Eloc,I είναι η τοπική αποδοτικότητα του κόμβου I και το 
djh (Ni) είναι το μήκος της κοντινότερης διαδρομής μεταξύ j και h, 
και το οποίο συμπεριλαμβάνει μόνο γείτονες του i.    

 
 
  
 
Ο επόμενος στόχος ήταν η μελέτη του αν τα δίκτυα παρουσιάζουν ιδιότητες μικρόκοσμου. 
Για να καταστεί η μελέτη αυτή δυνατή κατασκευάστηκαν 100 τυχαία δίκτυα με τον ίδιο 
αριθμό κόμβων και ακμών με τα πραγματικά δίκτυα. Στην συνέχεια υπολογίστηκαν το 
normalized clustering coefficient γ το οποίο δίνεται από την σχέση γ = Cpreal / Cprandom και το 
normalized shortest path length λ το οποίο δίνεται από την σχέση λ = Lpreal / Lprandom όπου 
Cprandom και Lprandom η μέση τιμή των Cp και Lp από τα 100 τυχαία δίκτυα. Τα κριτήρια τα 
οποία θα πρέπει να πληρούνται για να παρουσιάζει ένα δίκτυο ιδιότητες μικρόκοσμου είναι 
γ >> 1, λ ≈ 1, και σ = γ / λ >> 1. [187], [204] 
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Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS (version 26.0. Armonk, NY: 
IBM Corp) και οι διαφορές στα θεωρητικά μετρητικά στοιχεία των γράφων μεταξύ της 
ομάδας των υγιών και της ομάδας των ασθενών με ΜΚΠ μελετήθηκαν με two-sample 
student t test με το κατώφλι στατιστική σημαντικότητας (p value) να ορίζεται στο 0,05. 
 
5.2.6 Στατιστική δικτύων 
 
Με στόχο να αξιολογήσουμε την ύπαρξη διαφορών στη δομική συνδεσιμότητα των δικτύων 
λευκής ουσίας μεταξύ της ομάδας των ασθενών με ΜΚΠ και των υγιών εθελοντών 
εφαρμόστηκε η προσέγγιση της στατιστικής βασισμένης στα δίκτυα (Network Based 
Statistics NBS) [205]. Η μέθοδος NBS εφαρμόστηκε στους πίνακες FA (90X90) των δύο 
ομάδων και αποτελεί μια νέα αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των πολλαπλών συγκρίσεων στο πλαίσιο της μαζικής μονομεταβλητής  δοκιμής 
των δεδομένων συνδεσιμότητας. Βασίζεται στις τοπολογικές και όχι στις φυσικής ιδιότητες 
του χώρου, υπολογίζοντας την στατιστική σημασία για υποσύνολα αμοιβαία συνδεδεμένων 
κόμβων. Αρχικά υπολογίζεται μια στατιστική t για κάθε ακμή δικτύου η οποία ακολουθείται 
από την εφαρμογή ενός κατωφλίου πρωτεύοντος στοιχείου το οποίο δίνει έμφαση στις 
ακμές οι οποίες εμφανίζουν διαφορετικής ισχύος συνδεσιμότητα. Όλες οι ακμές κάτω από 
το καθορισμένο κατώφλι εξετάζονται μέσω των αμοιβαίων συνδέσεων τους σχετικά με την 
διαμόρφωση μη τυχαίων σχηματιζόμενων συμπλεγμάτων εντός του τοπολογικού  χώρου. Η 
στατιστική σημασία για κάθε στοιχείο υπολογίζεται μέσω πολλαπλών τυχαίων μεταθέσεων 
(permutations) και επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για κάθε ένα permutation. Τέλος η 
ανάλυση μας πραγματοποιήθηκε με την χρήση με παραμετρικών permutations με 5000 
επαναλήψεις iterations και το κατώφλι στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.05. Τέλος 
η απεικόνιση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση της εργαλειοθήκης 
BrainNet Viewer toolbox (http://www.nitrc.org/projects/bnv/)[206]. 
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5.3 Αποτελέσματα 
 
5.3.1 Αποτελέσματα μετρητικών στοιχείων ευρείας κλίμακας και ιδιοτήτων μικρόκοσμου 
 
Οι ασθενείς με ΜΚΠ καθώς επίσης και η ομάδα των υγιών εθελοντών παρουσίασαν ιδιότητες 
μικρόκοσμου καθώς και οι δυο ομάδες συμμετεχόντων πληρούσαν τα κριτήρια γ >> 1, λ ≈ 1, 
και σ = γ / λ >> 1. Παρά το γεγονός ότι και οι δυο ομάδες παρουσίασαν ιδιότητες 
μικρόκοσμου δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε κανένα από τα 
μετρητικά στοιχεία γ,λ,σ καθώς επίσης ούτε και στο Eglob. Τα αποτελέσματα αυτά μαζί με 
τα αντίστοιχα p values τους παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4  
 
Πίνακας 5.4: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρητικών στοιχείων ευρείας κλίμακας. Το γ 
αντιστοιχεί στον κανονικοποιημένο συντελεστή ομαδοποίησης το λ στο κανονικοποιημένο 
κοντινότερο μήκος διαδρομής και το σ στο γ / λ.    
 

Global metrics Healthy (± SD) Patients (± SD) p-value 

γ 3.49 ± 0.193 3.40 ± 0.195 0.37 

λ 1.070 ± 0.038 1.096 ± 0.041 0.27 

σ 3.26 ± 0.25 3.10 ± 0.28 0.18 

Eglob 0.185 ± 0.008 0.184 ± 0.009 0.89 

 
 5.3.2 Αποτελέσματα μετρητικών στοιχείων τοπικής κλίμακας  
 
Συντελεστής ομαδοποίησης (Clustering Coefficient) 
 
Οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο συντελεστή 
ομαδοποίησης σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης μεταξύ της ομάδας των ασθενών και των υγιών μαζί με τα αντίστοιχα p-value 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5.   
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Πίνακας 5.5: Περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένο συντελεστή ομαδοποίησης σε σύγκριση με τους υγιείς.  
 

Brain regions HC ± SD SCLC ± SD p-value 

SFGdor.R 0.12 ± 0.03 0.09 ± 0.02 0.05 

IFGoperc.L 0.21 ± 0.04 0.18 ± 0.04 0.032 

CAL.L 0.19 ± 0.05 0.15 ± 0.04 0.024 

CAL.R 0.21 ± 0.04 0.17 ± 0.05 0.016 

ANG.L 0.32 ± 0.07 0.25 ± 0.07 0.027 

TPOsup.L 0.12 ± 0.02 0.10 ± 0.02 0.042 

MTG.R 0.15 ± 0.04 0.12 ± 0.03 0.015 

 
 
Κοντινότερο μήκος διαδρομής (Shortest path length) 
 
Οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά αυξημένο κοντινότερο μήκος 
διαδρομής σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα αυτά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.  
 
Πίνακας 5.6: Περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
αυξημένο κοντινότερο μήκος διαδρομής σε σύγκριση με τους υγιείς.  
 

Brain regions HC ± SD SCLC ± SD pvalue 

SFGdor.R 5.27 ± 0.41 5.94 ± 0.94 0.017 

SMA.R 5.19 ± 0.32 5.67 ± 0.74 0.028 

SFGmed.L 5.53 ± 0.72 6.25 ± 1.01 0.028 

ORBsupmed.L 5.95 ± 0.59 6.81 ± 1.02 0.008 

INS.R 6.33 ± 0.59 7.13 ± 1.02 0.048 

ACG.R 5.60 ± 0.42 6.21 ± 0.84 0.017 

DCG.R 5.43 ± 0.25 5.96 ± 0.74 0.013 

PCUN.R 4.65 ± 0.23 5.11 ± 0.81 0.047 

PCL.R 5.86 ± 0.40 6.59 ± 1.09 0.023 

THA.L 5.25 ± 0.37 5.74 ± 0.79 0.037 

THA.R 5.43 ± 0.47 6.14 ± 0.75 0.003 

STG.L 5.64 ± 0.37 5.80 ± 0.49 0.043 

ITG.R 6.53 ± 0.65 7.60 ± 1.01 0.001 
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Τοπική αποδοτικότητα (Local efficiency) 
 
Οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένη τοπική αποδοτικότητα 
σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 
στον πίνακα 5.7.  
 
Πίνακας 5.7: Περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένη τοπική αποδοτικότητα σε σύγκριση με τους υγιείς. 
 

Brain regions HC ± SD SCLC ± SD pvalue 

 ORBsup.R 0.28 ± 0.05 0.21 ± 0.07 0.029 

ORBmid.R 0.33 ± 0.02 0.26 ± 0.05 0.029 

SFGmed.L 0.34 ± 0.03 0.29 ± 0.06 0.05 

DCG.L 0.37 ± 0.02 0.32 ± 0.05 0.042 

DCG.R 0.34 ± 0.03 0.28 ± 0.06 0.046 

CAL.L 0.37 ± 0.03 0.33 ± 0.06 0.032 

SPG.R 0.36 ± 0.02 0.32 ± 0.05 0.037 

ANG.L 0.40 ± 0.03 0.35 ± 0.05 0.05 

PCUN.L 0.34 ± 0.02 0.30 ± 0.04 0.042 

MTG.R 0.32 ± 0.04 0.27 ± 0.06 0.029 
 
5.3.3 Αποτελέσματα ανάλυσης κόμβων υψηλής συνδεσιμότητας (Hub) 
 
14 κόμβοι προσδιορίστηκαν ως hub με την χρήση του μετρικού στοιχείου degree στην ομάδα 
των  υγιών ενώ 11 κόμβοι προσδιορίστηκαν ως hub στην ομάδα των ασθενών. Πιο 
συγκεκριμένα 10 κόμβοι προσδιορίστηκαν ως hub και στις δυο ομάδες δηλαδή ήταν κοινοί 
ενώ 4 κόμβοι προσδιορίστηκαν ως hub μόνο στην ομάδα των υγιών και ήταν οι εξής:  δεξιά 
άνω μετωπιαία έλικα ραχιοπλευρική (right superior frontal gyrus, dorsolateral, SFGdor.R), 
αριστερή άνω μετωπιαία έλικα, κογχική μοίρα (left superior frontal gyrus orbital part, 
ORBsup.L), αριστερός θάλαμος (left thalamus, THA.L) και η αριστερή άνω κροταφική έλικα 
(left superior temporal gyrus STG.L). Από την άλλη μεριά η αριστερή Αύλακα ασβεστίου και 
ο περιβαλλοντας φλοιός (Left calcarine fissure and surrounding cortex CAL.L) προσδιορίστηκε 
ως hub μόνο στην ομάδα των ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζονται στο σχήμα 
5.1. Τέλος οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο degree σε 
σύγκριση με την ομάδα των υγιών εθελοντών. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον 
πίνακα 5.7. 
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Σχήμα 5.2: A) Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι 14 κόμβοι οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως hub στην 
ομάδα των υγιών. Β) Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι 11 κόμβοι οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως 
hub στην ομάδα των ασθενών. Το μέγεθος των hubs είναι ανάλογο της τιμής του degree. 
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Πίνακας 5.8: Περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένο degree σε σύγκριση με τους υγιείς. 

Brain regions HC ± SD SCLC ± SD pvalue 

ORBinf.L 8.57 ± 1.65 7.14 ± 2.16 0.042 

SFGmed.L 10.29 ± 2.46 8.27 ± 3.05 0.046 

DCG.R 9.86 ± 1.65 8.41 ± 1.99 0.03 

PCL.R 6.86 ± 1.46 5.59 ± 2.01 0.05 

THA.L 11.07 ± 2.86 8.91 ± 3.03 0.041 

THA.R 9.21 ± 2.32 6.59 ± 2.36 0.002 

STG.L 10.93 ± 2.12 8.59 ± 1.70 0.001 

STG.R 9.64 ± 1.55 7.82 ± 2.13 0.009 

ITG.R 6.93 ± 1.85 5.64 ± 1.62 0.034 

 
 
5.3.4  Αποτελέσματα στατιστικής δικτύων  
 
Η προσέγγιση NBS ανέδειξε ένα υποδίκτυο το όποιο αποτελείται από 13 κόμβους και από 12 
ακμές και στο οποίο παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05, 5000 
permutation test) στην δομική συνδεσιμότητα μεταξύ των δυο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα 
οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν μειωμένη FA συνδεσιμότητα (FA connections) σε 
σύγκριση με την ομάδα των υγιών στις εξής περιοχές: αριστερό κάτω βρεγματικό λοβό – 
αριστερή μέση κροταφική έλικα (left Inferior parietal lobule - left Middle temporal gyrus IPL.L 
- MTG.L), αριστερό Προσφηνοειδές λόβιο -  αριστερή μέση κροταφική έλικα (left Precuneus 
- left Middle temporal gyrus PCUN.L – MTG.L), αριστερό Προσφηνοειδές λόβιο -  αριστερή 
κάτω  κροταφική έλικα (left Precuneus – left Inferior temporal gyrus PCUN.L – ITG.L), 
αριστερή Προκεντρική έλικα - αριστερή κάτω  κροταφική έλικα (left Precentral gyrus -  left 
Inferior temporal gyrus PreCG.L – ITG.L), αριστερό Προσφηνοειδές λόβιο- δεξί 
Προσφηνοειδές λόβιο (left Precuneus – right Precuneus PCUN.L – PCUN.R), αριστερή Αύλακα 
ασβεστίου και ο περιβαλλοντας φλοιός - δεξί Προσφηνοειδές λόβιο (left calcarine fissure and 
surrounding cortex - right Precuneus CAL.L – PCUN.R), δεξί Προσφηνοειδές λόβιο  - δεξιά 
κάτω  κροταφική έλικα right Precuneus – right Inferior temporal gyrus (PCUN.R – ITG.R), δεξιά 
άνω βρεγματική έλικα – δεξιά μέση κροταφική έλικα (right Superior parietal gyrus – right 
Middle temporal gyrus SPG.R – MTG.R), δεξιά άνω κροταφική έλικα -  δεξιά κάτω κροταφική 
έλικα (right Superior temporal gyrus – right Inferior temporal gyrus STG.R – ITG.R), δεξιά άνω 
κροταφική έλικα - δεξιά μέση κροταφική έλικα  (right Superior temporal gyrus - right Middle 
temporal gyrus STG.R – MTG.R), δεξιά Προκεντρική έλικα - δεξιά άνω κροταφική έλικα (right 
Precentral gyrus - right Superior temporal gyrus PreCG.R – STG.R) και δεξιά Προκεντρική έλικα 
– δεξιά μέση μετωπιαία έλικα (right Precentral gyrus – right Middle frontal gyrus PreCG.R – 
MFG.R). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2 
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Σχήμα 5.3: Περιοχές στις οποίες οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση στη 
δομική συνδεσιμότητα (FA connections) σε σύγκριση με τους υγιείς.   
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5.4 Συμπεράσματα  
 
Σε αυτή την μελέτη, ερευνήσαμε την τοπολογική οργάνωση των δομικών δικτύων της λευκής 
ουσίας του εγκεφάλου ασθενών με ΜΚΠ μετά την χημειοθεραπεία και υγειών εθελοντών. Η 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τον συνδυασμό της ΑΤΔ με την θεωρία των 
γράφων και τα κυριότερα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι και οι δυο ομάδες ( ασθενείς με 
ΜΚΠ και υγιείς εθελοντές) παρουσίασαν ιδιότητες μικρόκοσμου. Επίσης οι ασθενείς 
εμφάνισαν μειωμένο  συντελεστή ομαδοποίησης, μειωμένη τοπική αποδοτικότητα και 
μειωμένο degree καθώς επίσης και αυξημένο  κοντινότερο μήκος διαδρομής σε σύγκριση με 
τους υγιείς.  Επιπλέον οι δυο ομάδες παρουσίασαν διαφορετική κατανομή των κόμβων 
υψηλής συνδεσιμότητας (hub). Τέλος οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
μειωμένη δομική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς.  
 
Γενικά, ένα δίκτυο το οποίο παρουσιάζει ιδιότητες μικρόκοσμου σχετίζεται με υψηλό 
συντελεστή ομαδοποίησης (υψηλός διαχωρισμός) και συντομότερο μήκος διαδρομής 
(ολοκληρωμένη επεξεργασία) σε σύγκριση με τυχαία δίκτυα. Οι προαναφερθείσες αυτές 
ιδιότητες αντικατοπτρίζουν υψηλή (ευρεία και τοπική) απόδοση της παράλληλες μεταφοράς 
πληροφορίων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος καλωδίωσης [187], [207]. Σε αυτό το πλαίσιο 
τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι και οι δυο παρουσίασαν οργάνωση μικρόκοσμου. Τα 
ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες νευροαποικονιστικές μελέτες οι 
οποίες έχουν ερευνήσει τις ιδιότητες μικρόκοσμου σε ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών  [191], 
[194], [196], [208], και στηρίζουν την άποψη ότι οι ιδιότητες μικρόκοσμου παρουσιάζουν 
υψηλή ανθεκτικότητα και ο εγκέφαλος συνεχίζει να διατηρεί την τοπολογική οργάνωση τους 
ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και της θεραπείας που θα ακολουθηθεί [196]. 
 
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες παρουσίασαν οργάνωση μικρόκοσμου χωρίς να 
έχουν διαφορές μεταξύ τους στα μετρητικά στοιχεία γ, λ και σ, οι ασθενείς με ΜΚΠ 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση του συντελεστή ομαδοποίησης και τις τοπικής 
απόδοσης σε μετωπιαίες, κροταφικές, ινιακές και βρεγματικές περιοχές όταν συγκρίθηκαν 
με την ομάδα των υγειών εθελοντών. Επιπλέον οι ασθενείς παρουσίασαν αυξημένο 
κοντινότερο μήκος διαδρομής σε μετωπιαίες, κροταφικές και βρεγματικές περιοχές σε 
σύγκριση με τους υγιείς. Ο συνδυασμός του χαμηλότερου συντελεστή ομαδοποίησης ο 
οποίος υποδεικνύει ότι κάθε κόμβος ενός δικτύου είναι λιγότερος συνδεδεμένος με τους 
γειτονικούς του έχοντας σαν συνέπεια τον μικρότερο συγχρονισμό μεταξύ των περιοχών  και 
της χαμηλότερης τοπικής απόδοσης η οποία υποδηλώνει μειωμένη αποδοτικότητα των 
κοντινών συνδέσεων μεταξύ των γειτονικών περιοχών καθιστούν την ροή των  πληροφοριών 
σε ένα δίκτυο λιγότερο αποτελεσματική [188], [201], [209]. Από την άλλη μεριά  το αυξημένο 
κοντινότερο μήκος διαδρομής αναδεικνύει μια λιγότερο αποδοτική οργάνωση του δικτύου 
καθώς  οι συνδέσεις μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών είναι λιγότερο αποτελεσματικές 
[210]. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με την προηγουμένη μας μελέτη  
[180] η οποία έδειξε ότι οι ίδιοι ασθενείς με ΜΚΠ  μετά την χημειοθεραπεία παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντική μείωση  του όγκου και του πάχους της φαιάς ουσίας σε  μετωπιαίες, 
κροταφικές, ινιακές και βρεγματικές περιοχές. Επίσης τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης 
μελέτης [196] η οποία εφαρμόστηκε σε ασθενείς με μη ΜΚΠ πριν την χημειοθεραπεία 
έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν μειωμένο συντελεστή ομαδοποίησης και αυξημένο 
κοντινότερο μήκος διαδρομής σε μετωπιαίες, κροταφικές και βρεγματικές περιοχές σε 
σύγκριση με τους υγιείς ενώ τα αποτελέσματα αυτά συσχετίστηκαν με καταθλιπτικές και 
αγχώδεις διαταραχές οι οποίες εμφανίζονται σε ασθενείς με καρκίνο. Επιπλέον και άλλες 
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νευροαπικονιστικές μελέτες έχουν αναφέρει παρόμοια αποτελέσματα δηλαδή μειωμένο 
συντελεστή ομαδοποίησης σε συνδυασμό με αυξημένο  κοντινότερο μήκος διαδρομής σε 
ασθενείς που πάσχουν από λευχαιμία μετά την χημειοθεραπεία [194] καθώς επίσης και σε 
ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ [191], Πάρκινσον [211]  και επιληψία [210]. Σε αυτό 
το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται σε ασθενείς με 
μη ΜΚΠ καθώς επίσης και σε διαφορετικά είδη ασθενειών ανεξάρτητα από το είδος της 
θεραπείας. Το γεγονός αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τέτοιου είδους ευρήματα 
απεικόνισης τα οποία προκύπτουν από τα μετρητικά στοιχεία των γράφων θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ως ένας πιο γενικός δείκτης νευρολογικής δυσλειτουργίας. Επιπλέον θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι τέτοιου είδους αποτελέσματα δεν μπορούν να αποδοθούν 
αποκλειστικά στην χημειοθεραπεία καθώς στην βιβλιογραφία υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις. Πιο συγκεκριμένα ο Liu et al.  αποδίδει τέτοιου είδους αποτελέσματα σε 
προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου και στην διαδικασία εξέλιξης του καρκίνου, παρά στην 
χημειοθεραπεία, ενώ από την άλλη μεριά η μελέτη του Zou et al.  η οποία εφαρμόστηκε σε 
ασθενείς που πάσχουν από λευχαιμία αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα στην 
χημειοθεραπεία. Τέλος θα πρέπει επίσης να αναφερθεί και η έννοια του χημειοεγκεφάλου 
η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο όρος χημειοεγκέφαλος αναφέρεται σε 
δομικές και λειτουργικές αλλοιώσεις οι οποίες σχετίζονται με μεταβολές στις γνωστικές 
λειτουργίες και οφείλονται στις τοξικές επιδράσεις της χημειοθεραπείας [77]. Ωστόσο, οι 
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί εξαιτίας των οποίων δημιουργείται γνωστική και 
νευροσυμπεριφορική τοξικότητα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως με τους επικρατέστερους 
να θεωρούνται παράγοντες που οφείλονται στον ίδιο τον καρκίνο, βλάβες που οφείλονται 
στην χημειοθεραπεία καθώς επίσης και λόγο ορμονικών αλλαγών ή και συνδυασμού όλων 
των προαναφερθέντων παραγόντων [212]. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η έννοια του 
χημειοεγκεφάλου έχει μελετηθεί ευρέως στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο του 
μαστού όπου υπάρχουν έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι οι ασθενείς μετά 
την χημειοθεραπεία παρουσιάζουν μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας μειωμένη ακεραιότητα της 
λευκής ουσίας και διαφορετική ενεργοποίηση του εγκεφάλου σε σύγκριση με τους υγιείς, 
ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα αυτά έχουν συσχετιστεί με διάφορες λειτουργικές 
διαταραχές  [75]. Από την άλλη όμως μεριά υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση μελέτες 
στις οποίες  ασθενείς με καρκίνο του μαστού μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας  και διαφορετική 
ενεργοποίηση του εγκεφάλου πριν την εφαρμογή της χημειοθεραπείας [75], [213].γεγονός 
που καθιστά σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη μελέτη για την καλύτερη κατανόηση του πώς 
οι νευροτοξικές επιδράσεις σχετίζονται με τα γνωστικά ελλείματα ασθενών που πάσχουν 
από καρκίνο. 
 
Στη συνέχεια, το μετρητικό στοιχείο degree το οποίο αποτελεί το τυπικό μέτρο της 
κεντρικότητας (centrality) και εκφράζει τον  αριθμό των ακμών που συνδέουν έναν κόμβο με 
το υπόλοιπο δίκτυο χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των Hubs. Τα Hubs είναι κόμβοι 
υψηλής συνδεσιμότητας τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλές μεταβολικές απαιτήσεις και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική του δικτύου [188], [201]. Τα Hubs έχουν 
μελετηθεί περισσότερο σε ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια και το Αλτσχαιμερ [189], [190], 
[214], [215] και έχει αποδειχθεί ότι λόγο των υψηλών μεταβολικών τους απαιτήσεων αλλά 
και της  ανατομικής τους θέσης είναι πιο ευάλωτα στο να υποστούν παθολογικές βλάβες ενώ 
έχει αποδειχθεί επίσης ότι η θέση των τραυματισμένων Hub μεταβάλετε ανάλογα με την 
ασθένεια [216]. Από όσο γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη έρευνα η οποία μελέτησε την 
κατανομή των Hub σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά την χημειοθεραπεία με στόχο την διερεύνηση 
της ύπαρξης αποδιοργανώσεων στον εγκέφαλο των ασθενών σε σύγκριση με τους υγιείς. Τα 
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αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι υπήρχαν 10 κοινά Hub μεταξύ ασθενών και 
υγειών αλλά σε συνολικό αριθμό οι ασθενείς παρουσίασαν 3 Hub λιγότερα από τους υγιείς. 
Τα Hub αυτά είναι  η άνω μετωπιαία έλικα (Superior frontal gyrus), ο θάλαμος (Thalamus) 
και η άνω κροταφική έλικα (Superior temporal gyrus)  και αποτελούν μια σαφή ένδειξη της 
αποδιοργάνωσης του εγκεφάλου των ασθενών με ΜΚΠ καθώς τα Hub αυτά αποτελούν 
μέρος των πιο συχνά εμφανιζόμενων Hub στα δίκτυα του ανθρώπινου εγκεφάλου καθώς 
επίσης και σε δίκτυα άλλων ζωντανών οργανισμών και έχουν συσχετιστεί με πολύ 
σημαντικές λειτουργίες [216], [217]. Πιο συγκεκριμένα η άνω μετωπιαία έλικα έχει 
συσχετιστεί με λειτουργίες όπως η λειτουργική μνήμη (working memory) και η προσοχή 
[186], ο θάλαμος έχει συσχετιστεί με λειτουργίες όπως η μεταφορά κινητικών και 
αισθητηριακών πληροφοριών καθώς επίσης και λειτουργίες που αφορούν την μνήμη και την 
προσοχή [218], τέλος η άνω κροταφική έλικα έχει συσχετιστεί με λειτουργίες που αφορούν 
την ακουστική επεξεργασία, την λειτουργία της γλώσσας και τις διαδικασίες την κοινωνικής 
γνώσης [219]. Προηγούμενες μελέτες ΑΤΔ και ΛΑΜΣ οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε 
ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχουν αναφέρει ότι οι ασθενείς μετά την χημειοθεραπείας 
έχουν παρουσιάσει διαταραχές που σχετίζονται με την συγκέντρωση (προσοχή), την γλώσσα 
και την μνήμη [75], [76] και ο συνδυασμός των αναφορών αυτών με τα δικά μας 
αποτελέσματα καθιστά σαφές ότι υπάρχει πιθανότητα και οι ασθενείς με ΜΚΠ  να 
μαστίζονται από τέτοιου είδους λειτουργικά ελλείμματα. 
 
Τέλος, η ανάλυση NBS ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην δομική 
συνδεσιμότητα μεταξύ των ασθενών με ΜΚΠ και της ομάδας των υγιών. Πιο συγκεκριμένα 
οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν μειωμένη δομική συνδεσιμότητα μεταξύ των μετωπιαίων 
– κροταφικών, βρεγματικών – κροταφικών, βρεγματικών – ινιακών, καθώς επίσης και 
βρεγματικών – βρεγματικών, κροταφικών – κροταφικών και μετωπιαίων – μετωπιαίων 
συνδέσεων. Για την προσέγγιση NBS χρησιμοποιήθηκαν οι FA συνδέσεις, θέτοντας τα 
παραπάνω σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες ΑΤΔ σε ασθενείς με ΜΚΠ και ασθενείς 
που πάσχουν από καρκίνο του μαστού μετά την χημειοθεραπεία [75], [82], [180]. Αυτές οι 
μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν μειωμένες τιμές FA σε μετωπιαίες, κροταφικές 
και ινιακές δεσμίδες της λευκής ουσίας σε σύγκριση με του υγιείς. Επιπλέον τα ευρήματα 
αυτά συμφωνούν με τα δικά μας προηγούμενα αποτελέσματα ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας 
τα οποία έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα 
(υπό καθώς και υπερσυνδεσιμότητα) σε μετωπιαίες – κροταφικές, βρεγματικές – ινιακές 
καθώς επίσης και βρεγματικές – βρεγματικές συνδέσεις [180]. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 
αποτελεσμάτων υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ δομικής και 
λειτουργικής συνδεσιμότητας και κατ΄ επέκταση μεταξύ φαιάς και λευκής ουσίας.  
 
Όσον αφορά τους περιορισμούς της μελέτης μας, ο πιο σημαντικός σχετίζεται με το σχετικά 
περιορισμένο μέγεθος του δείγματος. Επιπλέον, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε με 
αξιοπιστία εάν τα εξαγόμενα αποτελέσματα αποδίδονται αποκλειστικά στη χημειοθεραπεία, 
καθώς κάποια από αυτά μπορεί να οφείλονται και στον ίδιο τον καρκίνο. Τέλος, η έλλειψη 
δεδομένων γνωστικής αξιολόγησης δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε μια 
συνδυαστική ανάλυση προκειμένου να συσχετίσουμε δομικές μεταβολές με μέτρα 
συμπεριφοράς, τα οποία θα παρείχαν ακόμα περισσότερες χρήσιμες γνώσεις. 
 
Συνοψίζοντας από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη έρευνα η οποία μελέτησε την 
τοπολογική οργάνωση των δομικών δικτύων της λευκής ουσίας σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά 
την χημειοθεραπεία εφαρμόζοντας τον συνδυασμό της ΑΤΔ με την θεωρία των γράφων. Τα 
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αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφορές στα θεωρητικά 
μετρητικά στοιχεία των γράφων στην κατανομή των hub καθώς και στην δομική 
συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τους υγιείς. Αυτά τα σημαντικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι 
η  τοπολογική οργάνωση των δομικών δικτύων της λευκής ουσίας σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά 
την χημειοθεραπεία έχει διαταραχθεί και παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση των αρνητικών 
επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και του καρκίνου στον εγκέφαλο των ασθενών.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΚΠ ΚΑΙ ΥΓΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.  
 
6.1 Εισαγωγή  
 
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοντινών και απομακρυσμένων περιοχών του, η θεωρία γράφων 
αποτελεί την ιδανική προσέγγιση για την περιγραφή της νευρωνικής επικοινωνίας σε 
ανατομικό και λειτουργικό επίπεδο επεξεργασίας [220]. Ως εκ τούτου, με την υπόθεση ότι ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων κόμβων 
μεγάλης κλίμακας, η Δομική Συνδεσιμότητα (SC) και οι αντίστοιχες αρχιτεκτονικές πτυχές του 
δικτύου μπορούν να απεικονίσουν τις τοπολογικές ιδιότητες του εγκεφάλου [185], [220]. 
Στην πράξη, τα τελευταία χρόνια ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός μελετών 
νευροαπεικόνισης  χρησιμοποιεί τον συνδυασμό της θεωρίας των γράφων με την 
δεσμιδογραφία της λευκής ουσίας με στόχο την αξιολόγηση της ύπαρξης αποδιοργάνωσης 
των δικτύων συνδεσιμότητας του εγκεφάλου και τον  εντοπισμό διαχωρισμένων ή 
ολοκληρωμένων δομών του εγκεφάλου [182], [183]. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ανάλυση 
των δικτύων του εγκεφάλου έχει προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σε διάφορες 
ασθένειες και διαταραχές [194], [195] [193], μόνο λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί σε σχέση με 
τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Ως εκ τούτου, 
στην προηγούμενη εργασία μας, διερευνήσαμε την τοπολογική οργάνωση των δομικών 
δικτύων συνδεσιμότητας της λευκής ουσίας σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά από χημειοθεραπεία. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν 
σημαντικές αλλαγές στα τοπικά αλλά και στα ευρείας κλίμακα μετρητικά στοιχεία  (με τις 
τιμές του μικρότερου μήκους διαδρομής να αυξάνονται, ενώ ο συντελεστής ομαδοποίησης, 
το degree  και η τοπική αποτελεσματικότητα μειώνονται) σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. 
 
Η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου έχει  επιδείξει επίσης σημαντική πρόοδο στην τεχνητή 
νοημοσύνη, επιτρέποντας την αποτελεσματική μοντελοποίηση του εγκεφάλου σε 
πολλαπλές συνθήκες [221] [222]. Από αυτή την άποψη, η χρήση μεθόδων μηχανικής 
εκμάθησης σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά που βασίζονται στα δίκτυα έχει 
επανειλημμένα αποδείξει τη δυνατότητα παροχής προσεγγίσεων  που επιτρέπουν  την 
ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης, αλλά και την ανάδειξη κρυφών υποστρωμάτων . Οι μέθοδοι 
μηχανικής μάθησης σε γενικές γραμμές βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα (αλγόριθμους) τα 
οποία είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να γενικεύουν κανόνες και μοτίβα  σε ένα δοθέν 
σύνολο δεδομένων και στην συνέχεια εκμεταλλευόμενα αυτή την γνώση μπορούν να 
παράγουν προβλέψεις (ταξινόμηση) σε ένα νέο σύνολο δεδομένων. Έτσι σύμφωνα με τα 
παραπάνω οι πληροφορίες που προκύπτουν από την εκτίμηση της δομικής συνδεσιμότητας 
με την χρήση της ΑΤΔ χρησιμοποιούνται  ως χαρακτηριστικά εισόδου στους αλγόριθμους 
μηχανικής εκμάθησης, επιτρέποντας έτσι τη διαφοροποίηση μεταξύ υγιών και ασθενών  
[223]. Για παράδειγμα, ο Kamiya [224]  χρησιμοποίησε την δομική συνδεσιμότητα 
ολόκληρου του εγκεφάλου η οποία προέκυψε από την ΑΤΔ σε συνδυασμό  με έναν 
ταξινομητή Support Vector Machine (SVM) για την αξιολόγηση της πλευρικής 
επιληπτογένεσης της επιληψίας στον κροταφικό λοβό. Τα αποτελέσματά του οποίου 
κυμάνθηκαν σε ακρίβεια μεταξύ  του 0,73 έως 0,90 στη δυαδική ταξινόμηση μεταξύ 3 
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ομάδων. Με παρόμοιο τρόπο, μια διαδικασία SVM σε συνδυασμό με μια τοπική γραμμική 
τεχνική επιλογής χαρακτηριστικών ενσωμάτωσης εφαρμόστηκε για τη μελέτη των 
επιπτώσεων της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του ρινοφάρυγγα  [225]. Σύμφωνα 
με την μελέτη αυτή, ο σχεδιασμός μηχανικής εκμάθησης  εξετάστηκε σε σχέση με τις αλλαγές 
των δομικών δικτύων της λευκής ουσία σε 0–6, 6–12 και > 12 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία 
με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων να είναι 0,85, 0,84 και 0,75 αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, 
ένας σχεδιασμός παλινδρόμησης μηχανικής εκμάθησης εφαρμόστηκε με την χρήση  
χαρακτηριστικών δομικής συνδεσιμότητας εξαγόμενα από την ΑΤΔ με στόχο την πρόβλεψη 
αλλαγών στα συμπτώματα της σχιζοφρένειας [226]. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
έδειξαν ότι το μοντέλο πρόβλεψης με βάση τα δομικά δίκτυα  που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
ικανό να ανιχνεύσει προγνωστικούς βιοδείκτες τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την 
εξέλιξη της νόσου. 
 
Ωστόσο, παρά τον αυξανόμενο αριθμό ερευνητικών εργασιών που χρησιμοποιούν  
πληροφορίες δομικής συνδεσιμότητας ως χαρακτηριστικά εισόδου για αλγόριθμους 
μηχανικής εκμάθησης, αυτή η τεχνική δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σε ασθενείς με ΜΚΠ.  Αυτό 
το ερευνητικό κενό ήταν το βασικό κίνητρο για πραγματοποίηση  αυτής της μελέτης. Ως εκ 
τούτου, αυτή η έρευνα αποτελεί την πρώτη μελέτη η οποία  χρησιμοποιώντας τα δίκτυα 
δομικής συνδεσιμότητάς τα οποία προέκυψαν από την ΑΤΔ  σε συνδυασμό με προσεγγίσεις 
μηχανικής εκμάθησης έχει ως στόχο την αποτελεσματική διάκριση μεταξύ ασθενών με ΜΚΠ 
και υγιών εθελοντών.  
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6.2 Μεθοδολογία της Ανάλυσης  
 
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτή την μελέτη μαζί με τα δημογραφικά τους 
χαρακτηριστικά καθώς επίσης και τα πρωτόκολλα λήψης των εικόνων και η διαδικασία 
κατασκευής των δικτύων δομικής συνδεσιμότητα τα οποία προέκυψαν από τον συνδυασμό 
της ΑΤΔ με την θεωρία των γράφων παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 και πιο 
συγκεκριμένα στις υποενότητες  5.2.1, 5.2.2 και 5.2.4 αντίστοιχα. 
 
6.2.1 Επιλογή χαρακτηριστικών βασισμένα στα δίκτυα 
 
Προκειμένου να μελετηθεί η αποτελεσματική διάκριση μεταξύ των δομών του εγκεφάλου 
ασθενών με ΜΚΠ και υγιών εθελοντών και ταυτόχρονα να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 
των δικτύων του εγκεφάλου, εφαρμόστηκε ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τις ακμές του 
δικτύου ως διακριτικές μεταβλητές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τιμές δομικής 
συνδεσιμότητας FA για κάθε άτομο θεωρήθηκαν ως χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε 90 × 
(90-1) / 2 = 4005 μοναδικές τιμές. Επιπλέον, εστιάζοντας στην παροχή ενός ισχυρού και 
αποτελεσματικού σχεδιασμού μηχανικής εκμάθησης και λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού 
μηδενικών τιμών στο πίνακα FA, συμπεριλάβαμε μόνο χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν μη 
μηδενικές τιμές τουλάχιστον στο 75% των συμμετεχόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας ήταν το να παραμείνουν 185 χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλήφθηκαν τελικά 
στην περαιτέρω ανάλυση. 
 
Παρά τη μεγάλη μείωση του συνολικού αριθμού χαρακτηριστικών, ο εναπομείναντας  
αριθμός χαρακτηριστικών συνέχισε να παραμένει μεγάλος  σε σύγκριση με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων και  θα μπορούσε  έτσι να συμβάλει στην πιθανή υπερπροσαρμογή του 
μοντέλου ταξινόμησης. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία επιλογής 
χαρακτηριστικών με στόχο την αφαίρεση των περιττών χαρακτηριστικών, και την 
ταυτόχρονη εξακρίβωση σημαντικών χαρακτηριστικών  για τη διαδικασία ταξινόμησης και 
την ενσωμάτωσή τους σε ένα βέλτιστο υποσύνολο, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
απόδοση της ταξινόμησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένας προηγουμένως 
επικυρωμένος αλγόριθμος εξάλειψης  χαρακτηριστικών (RFE-CBR) [227], ο οποίος 
προσδιορίζει τη σημασία κάθε χαρακτηριστικού για τη συνολική ποιότητα του μοντέλου 
ταξινόμησης χρησιμοποιώντας έναν εσωτερικό ταξινομητή SVM. Πιο συγκεκριμένα, ο 
αλγόριθμος RFE-CBR εφαρμόζει έναν ταξινομητή SVM στο πλήρες σύνολο χαρακτηριστικών 
για να αξιολογήσει την απόδοση του κάθε χαρακτηριστικού. Ως εκ τούτου, σε κάθε 
επανάληψη δημιουργείται ένα μοντέλο SVM και υπολογίζεται ένα κριτήριο κατάταξης για 
κάθε χαρακτηριστικό. Εφόσον οι ταξινομητές  SVM χρησιμοποιούν τα παραδείγματα που 
δίνονται για να εκτιμήσουν το μέγιστο περιθώριο του ορίου απόφασης για τον διαχωρισμό 
των δύο κατηγοριών, το κριτήριο κατάταξης βασίζεται στα σταθμισμένα διανύσματα  του 
υπερεπιπέδου. Στη συνέχεια, το χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί στο κριτήριο κατάταξης με 
τη μικρότερη τιμή αφαιρείται από τον χώρο χαρακτηριστικών, με τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά να αποτελούν το σύνολο χαρακτηριστικών για την επόμενη επανάληψη. 
Αυτή η διαδικασία εξάλειψης  επαναλαμβάνεται μέχρι να αφαιρεθούν διαδοχικά όλα τα  
χαρακτηριστικών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επιπλέον, η μέθοδος 
επιλογής χαρακτηριστικών RFE-CBR αξιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών, 
διευκολύνοντας έτσι την πιθανή επιρροή τους στη μοντελοποίηση ταξινόμησης και ως εκ 
τούτου οδηγεί σε πιο ισχυρά αποτελέσματα [228]. Αφού ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος, όλα τα 
χαρακτηριστικά ταξινομούνται με την αντίστροφη σειρά κατάργησης, αποτελώντας 
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επομένως το σύνολο κατάταξης επιλογής χαρακτηριστικών. Η επιλογή χαρακτηριστικών και 
οι επακόλουθες διαδικασίες ταξινόμησης εφαρμόστηκαν με τη χρήση της προσέγγισης 
Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV) όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 
6.2.2 Ταξινόμηση  
 
Η ακόλουθη ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αλγόριθμο SVM για τη 
διάκριση μεταξύ ασθενών με ΜΚΠ και υγιών εθελοντών. Εν συντομία, ο SVM είναι μια 
μέθοδος εποπτευόμενης μάθησης που χαρτογραφεί γνωστά δείγματα (σημεία δεδομένων, 
data points) σε έναν χώρο Ν-διάστατων και στη συνέχεια καθορίζει το βέλτιστο όριο 
απόφασης που διαχωρίζει τις κλάσεις διατηρώντας ένα μέγιστο περιθώριο μεταξύ του 
υπερεπίπεδου και των σημείων των δεδομένων εισόδου. Για να αντιμετωπιστούν οι 
περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα εισόδου δεν είναι γραμμικά διαχωρισμένα, μπορεί να 
εφαρμοστεί ένας τροποποιημένος χώρος χαρακτηριστικών (κόλπο πυρήνα) με στόχο να 
μετασχηματίσει τη διάσταση των δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο να προσδιορίσει το 
βέλτιστο μη γραμμικό υπερεπίπεδο. Σε αυτή την μελέτη, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος 
SVM με πυρήνα συνάρτησης ακτινικής βάσης γκάους (rbf), λαμβάνοντας υπόψη τις μη 
γραμμικές αλληλεπιδράσεις και την εξάρτηση μεταξύ των δεδομένα και μεταξύ των 
διανυσμάτων των χαρακτηριστικών και του χώρου των χαρακτηριστικών [229]. Παρόμοια με 
τη διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών, η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με μια 
διαδικασία LOOCV για να μετριάζει τις εξαρτήσεις  που σχετίζονται με το θέμα (subject-
specific), επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανίχνευση μεταβλητών που παραμένουν σταθερές 
ως προς το θέμα και είναι ικανές να κωδικοποιούν πληροφορίες που σχετίζονται με το ΜΚΠ. 
Ως εκ τούτου, ένα περιστατικό (που αντιστοιχεί σε ένα θέμα) θεωρήθηκε ως σετ δοκιμών, 
αφήνοντας τα υπόλοιπα να αποτελούν το σετ εκπαίδευσης με διαδοχικό τρόπο έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι περιπτώσεις ως σετ δοκιμών. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
επιλογής των χαρακτηριστικών, ο αλγόριθμος RFE-CBR χρησιμοποιούσε μόνο τα δεδομένα 
από το σετ εκπαίδευσης, δημιουργώντας κατά συνέπεια 36 ταξινομημένα σύνολα 
χαρακτηριστικών. Με παρόμοιο τρόπο, τα μοντέλα SVM κατασκευάστηκαν 
χρησιμοποιώντας τα σετ εκπαίδευσης, και η απόδοση εκτιμήθηκε εφαρμόζοντας τα σετ 
εκπαίδευσης στα παραγόμενα μοντέλα ταξινόμησης. Ως εκ τούτου, η απόδοση της 
ταξινόμησης αξιολογήθηκε με τον μέσο όρο των διαφορετικών μετρήσεων των μοντέλων 
SVM μεταξύ όλων των πτυχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της ανισορροπίας κλάσης στα 
δεδομένα μας, η χρήση της συμβατικής ακρίβειας ταξινόμησης (δηλαδή, οι συνολικές 
σωστές προβλέψεις, διαιρούμενες με τις συνολικές περιπτώσεις) δεν θα απόδιδε με επιτυχία 
την εγκυρότητα των μοντέλων SVM. Με βάση αυτή την προϋπόθεση, χρησιμοποιήθηκε η 
σταθμισμένη ακρίβεια (σύμφωνα με τον αριθμό των δειγμάτων κάθε κατηγορίας στο σύνολο 
δεδομένων) για την αξιολόγηση της απόδοσης της ταξινόμησης. Ωστόσο, για να αποφευχθεί 
η σύγχυση των αναγνωστών, η σταθμισμένη ακρίβεια θα αναφέρεται στο εξής ως ακρίβεια. 
Προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών, ακολουθήθηκε μια  
διαδικασία η οποία ξεκίνησε από ένα υποσύνολο μηδενικών χαρακτηριστικών και στο οποίο 
προσθέτονταν διαδοχικά τα χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονταν πιο συχνά στην 
κατάταξη του RFE-CBR. Σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, δημιουργούνταν ένα μοντέλο 
SVM, το οποίο αξιολογούσε επαναλαμβανόμενα την απόδοση της ταξινόμησης, έως ότου ο 
χώρος χαρακτηριστικών να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά. Το βέλτιστο υποσύνολο 
χαρακτηριστικών θεωρήθηκε αυτό με την υψηλότερη ακρίβεια ταξινόμησης. Επιπλέον, για 
να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια, εφαρμόστηκε η  ρύθμιση παραμέτρων του μοντέλου SVM. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο περιορισμός πλαισίου (box constraint) (C) μεταβλήθηκε από 10-2 έως 
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102 με λογαριθμικά βήματα, ενώ ο συντελεστής πυρήνα (kernel coefficient) (γ) 
χρησιμοποίησε ένα διαδοχικό βήμα 0,25 από 0,25 έως 4. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση 
πιθανής υπερπροσαρμογής κατά τη διάρκεια των διαδικασίες ταξινόμησης, εφαρμόστηκαν 
1000 τυχαία permutations στις κλάσεις (class labels) (κάτω από τον ίδιο σχεδιασμό LOOCV). 
Ως εκ τούτου, υπολογίστηκε μια εμπειρική κατανομή ακρίβειας ταξινόμησης και εκτιμήθηκε 
μια τιμή p υπολογίζοντας τον λόγο του αριθμού των permutations που πέτυχαν μεγαλύτερη 
ακρίβεια από τα αρχικά δείγματα προς τον αριθμό των συνολικών permutations [230]. 
 
6.2.3 Επικύρωση της απόδοσης των επιλεγμένων χαρακτηριστικών. 
 
Για μια πιο αυστηρή εκτίμηση ως προς την απόδοση των χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν,  
σε αυτή την μελέτη χρησιμοποιήσαμε επίσης διαφορετικές μεθόδους ταξινόμησης. Από 
αυτή την άποψη, η επίτευξη μιας υψηλής απόδοσης ταξινόμησης (παρά τον 
χρησιμοποιούμενο σχεδιασμό ταξινόμησης) θα αναδεικνύει τις ιδιότητες ευρείας κλίμακας 
των επιλεγμένων χαρακτηριστικών σε σχέση με την ικανότητά τους να διακρίνουν. Για αυτό 
τον λόγο και με στόχο την επικύρωση των επιλεγμένων χαρακτηριστικών 
πραγματοποιήθηκαν με την  εφαρμογή του βέλτιστου υποσυνόλου που προέκυψε από τον 
RFE-CBR επιπλέων ταξινομήσεις με την χρήση των ταξινομητών  linear SVM kernel, k-Nearest 
Neighbor (kNN), Linear Discriminant Analysis (LDA), and Random Forest (RF)  και στην 
συνέχεια υπολογίστηκε η προκύπτουσα ακρίβεια τους.  
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6.3 Αποτελέσματα  
 
6.3.1 Απόδοση ταξινόμησης 
 
Σε αυτή την μελέτη προτείνεται ένα πλαίσιο επιλογής χαρακτηριστικών και ταξινόμησης, τα  
αποτέλεσμα του οποίου παρουσιάζουν συνολικά υψηλή απόδοση. Συγκεκριμένα, η 
ταξινόμηση μεταξύ των ασθενών με ΜΚΠ και των υγιών εθελοντών πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας τα εξαγόμενα από την δομική συνδεσιμότητα χαρακτηριστικά τα οποία 
ενσωματώθηκαν στο βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών. Το βέλτιστο μοντέλο 
ταξινόμησης πέτυχε ακρίβεια 0,91 (ευαισθησία = 0,91, ειδικότητα = 0,92) (p < 0,001, 1000 
permutations), χρησιμοποιώντας 16 χαρακτηριστικά. 
 

                                            Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ταξινόμησης   
Accuracy Sensitivity Specificity F1-Score Area Under Curve 
0.91*** 0.92 0.91 0.92 0.94 

                       
                                                      
 
 
6.3.2 Χαρακτηριστικά δομικής συνδεσιμότητας 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πριν από τις διαδικασίες επιλογής και ταξινόμησης 
χαρακτηριστικών, εφαρμόστηκε ένα όριο τουλάχιστον 75% μη μηδενικών τιμών για κάθε 
χαρακτηριστικό. Ως αποτέλεσμα, συνολικά 185 χαρακτηριστικά δομικής συνδεσιμότητας  (τα 
οποία αντιστοιχούν σε 185 συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ROI) ενσωματώθηκαν στον  
αγωγό μηχανικής εκμάθησης. Αναλυτικά, οι κόμβοι περιλάμβαναν και τις 90 AAL περιοχές 
(ROI) με τον βαθμό κεντρικότητας (centrality degree) (δηλαδή, τον αριθμό των ακμών που 
συνδέονται σε κάθε ROI) να κυμαίνεται από 1 έως 10. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι και 
οι δύο περιπτώσεις στις οποίες ο βαθμός κεντρικότητας ήταν 10 αντιστοιχούν στην αριστερή 
και στη δεξιά περιοχή του προσφηνοειδές λόβιου . Επιπλέον, η πλειονότητα των συνδέσεων 
παρουσίασε μετωπική υπεροχή με τις 73 από τις 185 ακμές του δικτύου να αφορούν 
μετωπικές περιοχές,  εκ τον οποίων οι 34 από αυτές αφορούσαν μετωπικές προς μετωπικές 
συνδέσεις. Η ίδια τάση καταδεικνύεται τόσο για τις κροταφικές περιοχές (με 27 στους 50 
(54%) των κροταφικών κόμβων να αναφέρονται σε κροταφικές προς κροταφικές συνδέσεις) 
όσο και για τις βρεγματικές συνδέσεις (με 17 από τους 51 (33%) βρεγματικούς κόμβους να 
αναφέρονται σε βρεγματικές προς βρεγματικές συνδέσεις). Αντίθετα, οι ινιακοί κόμβοι 
επέδειξαν κυριαρχία τόσο στις ινιακές προς ινιακές  συνδέσεις (15 από τις 40) όσο και στις 
ινιακές προς βρεγματικές συνδέσεις (14 από τις 40), ενώ δεν διακρίθηκε σαφής τάση όσον 
αφορά την έλικα του προσαγωγίου, την νησιωτική έλικα και τις κεντρικές δομές. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το συνολικό της δομικής συνδεσιμότητας  έδειξε 
ένα ενδο-ημισφαιρικό μοτίβο με την πλειονότητα των ακμών (176 από τις 185) να βρίσκονται 
στο ίδιο ημισφαίριο, χωρίς όμως κανέναν ημισφαίριο να διακρίνεται ως κυρίαρχο (με 92 
συνδέσεις  από αριστερά προς τα αριστερά, και 84 από τα δεξιά προς τα δεξιά). Τα 
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στο σχήμα 6.1. 
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Σχήμα 6.1: Αριστερά παρουσιάζονται οι 185 συνδέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών δομικής 
συνδεσιμότητας τα οποία προέκυψαν μετά την εφαρμογή του ορίου του 75% μη μηδενικών τιμών. 
Δεξιά ο πίνακας ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ των περιοχών.  
 
Το βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών που εντοπίστηκε αποτελείται 16 συνολικά 
χαρακτηριστικά, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια σύνδεση, μεταξύ 26 μοναδικών 
περιοχών του εγκεφάλου. Η πλειονότητα των επιλεγμένων χαρακτηριστικών  αποτελείται 
από συνδέσεις  μεταξύ σε μετωπιαίων (5), κροταφικών (5) και βρεγματικών (4) κόμβους, ενώ 
οι ακμές που περιλαμβάνουν τις περιοχές του νησιωτικής έλικας εξαιρέθηκαν από τον 
αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών. Όσον αφορά την ισχύ συνδεσιμότητας των 
χαρακτηριστικών, 9 από τα 16 παρουσίασαν αύξηση στην ομάδα των ασθενών με ΜΚΠ σε 
σύγκριση με τους υγιείς, ενώ 7 από 16 συνολική μείωση. Παρόλο που, λόγω του μικρού 
αριθμού χαρακτηριστικών, δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση παρατηρήσιμης τάσης, όλες οι 
συνδέσεις που συνδέουν κροταφικές περιοχές εμφάνισαν μειωμένη ισχύ στους υγιείς σε 
σύγκριση με την ομάδα των ασθενών. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερη 
στατιστική ανάλυση των τιμών συνδεσιμότητας (μέσω μονόδρομης ANOVA) σε όλα τα 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η ANOVA δεν αποκάλυψε σημαντικές αλλοιώσεις (p<0,05) μεταξύ 
των τάξεων με εξαίρεση την παραιππόκαμπια έλικα -προς- τον κροταφικό πόλο: Ανώτερη 
κροταφική έλικα και Προκεντρική έλικα -προς φακοειδές πυρήνα, κέλυφος (όλα τα 
προαναφερθέντα ROI βρίσκονται στα αριστερά ημισφαίριο). Σε αντίθεση με τα συνολικά 
χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε ενδοημισφαιρική υπεροχή στο αριστερό ημισφαίριο στο 
βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών, με 10 από τις ακμές να έχουν συνδέσεις από 
αριστερά προς τα αριστερά και 3 από δεξιά προς τα δεξιά, ενώ 3 συνδέσεις έδειξαν ένα δια-
ημισφαιρικό μοτίβο (σύνδεση περιοχές μεταξύ των δύο ημισφαιρίων). Τα αποτελέσματα 
αυτά παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2 
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Σχήμα 6.2: Τα 16 χαρακτηριστικά τα οποία επιλέχθηκαν σε συνδυασμό με την ισχύ συνδεσιμότητας 
τους.    
 
 
6.3.3 Αποτελέσματα επικύρωσης  
 
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το 
βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών το οποίο προέκυψε από τον αλγόριθμο RFE-CBR 
μπορεί επιτύχει υψηλή απόδοση ταξινόμησης άσχετα με τη μέθοδο ταξινόμησης που 
χρησιμοποιήθηκε, εκτελέστηκαν διάφορα σχέδια μηχανικής εκμάθησης, και στην συνέχεια 
υπολογίστηκε η  ακρίβεια τους . Αυτά περιλάμβαναν ταξινομητές γραμμικού πυρήνα SVM, 
kNN, LDA και RF με την αντίστοιχη ακρίβεια ταξινόμησης να παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
Συνεπώς, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2 όλες οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
κατάφεραν να επιτύχουν υψηλή ακρίβεια, ωστόσο καμία δεν ξεπέρασε την απόδοση του 
προτεινόμενου ταξινομητή Gaussian SVM. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να 
υποτεθεί ότι τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν επιδεικνύουν  ευρείας κλίμακας  
ιδιότητες όσον αφορά την διακριτική τους ικανότητα και οι οποίες δεν σχετίζονται με τις 
υποκείμενες αλγοριθμικές διαδικασίες κάθε μεθόδου. 
 
Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα επικύρωσης της απόδοσης των επιλεγμένων χαρακτηριστικών  με την 
χρήση διαφορετικών μεθόδων ταξινόμησης. 
 

Classifier Accuracy Sensitivity Specificity 

SVM-gaussian 0.91 0.91 0.92 

SVM-linear 0.82 0.79 0.86 

k-NN 0.77 0.71 0.82 

LDA 0.78 0.70 0.84 

RF 0.75 0.73 0.76 

                         
 
  



 109 

6.4 Συμπεράσματα  
 
Σε αυτή την μελέτη διερευνήθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης ταξινόμησης μεταξύ 
ασθενών που πάσχουν από ΜΚΠ και υγιών εθελοντών με την χρήση χαρακτηριστικών τα 
οποία προέκυψαν από την δομική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά των  δομικών δικτύων συνδεσιμότητα σε 
συνδυασμό με την  χρήση του ταξινομητή Gaussian SVM κατάφεραν να επιτύχουν υψηλής 
απόδοσης ταξινόμηση με ακρίβεια η οποία έφτασε στο 0.91. Επιπλέον με στόχο την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών με τα χαρακτηρίστηκα αυτά εκτελέστηκαν και άλλα 
μοντέλα μηχανικής εκμάθησης με την χρήση διαφορετικών ταξινομητών όπως ταξινομητές 
γραμμικού πυρήνα SVM, kNN, LDA και RF. Τα αποτελέσματα της επικύρωσης έδειξαν ότι 
παρά την χρήση διαφορετικών ταξινομητών η απόδοση της ταξινόμησης παρέμεινε σε 
υψηλά επίπεδα καθώς η ακρίβεια κυμάνθηκε μεταξύ του 0,75 ως 0,82 γεγονός που 
αναδεικνύει ότι τα χαρακτηρίστηκα των δομικών δικτύων παρουσιάζουν ευρείας κλίμακας 
ικανότητες διαχωρισμού οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την μέθοδο ταξινόμησης η οποία 
θα χρησιμοποιηθεί.  
 
Η ανάλυση της ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε με την χρήση της τεχνικής της επιλογής 
χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά  τα οποία επιλέχθηκαν κατά την διάρκεια της 
ανάλυσης αποτελούνται από 16 ζεύγη συνδέσεων μεταξύ μετωπιαίων  – κροταφικών, 
μετωπιαίων – βρεγματικών, μετωπιαίων – κεντρικών δομών καθώς και μετωπιαίων – 
μετωπιαίων, κροταφικών – κροταφικών, βρεγματικών – βρεγματικών, προσαγωγικών – 
προσαγωγικών και ινιακών – ινιακών περιοχών. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε 
συμφωνία με τις προηγούμενες μας ΑΤΔ και ΛΑΜΣ μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στους 
ίδιους ασθενείς με ΜΚΠ [180], [231]. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της προσέγγισης 
της στατιστικής δικτύου έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΜΚΠ παρουσίασαν μειωμένη δομική 
συνδεσιμότητα (FA συνδέσεις) μεταξύ μετωπιαίων – κροταφικών, βρεγματικών – 
βρεγματικών, κροταφικών – κροταφικών και μετωπιαίων - μετωπιαίων περιοχών [231]. 
Ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα της ΛΑΜΣ σε κατάσταση ηρεμίας  έδειξαν ότι οι ασθενείς 
παρουσίασαν διαφορές στην λειτουργική συνδεσιμότητα (υπό καθώς και υπέρ 
συνδεσιμότητα) μεταξύ  μετωπιαίων - κροταφικών, ινιακών - ινιακών και  βρεγματικών – 
βρεγματικών συνδέσεών συνοδευόμενα από μειωμένο όγκο και πάχος της φαιάς ουσίας  σε 
μετωπιαίες, κροταφικές, βρεγματικές και ινιακές περιοχές [180] γεγονός που καθιστά σαφές 
ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία επιλέχθηκαν σχετίζονται με περιοχές που παρουσιάζουν 
δομικές αποκλείσεις και λειτουργικές αλλοιώσεις στους  ασθενείς με ΜΚΠ.  
 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένες από τις περιοχές οι οποίες 
επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά έχουν συσχετιστεί με πολύ σημαντικές γνωσιακές 
λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές του μετωπιαίου φλοιού μαζί με την μέση και την 
άνω μετωπιαία έλικα έχουν συσχετιστεί με λειτουργίες όπως η λειτουργική μνήμη (working 
memory),  η προετοιμασία και η εκτέλεση εργασιών, η προσοχή και η συμπεριφορά [186], 
[232]. Η άνω κροταφική έλικα  και η μέση κροταφική έλικα  σχετίζονται με λειτουργίες όπως 
η λειτουργία της γλώσσας και των κοινωνικών γνωστικών διαδικασιών, η επεξεργασία 
σημασιολογικής μνήμης και η οπτική αντίληψη [219], [233]. Οι περιοχές του φλοιού του 
προσαγωγίου συμπεριλαμβανομένων του πρόσθιου και οπίσθιου φλοιού του προσαγωγίου 
έχουν συνδεθεί με λειτουργίες που αφορούν το συναίσθημα, την αίσθηση και την δράση 
(λήψη αποφάσεων) [234]. Επιπλέον  ο ιππόκαμπος  και ο παραιππόκαμπος  έχουν συνδεθεί 
με λειτουργίες που σχετίζονται με το συναίσθημα, την μάθηση και την επεισοδιακή μνήμη 
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[235], [236] ενώ και το προσφηνοειδές λόβιο έχει επίσης συσχετιστεί με τη ανάκτηση της 
επεισοδιακής μνήμης καθώς επίσης και με την οπτικοχωρική αντίληψη [237]. Τέλος, ο 
ινιακός λοβός  συμπεριλαμβανομένης της άνω ινιακής έλικας έχει συσχετιστεί με λειτουργίες 
που αφορούν την οπτικοχωρική επεξεργασία, την αναγνώριση προσώπων και τον 
σχηματισμό μνήμης [238]. Η σημαντικότητα της επιλογής αυτών των περιοχών ως 
χαρακτηριστικών βασίζεται στο γεγονός ότι οι προηγούμενες ΑΤΔ και ΛΑΜΣ μελέτες οι 
οποίες έχουν εφαρμοστεί σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά την χημειοθεραπεία 
αναφέρουν ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχές που σχετίζονται με την προσοχή, τη 
γλώσσα και τη μνήμη [75], [76]. Επιπλέον μελέτες που έχουν εφαρμοστεί σε ασθενείς με 
καρκίνο μετά την χημειοθεραπεία αναφέρουν ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν μειωμένη 
συγκέντρωση και λειτουργίες οπτικής μνήμης [81], [239] γεγονός που αναδεικνύει ότι η 
επιλογή αυτών των περιοχών ως χαρακτηριστικά και ο συνδυασμός τους  με τις 
προηγούμενες μας μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν στις ιδίες 
περιοχές δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες υποδηλώνουν ότι και οι ασθενείς με ΜΚΠ  
μπορεί να υποφέρουν από παρόμοιους τύπους λειτουργικών ελλειμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
7.1 Συμπεράσματα 
 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή διακρίνεται σε τρεις μελέτες? πειράματα τα οποία 
εφαρμόστηκαν με στόχο την μελέτη της επίδρασης της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο 
ασθενών που πάσχουν από ΜΚΠ. Το πρώτο πείραμα βασίστηκε στην εφαρμογή μιας 
πολυτροπικής ανάλυσης της Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού η οποία περιλάμβανε 
την αξιοποίηση συγχρόνων τεχνικών απεικόνισης όπως η ΑΤΔ, η ΔΑΜΣ και η ΛΑΜΣ. Πιο 
συγκεκριμένα η ανάλυση της ΑΤΔ πραγματοποιήθηκε με την χρήση δυο τεχνικών της 
ντετερμινιστικής ανάλυσης και της ανάλυσης σε επίπεδο ογκοστοιχείου. Οι δύο αναλύσεις 
αυτές είχαν ως στόχο την μελέτη της ύπαρξης αποδιοργάνωσης της αρχιτεκτονικής των 
δεσμίδων της λευκής ουσίας του εγκεφάλου των ασθενών. Μετά τα απαραίτητα βήματα 
προεπεξεργασίας των δεδομένων τα οποία περιλάμβαναν τις διορθώσεις ως προς τον 
θόρυβο και την κίνηση έλαβε χώρα η ντετερμινιστική ανάλυση με την πραγματοποίηση 
δεσμιδογραφίας ολόκληρου του εγκεφάλου η οποία ακολουθήθηκε από τον σχεδιασμό 
κατάλληλων περιοχών ενδιαφέροντος από τα τις οποίες προέκυψαν οι 9 γνώστες (ανά 
ημισφαίριο) δεσμίδες του εγκεφάλου όπου από κάθε δεσμίδα εξήχθη η τιμή της 
κλασματικής ανισορροπίας FA ( το FA αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο της 
ακεραιότητας της λευκής ουσίας) και στην συνέχεια για κάθε δεσμίδα πραγματοποιήθηκε 
στατιστική ανάλυση μεταξύ της ομάδας των ασθενών και των υγιών εθελοντών. Από την 
άλλη μεριά όσον αφορά την ανάλυση στο επίπεδο του ογκοστοιχείου πρώτα βρέθηκαν τα 
voxel τα οποία παρουσιάζουν διαφορά ως προς την τιμή του FA μεταξύ των δύο ομάδων και 
στην συνέχεια με την χρήση ενός άτλαντα αντιστοιχήθηκαν στις δεσμίδες στις οποίες 
ανήκουν αυτά τα voxel. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων έδειξαν ότι οι ασθενείς 
παρουσίασαν μειωμένη κλασματικής ανισορροπίας FA σε αρκετές δεσμίδες οι οποίες 
συνδέονται με πολύ σημαντικές λειτουργίες όπως η εμπρόσθια θαλαμική ακτινοβολία και η 
τοξοειδής δεσμίδα οι οποίες έχουν συσχετιστεί με την προσοχή, την γλώσσα και την μνήμη 
[159], [160] η φλοιονωτιαία δεσμίδα η οποία σχετίζεται με τον έλεγχο της κίνησης [162] και 
η αγκιστροειδής δεσμίδα η οποία σχετίζεται με την διαδικασία της λήψης αποφάσεων [163] 
και τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια σαφή ένδειξη της αποδιοργάνωσης της λευκής 
ουσίας. Το επόμενο βήμα του πειράματος περιλάμβανε την κατάτμηση του εγκεφάλου σε 
84 περιοχές και την πραγματοποίηση αξιολόγησης του όγκου και του πάχους της φαιάς 
ουσίας με στόχο της διαπίστωση της ύπαρξης δομικών καταστροφών στον εγκέφαλο των 
ασθενών. Τέλος η ανάλυση των δεδομένων της ΛΑΜΣ σε συνδυασμό με την χρήση του 
συντελεστή συσχέτισης Pearson ως μέτρο λειτουργικής συνδεσιμότητας κατέστησε δυνατή 
την μελέτη της ύπαρξης λειτουργικών ελλειμάτων. Τα αποτελέσματα των δυο αυτών 
αναλύσεων έδειξαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν διαφορετική λειτουργική συνδεσιμότητα 
σε συνδέσεις μεταξύ βρεγματικών (parietal), κροταφικών (temporal) και ινιακών (occipital) 
περιοχών και στις οποίες ο όγκος και το πάχος της φαιάς ουσίας  των ασθενών ήταν 
μειωμένα. Η σημαντικότητα αυτών αποτελεσμάτων έγκειται στο γεγονός ότι παρόμοια 
ευρήματα έχουν αναφερθεί και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά την 
χημειοθεραπεία και αυτές οι περιοχές έχουν συσχετιστεί με λειτουργίες που αφορούν την 
λειτουργική μνήμη, την προετοιμασία και την εκτέλεση εργασιών, την προσοχή και την 
συμπεριφορά [166].  Τα συνολικά αυτά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πολυτροπική 
αυτή ανάλυση εκμεταλλευόμενη την συμπληρωματική φύση των διαφορετικών μεθόδων 
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μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τους μηχανισμούς απόκρισης του 
εγκεφάλου.  
 
 
Στο δεύτερο πείραμα εφαρμόστηκε η σύνδεση της ΑΤΔ με την θεωρία των γράφων. 
Πρόκειται για μια νέα πολύ σύγχρονη τεχνική η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλος 
μπορεί να προσομοιωθεί με ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από κόμβους (περιοχές του 
εγκεφάλου) και ακμές (δεσμίδες της λευκής ουσίας) και επιτρέπει με αυτών τον τρόπο την 
μελέτη της τοπολογικής οργάνωσης των δομικών δικτύων της λευκής ουσίας του εγκεφάλου. 
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του συνδυασμού της ΑΤΔ και της θεωρίας των γράφων είναι 
η κατασκευή δομικών δικτύων του εγκεφάλου από την οποία στην συνέχεια εξάγονται τα 
μετρητικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την μελέτη αυτών των δικτύων. Πιο συγκεκριμένα 
τα μετρητικά στοιχεία τα οποία μελετήθηκαν στο δικό μας πείραμα ήταν το μέσο μήκος 
διαδρομής, ο συντελεστής ομαδοποίησης, η αποδοτικότητα σε τοπικό και ευρείας κλίμακας 
επίπεδο και οι κόμβοι υψηλής συνδεσιμότητας. Στην συνέχεια μελετήθηκε η ύπαρξη 
προϋποθέσεων μικρόκοσμου με την κατασκευή 100 τυχαία δικτύων τα οποία συγκρίθηκαν 
με αυτά των ασθενών και των υγειών εθελοντών. Τέλος με την εφαρμογή μιας τεχνικής η 
οποία ονομάζεται στατιστική βάση δικτύων μελετήθηκε η ύπαρξη διαφορών στην δομική 
συνδεσιμότητα μεταξύ του εγκεφάλου των ασθενών και των υγειών.  Τα αποτελέσματα 
αυτού του πειράματος έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων πληρούσαν τις 
ιδιότητες μικρόκοσμου γεγονός το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία όπου 
οι ιδιότητες μικρόκοσμου έχουν μελετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών [191], [194], [196], 
[208], και στηρίζουν την άποψη ότι ο εγκέφαλος παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα και 
συνεχίζει να διατηρεί τις ιδιότητες αυτές ανεξάρτητα από την ασθένεια και την θεραπεία η 
οποία ακολουθείτε [196]. επίσης, οι ασθενείς εμφάνισαν μειωμένο συντελεστή 
ομαδοποίησης, μειωμένη τοπική αποδοτικότητα και μειωμένο degree καθώς επίσης και 
αυξημένο  κοντινότερο μήκος διαδρομής σε σύγκριση με τους υγιείς. Παρόμοια ευρήματα 
έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία και σε άλλου είδους ασθένειες η θεραπεία των οποίων 
σε κάποιες από αυτές περιλάμβανε την χρήση της χημειοθεραπεία  [194] ενώ σε κάποιες 
άλλες όχι [196] γεγονός που υποδηλώνει ότι τέτοιου είδους απεικονιστικά ευρήματα θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένας πιο γενικός δείκτης νευρολογικής δυσλειτουργίας. 
Επιπλέον οι δυο ομάδες παρουσίασαν διαφορετική κατανομή των κόμβων υψηλής 
συνδεσιμότητας (hub). Πιο συγκεκριμένα οι ασθενείς παρουσίασαν 3 Hub λιγότερα από τους 
υγιείς τα οποία ήταν η άνω μετωπιαία έλικα (Superior frontal gyrus), ο θάλαμος (Thalamus) 
και η άνω κροταφική έλικα (Superior temporal gyrus) γεγονός το οποίο αποτελεί σαφή 
ένδειξη της αποδιοργάνωσης του εγκεφάλου των ασθενών με ΜΚΠ καθώς τα Hub αυτά 
έχουν συσχετιστεί με πολύ σημαντικές λειτουργίες όπως η συγκέντρωση – προσοχή, η 
γλώσσα και η μνήμη, όπου διαταραχές αυτών των λειτουργιών έχουν αναφερθεί σε ασθενείς 
με καρκίνο του μαστού μετά την χημειοθεραπεία [75], [76]. Επομένως τα ευρήματα μας αυτά 
καθιστούν σαφές ότι υπάρχει πιθανότητα και οι ασθενείς με ΜΚΠ  να μαστίζονται από 
τέτοιου είδους λειτουργικά ελλείμματα. Τέλος οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντικά μειωμένη δομική συνδεσιμότητα σε περιοχές στις οποίες σύμφωνα με το 
προηγούμενο πείραμα μας οι ίδιοι ασθενείς είχαν παρουσιάσει και διαφορετική λειτουργική 
συνδεσιμότητα. Η σημαντικότητα αυτών των ευρημάτων έγκειται στο γεγονός ότι ο 
συνδυασμός των δύο αυτών αποτελεσμάτων υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ δομικής και λειτουργικής συνδεσιμότητας και κατ΄ επέκταση 
μεταξύ φαιάς και λευκής ουσίας.  
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Το τρίτο και τελευταίο πείραμα αυτή της διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής 
εκμάθησης οι οποίοι σαν είσοδο λάμβαναν τα δομικά δίκτυα τα οποία τα οποία 
δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη ανάλυση και σαν στόχο είχαν την επίτευξη ταξινόμησης 
μεταξύ ασθενών με ΜΚΠ και υγειών. Πιο συγκεκριμένα στα δεδομένα των δομικών δικτύων 
εφαρμόστηκε ένας αλγόριθμος RFE-CBR ο οποίος σαν στόχο είχε την εξάλειψη των περιττών 
χαρακτηριστικών και την επιλογή των απαραίτητων (feature selection). O αλγόριθμος αυτός 
κατέληξε στην επιλογή 16 χαρακτηριστικών (ζεύγη περιοχών) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
στην περεταίρω ανάλυση. Τα 16 αυτά χαρακτηριστικά τροφοδότησαν έναν ταξινομητή  
Gaussian SVM ο οποίος κατάφερε να διακρίνει τους  ασθενείς από τους υγιείς 
επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση ταξινόμησης με ακρίβεια 0.91. Στην συνέχεια με στόχο την 
επικύρωση της απόδοσης αυτών των χαρακτηριστικών εκτελέστηκαν και άλλα μοντέλα 
μηχανικής εκμάθησης τροφοδοτούμενα με αυτά τα 16 χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας 
ταξινομητές γραμμικού πυρήνα SVM, kNN, LDA και RF. Τα αποτελέσματα αυτής τις ανάλυσης 
έδειξαν ότι η απόδοση της ταξινόμησης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα με την ακρίβεια να 
κυμαίνεται μεταξύ του 0.72 ως 0.82 ανάλογα με τον ταξινομητή ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 
γεγονός το οποίο αναδεικνύει ότι τα χαρακτηριστικά των δικτύων παρουσιάζουν υψηλή 
ικανότητα διαχωρισμού η οποία είναι ανεξάρτητη από τον ταξινομητή ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί. Τέλος ένα επιπλέον στοιχείο της ανάλυσης αυτής ήταν ότι τα 16 
χαρακτηριστικά τα οποία επιλέχθηκαν αποτελούνται από ζεύγη περιοχών του εγκεφάλου 
όπου στα προηγούμενα πειράματα μας στις ίδιες περιοχές οι ασθενείς παρουσίασαν δομικές 
λειτουργικές αλλοιώσεις και στην βιβλιογραφία οι ίδιες περιοχές μετά την χημειοθεραπεία 
έχουν συσχετιστεί με διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την γλώσσα την συγκέντρωση και 
την μνήμη.  
 
Από όσο γνωρίζουμε βιβλιογραφικά αυτή η έρευνα αποτελεί την πρώτη απόπειρα 
εφαρμογής συνδυαστικής μελέτης σε ασθενείς με ΜΚΠ μετά την χημειοθεραπεία. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάζουν ένα μοτίβο ισχυρών δομικών και 
λειτουργικών αλλοιώσεων του εγκεφάλου των ασθενών και παρέχουν μια νέα γνώση ως 
προς την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών επίδρασης και των επιπτώσεων της 
χημειοθεραπείας στον ανθρώπινο εγκέφαλο και η οποία μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει 
στην βελτιστοποίηση των φαρμακοθεραπευτικών  σχημάτων.   
 
7.2 Μελλοντικές προοπτικές  
 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έρχεται να προστεθεί σε μια πολύ μικρή μέχρι στιγμής 
συλλογή ερευνών οι οποίες μελετούν τον ΜΚΠ και τα αποτελέσματα της δείχνουν ένα μοτίβο 
δομικών και λειτουργικών ελλειμάτων του εγκεφάλου των ασθενών μετά την 
χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την 
μελλοντική συσχέτιση των δομικών και λειτουργικών αλλοιώσεων με γνωστικές 
δυσλειτουργίες, όπου λόγω της έλλειψες πληροφοριών σχετικά με τις γνωστικές επιδόσεις 
των ασθενών με ΜΚΠ δεν κατάφεραν να πραγματοποιηθούν σε αυτή την μελέτη. Έτσι 
προτείνεται στις μελλοντικές εργασίες η ενσωμάτωση στο πρωτόκολλο συλλογής των  
δεδομένων και η λήψη γνωστικών αξιολογήσεων. Επιπλέον επειδή υπάρχει μια σύγχυση 
στην βιβλιογραφία σχετικά με τους μηχανισμούς στους οποίους αποδίδονται αυτές οι 
αλλοιώσεις καθώς κάποιες από αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στην 
χημειοθεραπεία αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί και η επίδραση του ίδιου του καρκίνου 
συνιστάται η λήψη δεδομένων κατά την διάρκεια εξέλιξης της νόσου. Πιο συγκεκριμένα 
προτείνουμε την πραγματοποίηση μιας λήψης στα αρχικά στάδια της νόσου και πριν την 
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εφαρμογή της χημειοθεραπείας, μια λήψη αμέσως μετά το πέρας της χημειοθεραπείας και 
τέλος μια λήψη μετά την ολοκλήρωση της ΠΚΑ. Με αυτό τον τρόπο η σύγκριση και η εύρεση 
διαφορών μεταξύ των λήψεων και την διαδικασία εξέλιξης της θα μπορέσει να προσδιορίσει 
επακριβώς των μηχανισμό στον οποίο οφείλεται η κάθε διαφορά.  
 
Τέλος επειδή αυτή είναι η πρώτη εργασία η οποία μελέτησε την τοπολογική οργάνωση των 
δομικών δικτύων της λευκής ουσίας στην περίπτωση των ασθενών με ΜΚΠ χρειάζεται 
βαθύτερη έρευνα ως προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα αποτελέσματα μας σε 
συνδυασμό με την βιβλιογραφία δείχνουν ότι τα μετρητικά αυτά στοιχεία μπορούν να 
αποτελέσουν έναν σημαντικό δείκτη νευρολογικής δυσλειτουργίας ο οποίος σχετίζεται με 
την πορεία και την εξέλιξη της νόσου.         
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