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Α. Ψευδοχρωμοτικüò χÜρτηò üπου οι μικρÝò κüκκινεò και κßτρινεò περιοχÝò εßναι ýποτπεò για υψηλοý βαθμοý νεοπλοσßεò, Ο χρÞστηò

επιλÝγει και σημειþνει με κýκλουò τιò περιοχÝò που διαλÝγει γιο βιοψßα,

Β, ο ψευδοχρωματικüò χÜρτηò φrογr, «ü, οι κýκλοι ευθυγρσμμßζονται πüνω στην πραγματικÞ εικüνο του τραχÞλου, καθοδηγþι,τσò με

μεγüλη οκρßβειο τη δειγματοληψßα.

Το ΜΑΡΤΙΟ ΤοΥ 2005 Ýγα πολý
ενδlαφÝρογ üρθρο του The Econoπιist

τρÜβηξε την προσοχ]ß των συιºηρη-
τþν Ýργων τÝχνηò και των ιστορικþν.
Το θÝμα ßταν η ψηφιακιß εξÝταση
κα1 αγαπαραγα)γÞ τηò παλαιüτερηò
Βßβλου του κüσμου με μlα νÝα τεχν1-

κý, αυτü τηò ΔυναμικÞò Φασματικýò
Απεικüνισηò, υºιü τηγ αιl,ßδα τηò
Βρετανικιßò Βιβλιοθüκηò. Η τεχνικÞ
θα επÝτρεπε τη δημιουργßα α\ºιγρü-

φων υψηληò ανüλυσηò του παμπü-
λαιου βιβλßου, αλλü και τητ αποκü-
λιψη των σβησμÝνων ý σιγκαλυμ-

μÝνων εδαφßων κdτω απü το κυρßωò
κεßμενο χωρßò γα κιγδυγεýει το πο-

λýτιμο χειρüγραφο,
Εξετüζοι,ταò κdθε σελßδα απü το
υπεριþδεò Ýωò το υπÝρυθρο, το

μελüπ κα1 η περγαμηνý θο γßνοτ,ται
διαφανý σε συγκεκριμÝνα μüκη
κýματοò, þστε γα εμφανßζονται τα

κρυμμÝνα υποστρþματα και να
αποκαλýπτοτ,ται τα μυστικü τουò,
Το üρθρο ανÝφερε üτι η τεχνικÞ εß-
χε σχεδιαστεß γlα να χρησιμοποlη-

θεß σε ιατρικÝò εφαρμογÝò απü Ýναν

¸λ\ηγα καθηγητß, τον κýριο Κþστα

ΜπÜλα του Τμßματοò Ηλεκτρονι-
κþν Μηχαγικþν και ]ν{ηχαγικþγ

Υπολογιστþν του Πολυτεχγεßου
Κρdτηò.
Πρüγματι, η τεχνικτ1 τηò Δυναμικττò

Φασματικιßò Απεικüνισηò δημιουρ-

γιßθηκε αρχικÜ ωò μÝθοδοò οπτικιßò
διülνωσηò του καρκßνου τηò μü-
τραò κα1 Üλλωγ επιθηλιακþν ιστþγ.

Η ιδεα πßοω ατιü ι ην πρωτοποριοκτ1

τεχνικÞ εßγαι üτι η ανüκλαση του

φωτüò απü τον ιστü μπορεß
γα δþσει πληροφορßεò για τιò βιοχη-
μικÝò αλλαγÝò που Ýχει υποστεß αυ-

τüò κατü την εξÝλιξη μιαò παθολογι-
κßò αλλοßωσηò. Κατü την αγüκλαση

τρüπο απü Ýναν υγý ιστü.
Ετσι, αγαπτýχθηκε η πρωτοποριακß
κολποσκοπικÞ συσκευÞ Δυναμικιßò
Φασματικηò Αττεικüνισηò DySISTM,
απü τηγ ερευνητικü ομÜδα τηò Forth
Photonics, η οποßα εßναι εταιρεßα τε-
χνοβλαστüò (spin-offl του Ιδρýματοò
Τεχνολογßαò και ¸ρευναò (ΙΤΕ), και
υπü τηγ καθοδýγηση του κ. Μπdλα.
Η συσκευü εßγαι εýκολη σεη μετα-
φορd και στη χρfiση και στηγ ουσßα

του φωτüò στογ ιστü εßγαι δυγατüν
να αγιχνευτοýν οι αλλαγÝò στη δομιß
και στη λειτουργικüτητα του κατÜ

το τÝρασμα απü μια υγιιß σε μια
παθολογικτß κατÜσταση. ¸ναò
ιστüò λοιπüγ ττου παρουσιüζει υψη-

λοý βαθμοý νεοπλασßα θα αναχ-λÜ

το φωò με εττελþò διαφορετικü
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δεν αλλÜζει τη διαδικασßα τηò συμ-

βατικßò κολποσκüπησηò, αφοý χρη-
σιμοποιοýιται οι ßδιεò συνθfκεò φω-
τισμοý και τα ßδια διαλýματα. Η εξÝ,
ταση δεγ εßναι επßπονη ιß χρονοβüρα,
διαρκεß μüλιò τÝσσερα λεπτιß και δß-
νει αποτελÝσματα τα οποßα η ασθε-
νßò παßρνει αμÝσωò.
Η διαδικασßα περýαμβÜνει την Ýκχυ-
ση αραιοý διαλýματοò οξικοý οξÝοò
σιον τραχηλο τηò μητραò, τιροκειμε-
νου να αρχßσει αμÝσωò μετÜ η λßψη
διαδοχικþν φασματικων εικüνων σε

ιιραlματικü χρüνο με ειδυιü ονε-
πτυγμÝνη απεικονιστικτß διÜταξη, Το
εξειδικευμενο λοl,ιομκü, που περι-
λαμβανεται στη συσκευη, υηολογßζει
τιò αλλαγεò στο χρüνο τηò διÜχιπηò
ανÜýασηò του ιστοý για κÜθε εικο-
γοστοιχεßο (pixel) τηò εικüναò.
Ο χρüνοò ανÜκλασηò για κÜθε εικο-
νοστοιχεßο αναλýεται αλγοριθμικÜ
και το τρüγραμμα υπολοl,ιζει το βαθ-

μü και την Ýκταση τωγ αλλοιþσεωγ,
δημιουργþτταò Ýναν ψηφιακü χüρτη

για κdθε σημεßο του τραχßλου.
Αυτüò ο ψηφιοκüò ψευδοχρωματικüò
χdρτηò υιερτßθεται τηò πραlματικηò
εlκüναò του τραχιßλου, αγαδεικνýο-

}ºαò τιò παθολοlικÝò περιοχÝò, ακü-

μα και τιò πιο μικρÝò και μεμονωμÝ-
νεò, ¸τσι, ο 1ιοτρüò διευκολýνεται
στ ην κολποσκοηικτß διòßlνωοηι σ,ιην

ορlοθÝτηση τηò βλÜβηò και στην επι-

λογü των ýποπτων περιοχþν 1ια βιο-
ψßα ιß ακüμα και Üμεση χειρουργικη
αφαßρεση, λ{ε αυτü τογ τρüπο σι

βιοψßεò 1,ßνοιται με μÝμστη ακρß
βετα, στο σημεßο üπου υπüρχει το

πρüβΙημα, χωρßò να αιιαlτεßτα1 η λη-

ψη πολλαπλþν βιοψιþν. Ο απþτε-

ροò στüχοò των κατασκευαστþν εßγαι
η δινατüτητα ομεσηò θεραπεßαò των

νεοπλασιþν του τραχßλου, με μια
μÝθοδο τýπου see and treat (βλÝπω

κοι θεροπεýω), δηλαδÞ ο ενºοηι-
σμüò rou προβλιματοò και η θερα-
πεjα του να γßνονται αμÝσωò,
Ενα ακüμα σημαιτικü πλεονÝκτημα
εßγαι το χαμýü κüστοò τηò τεχνολο-

γßαò, που την καθισΓÜ προσιτÞ σε
üλουò, αφοý κÜθε γυ,ναικολογικßß
κλινικτι μτιορεß να αηοκττßσει τη συ-

οκευη. Χαρακτηριστικü εßνοι ro ετ,-

διαφερον ηου Ýχουν δεßξει ανοπτυο-
σüμενεò χþρεò στην Αφρικß και στην

Αοßο 1ια rnv ειοαγωγη τηò τεχνιýò
Δυναμικηò Φαοματ ικηò Αηεικüνισηò
στο ηρογριßμματα υγεßαò τουò.

Σε τÝτοιεò χιδρεò με ελλιπιß προ-

γρÜμματα πρüληψηò ο καρκßνοò του
τροχηλου εξακολουθεß να ευθýγεται

\ßα τουò περισσüιερουò θανüτουò
απü νεοπλαοßεò στιò 1ιιναßκεò.
Αηü ιιò κλινικÝò δοκιμεò που Ýχοιτν

γßνει μÝχρι σüμερα στην Ελλüδα και
στη Βρετανßα τα αποτελÝσματα üτατ,

ενθαρριτντικü μα τη διαlνωση των
νεοπλασιþν τηò μητραò. Σýμφωνα

με αυτÜ, η ευαισδησßα τηò συσκευιßò
ιιτιερεßχε κατιß 20% απü τα συμι-βατι-

κιß τεστ-Παη, ενþ η ακρßβεια ε\ºοπι-
σμοý των γεοπλασιþγ εßναι κατü
150/ο ανþτερη απü εκεßνη ºων συμ-

βατικþν κολποσκοπßωγ. lι4Ýσα στο

χρüνο μßα μεγιß"λη κλτνικt'ι μελÝτη,
που θα αφορÜ στη συσκευý DySIS,

θα ξεκινýοει στην Ολλανδßο και σlη

Σουηδßα. Αξßζει να σημειωθεß üτι

μÝσα στο 2007 τÝτοιεò συσκευÝò θα
LπτÜριοLα και στι]\ Ελλαδα και η φα-
σματοσκοπικτι εξÝταση του τραχιß-
λου θα ].ßτ,εται σε επιλεlμÝνα νοσο-
κομεßα και διαlτωστικü κÝντρα.
Πρüσφατα η τεητκτß τηò Δυναμικιßò
Φασματßκιßò Απεικüνισηò, πÝρα απü
τιò διαlνωσιικÝò εφαρμογÝò τηò
στην κλιιικÞ 1.υτ,αικο.\οl,ßα, χρησιμο-
ποιτßθηκε πειραματικÜ κα1 με επlτυ-
χßα στη διÜlνωση του καρκßτ,οιτ του
λòßρι.,1γο και ττλλων ετιιθη \ιακι jι
ιστþν, εγþ οι εφαρμογÝò τηò αξιο-
ποιιßθηκαν και στην εξÝταση Ýργων
τÝχνηò και χειρογριßφþν για τητ,ανß
χνευση καλυμμÝνων, σβησμÝνων ß
αλλοιωμÝνων σχεδßων ý κειμενων.
Η νÝα τεχγικß του φωτüò Ýχει dδη
ατοδεßξει τιò δυνατüτη ιÝò τηò και
Ýχει χαρßσει στην ελληνικü ομÜδα
τηò Forth Photonics διεθνιß διπλþμα-
τα ευρεσιτεχνßαò και ευρυτα ιη ανα-

γνþριση απü οργανισμοýò ιγεßαò και
Ýρευναò στο εξωτερικd. Και η πολλÜ
υηοοχüμει.η διαδρομιß τηò εχει μüλιò
ξεκιντßσει...

UBSPACE
Περισσüτερεò λεπτομÝρειεò για τιò
τ εχνολογ ßεò π ου αναπl ýοοον ται η πο

τον καθηγητß Κþστα ΜπÜλα και τß.ò

ερευνητικÝò τOυ αμÜδεò στο Πο,\, -

τεχνεßα Κρßτηò κ8ι στην εταlß:
τεχνοβλαστü του ΙΤΕ Forth
Phoιon.ics θα βρεßιε οßοι,ò . :,,, ,.

κουò τοπουò
I{T vw.electronics.tuc, gr ßι;; ;

wwwforth-photonics, gr.
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