
1. Moντελοποίηση διάχυσης, παραγωγή παραμετρικών χαρτών και δημιουργία 

συνθετικών εικόνων διάχυσης στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού του 

ήπατος 

Διάφορα μοντέλα διάχυσης έχουν χρησιμοποιηθεί στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 

(μαγνητική τομογραφία) για την αξιολόγηση παθολογικών οντοτήτων στο ήπαρ. Το 

συγκεκριμένο θέμα αφορά στη σύγκριση μεταξύ του απλού μονοεκθετικού μοντέλου 

διάχυσης έναντι του διπλοεκθετικού μοντέλου και του τριπλοεκθετικού μοντέλου της 

ασύμφωνης κίνησης εντός των ογκοστοιχείων (intravoxel incoherent motion – IVIM). Στο 

πλαίσιο της εργασίας θα πρέπει να δημιουργηθεί κώδικας (προϋπόθεση η γνώση χρήσης της 

πλατφόρμας Matlab) για την παραγωγή διδιάστατων μονοπαραμετρικών χαρτών διαφόρων 

ποσοτικών δεικτών από τις ληφθείσες εικόνες μαγνητικής τομογραφίας. Επίσης, στη βάση 

των παραπάνω μοντέλων, θα παραχθούν συνθετικές εικόνες διάχυσης με υψηλή ευαισθησία 

(τιμή b), οι οποίες θα αξιολογηθούν ως προς την ποιότητά τους.  

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν:  

• Εξοικείωση με μια κλινική εφαρμογή απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 

• Κατανόηση της απεικόνισης διάχυσης στη μαγνητική τομογραφία  

• Εξοικείωση με τα διάφορα μοντέλα διάχυσης και τη χρήση τους στην κλινική πράξη  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας διδιάστατων εικόνων μαγνητικής τομογραφίας 

(σε μορφή dicom) για τη δημιουργία μονοπαραμετρικών χαρτών και συνθετικών 

εικόνων διάχυσης 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33672277/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25223523/ 

https://www.kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2019.0568 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33672277/
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https://www.kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2019.0568


2. Εκτίμηση του ποσοστού λίπους σε ιστούς με την απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού για χρήση αυτού ως ποσοτικού δείκτη αξιολόγησης παθολογικών 

καταστάσεων  

Σε ιστούς που περιέχουν τόσο λίπος όσο και νερό, όπως ο μυελός των οστών, τα σήματα τόσο 

από λίπη όσο και από μόρια νερού συμβάλλουν στο παρατηρούμενο σήμα της απεικόνισης 

μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική τομογραφία). Ενώ το σήμα νερού αποτελείται από ένα 

μόνο χημικό μόριο (H2O), το σήμα λίπους αποτελείται από σήματα που προέρχονται από 

διαφορετικές χημικές οντότητες ( -(CH2)n-, -CH3, κλπ). Το σήμα MR κάθε οντότητας 

ακολουθεί την εξίσωση Bloch και η έντασή του είναι συνάρτηση ενδογενών παραμέτρων 

ιστού (PD, T1, T2 κλπ) και παραμέτρων απεικόνισης (TR, TE, κλπ). Υπάρχουν διάφορα 

μαθηματικά μοντέλα υπολογισμού του ποσοστού λίπους (fat fraction)  στους ιστούς, μιας 

παραμέτρου που έχει αποδειχθεί σημαντική για την εκτίμηση και παρακολούθηση διαφόρων 

παθολογικών καταστάσεων, όπως το πολλαπλούν μυέλωμα (καρκίνος που προσβάλλει τον 

μυελό των οστών), στο οποίο το λίπος του μυελού αντικαθίσταται από κακοήθη 

πλασματοκύτταρα. Στο πλαίσιο της εργασίας θα πρέπει να δημιουργηθεί κώδικας 

(προϋπόθεση η γνώση χρήσης της πλατφόρμας Matlab) για τη παραγωγή, από τις ληφθείσες 

εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, διδιάστατων ποσοτικών χαρτών εκτίμησης του λίπους 

στους ιστούς, στη βάση των διαφορετικών μοντέλων. Επίσης, θα κατασκευασθεί απλό 

ομοίωμα λίπους-νερού για συλλογή κατάλληλων απεικονιστικών δεδομένων. 

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν:  

• Εξοικείωση με μια κλινική εφαρμογή απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 

• Κατανόηση της απεικόνισης νερού και λίπους στη μαγνητική τομογραφία  

• Εξοικείωση με τα διάφορα μοντέλα αξιολόγησης του ποσοστού λίπους (fat fraction) 

στους ιστούς και τη χρήση τους στην κλινική πράξη  

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας διδιάστατων εικόνων μαγνητικής τομογραφίας 

(σε μορφή dicom) για τη δημιουργία ποσοτικών χαρτών εκτίμησης του ποσοστού 

λίπους στους ιστούς 

 
Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: 
https://www.physicamedica.com/article/S1120-1797(20)30153-8/fulltext#relatedArticles 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223159/ 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jmri.24193 
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3. Εξαγωγή ακτινομετρικών χαρακτηριστικών και μελέτη συσχετίσεων με κλινικές 

παραμέτρους ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα 

Το θέμα αφορά την εξαγωγή ακτινομετρικών χαρακτηριστικών από εικόνες αξονικής 

τομογραφίας ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Θα διερευνηθεί η 

διαφοροποίηση και οι εν δυνάμει στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ χαρακτηριστικών και 

κλινικών παραμέτρων (ή συνδυασμός αυτών), όπως ο ιστολογικός τύπος, το μέγεθος του 

όγκου, η θέση του, κλπ. Η εργασία απαιτεί προγραμματιστικές δεξιότητες σε περιβάλλον 

Matlab ή Python. 

Τα οφέλη από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνουν: Κατανόηση βασικών 

αρχών αξονικής τομογραφίας, επεξεργασίας εικόνας, υπολογιστικής όρασης και στατιστικών 

αναλύσεων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προγραμματισμό και στη χρήση εργαλείων 

λογισμικού για την απεικόνιση και περιχάραξη απεικονιστικών δεδομένων. 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: https://jnm.snmjournals.org/content/61/4/488 

  

https://jnm.snmjournals.org/content/61/4/488


4. Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του αριστερού μαστού   

Οι σύγχρονες  τεχνικές ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιούνται  στην κλινική πράξη 

επιτρέπουν την επιλεκτική ακτινοβόληση του όγκου στόχου με παράλληλη μείωση της δόσης 

στους υγιείς ιστούς-όργανα. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν την τρισδιάστατη σύμμορφη 

ακτινοθεραπεία (3D conformal radiotherapy, την ακτινοθεραπεία με πεδία ακτινοβολίας 

διαμορφωμένης έντασης (Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT) και την 

ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (Volumetric Modulated Arc Therapy 

-  VMAT). Επιπλέον, σε ασθενείς ιδιαίτερα νέες σε ηλικία με καρκίνο αριστερού μαστού, που 

υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, η ακτινοβόληση μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένη  φάση 

της αναπνοής (μέγιστη αναπνοή),  για την περαιτέρω μείωση της δόσης στην καρδιά η οποία 

βρίσκεται κοντά στον όγκο στόχο, με σκοπό την αποφυγή απώτερων παρενεργειών. 

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν: 

• Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της ακτινοθεραπείας 

• Εξοικείωση με το σχεδιασμό ακτινοθεραπείας  

• Κατανόηση των εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιούνται για 

την βελτίωση του πλάνου θεραπείας. 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία:  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2018.00087/full 

 

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2018.00087/full


5. Δοσιμετρία σε αγγειογραφικές ακτινοσκοπικές εφαρμογές αξονικής τομογραφίας 

κωνικής δέσμης (CBCT) 

Το θέμα αφορά την πειραματική δοσιμετρία σε πρωτόκολλα αγγειογραφικής ακτινοσκοπικής 

απεικόνισης CBCT, στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου και βελτιστοποίησης της 

ακτινοπροστασίας. Τα διαθέσιμα δοσιμετρικά συστήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο 

πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνουν: θαλάμους ιονισμού, δοσίμετρο άμεσης 

ανάγνωσης με ανιχνευτή στερεάς κατάστασης, και σύστημα δοσιμετρίας θερμοφωταύγειας. 

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν: 

• Εξοικείωση με τη θεωρητική βάση της πειραματικής δοσιμετρίας 

• Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών ενός δοσιμετρικού συστήματος και των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης 

• Εξοικείωση με την αρχή λειτουργίας του απεικονιστικού συστήματος 

• Εξοικείωση με τις βασικές αρχές του ποιοτικού ελέγχου και τα σχετικά πρωτόκολλα  

• Κατανόηση της αρχής της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας σε διαγνωστικές 

εφαρμογές. 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: https://www.efomp.org/uploads/2d23d153-b77c-

4161-802c-5b8422d15e29/EFOMP_IAEA_ESTRO_%20CBCT_2019_05_27.pdf  
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6. Δοσιμετρικός χαρακτηρισμός και δοκιμασία επιδόσεων νέου ραδιοχρωμικού 

ανιχνευτή 

Το θέμα αφορά το δοσιμετρικό χαρακτηρισμό παθητικού ανιχνευτή αποτελούμενου από 

ραδιοχρωμική επίστρωση φύλλων χαρτιού. Ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει την καμπύλη 

βαθμονόμησης, τα βασικά μεγέθη αυτής, και την αβεβαιότητα μέτρησης, όπως θα 

προσδιοριστούν μέσω έκθεσης σε κλίμακα γνωστών δόσεων και ποσοτική επεξεργασία της 

απόκρισης του ανιχνευτή σε εικόνες που θα ληφθούν με επίπεδο σαρωτή (flat-bed scanner). 

Το σύστημα θα δοκιμαστεί σε εφαρμογές ποιοτικού ελέγχου πεδίων ακτινοθεραπείας 

εξωτερικής δέσμης. 

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν: 

• Εξοικείωση με τη θεωρητική βάση της πειραματικής δοσιμετρίας 

• Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών ενός δοσιμετρικού συστήματος και των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης 

• Εξοικείωση με την αρχή λειτουργίας των ραδιοχρωμικών ανιχνευτών και τη χρήση 

τους 

• Εξοικείωση με απολύτως βασικές μεθόδους επεξεργασίας εικόνας 

• Εξοικείωση με τις βασικές αρχές του ποιοτικού ελέγχου 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία:  

https://1drv.ms/b/s!Au-kGZ38zzj6nwMLA3FP0Em6Ane0?e=uXgigt  

https://1drv.ms/b/s!Au-kGZ38zzj6nwQHP66ZraTKM90k?e=icqUdH  
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7. Ποιοτικός έλεγχος καρδιολογικής γ-κάμερα με ανιχνευτές σπινθηρισμού CZT 

(Cadmium-Zirconium-Tellurium) 

Το θέμα αφορά τον ποιοτικό έλεγχο μιας νέου τύπου γ-κάμερα η οποία στηρίζεται σε 

ανιχνευτές σπινθηρισμού CZT (Cadmium-Zirconium-Tellurium). Στο πλαίσιο της εργασίας θα 

μελετηθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος και θα εκτελεστούν 

όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος. Θα γίνει χρήση 

ραδιενεργών πηγών Co-57 και Tc-99m.  

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν:  

• Εξοικείωση με μια κλινική εφαρμογή πυρηνικής ιατρικής 

• Εξοικείωση με την αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου απεικονιστικού συστήματος 

• Εξοικείωση με τις βασικές αρχές του ποιοτικού ελέγχου και τα σχετικά πρωτόκολλα  

• Κατανόηση της αρχής της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας σε διαγνωστικές 

εφαρμογές. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας τομογραφικών εικόνων σε μορφή dicom 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/54/9/003  

  

  



8. Μελέτη ακτινοπροστασίας κυλινδρικής πηγής γερμανίου-68 (Ge-68) που 

χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο συστημάτων ποζιτρονικής τομογραφίας 

Η εισαγωγή ραδιενεργών πηγών προϋποθέτει την χορήγηση ειδικής άδειας από την Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) η οποία δίνεται μετά από την κατάθεση αντίστοιχης 

αίτησης συνοδευόμενη μεταξύ άλλων από ειδική μελέτη ακτινοπροστασίας. Το θέμα αφορά 

την διεξαγωγή δοσιμετρικών υπολογισμών (αναλυτικών και προσομοιώσεων Monte Carlo) 

της δόσης συναρτήσει της απόστασης από κυλινδρική πηγή Γερμανίου-68 η οποία 

χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων σε συστήματα ποζιτρονικής 

τομογραφίας.  

Τα οφέλη από τον εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν:  

• Εξοικείωση με τον κανονιστικό πλαίσιο εισαγωγής ραδιενεργών πηγών  

• Διεξαγωγή δοσιμετρικών υπολογισμών είτε αναλυτικών είτε προσομοιώσεων Monte 

Carlo με την χρήση του ανοικτού κώδικα EGSnrc  

• Κατανόηση με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας και της αρχής των ορίων δόσεων. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον υπολογισμό της δόσης γύρω από πραγματικές 

ραδιενεργές πηγές  

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: Ιατρική Φυσική: Διαγνωστικές & Θεραπευτικές 

εφαρμογές των ακτινοβολιών 

 

  



9.  Μελέτη παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου συστήματος γ-κάμερα χρησιμοποιώντας 

το λογισμικό προσομοίωσης ακτινοβολιών GATE   

Το θέμα αφορά την προσομοίωση συστήματος γ-κάμερα χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

προσομοίωσης ακτινοβολιών GATE. Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής θα σχεδιασθεί ένα 

μοντέλο γ-κάμερα και στη συνέχεια θα υπολογιστούν βασικές παράμετροι ποιοτικού ελέγχου 

(χωρική διακριτική ικανότητα, ευαισθησία του συστήματος και άλλες) ενός συστήματος γ-

κάμερα σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία.   

Τα οφέλη από την εκπόνηση πτυχιακής στο εν λόγω θέμα περιλαμβάνουν: 

• Εξοικείωση με την αρχή λειτουργίας ενός συστήματος γ-κάμερα 

• Εξοικείωση και εκμάθηση του λογισμικού προσομοίωσης ακτινοβολιών GATE 

• Κατανόηση των βασικών παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου ενός συστήματος γ-κάμερα 

• Εξοικείωση με πρόγραμμα ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων 

Ενδεικτική (εισαγωγική) βιβλιογραφία: 

https://www.efie.gr/index.php/gr/component/k2/item/download/22_6af47fe3f72990b861

1bf6d9e6dd5910 

https://gate.uca.fr/medias/fichier/gate-usersguidev7-2_1595341343803-

pdf?ID_FICHE=72603&INLINE=FALSE 


