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Υπολογιστική Νοημοσύνη
Σχεδιάζει συστήματα και προγράμματα, τα οποία εκτελούν 
διεργασίες που κατά μια έννοια είναι ευφυείς με βάση τα ακόλουθα: 
 Μάθηση (learning)
 Προσαρμογή (adaptation)
 Εξέλιξη (evolution)
 Ασαφή λογική (fuzzy logic)

Σύγχρονες κατηγορίες:
 Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη (Symbolic Artificial Intelligence) 
 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks)
 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) 
 Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) 

(Konar, 2000)



Άνοια
 Ένα σύνολο διαταραχών με προϊούσα νοητική έκπτωση ή/και 

διαταραχές της συμπεριφοράς, σε ένα άτομο με φυσιολογικές τις 
λειτουργίες αυτές πριν την εκδήλωσή τους.

 Προϊούσα εξέλιξη και προοδευτική εξασθένιση των γνωστικών 
λειτουργιών, όπως:

 μάθηση, 
 μνήμη,
 λόγος
 ικανότητα αρίθμησης, 
 οπτική αντίληψη του χώρου, 
 αφαιρετική σκέψη
 ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης των προβλημάτων



Άνοια - αιτιολογία

 Εκφυλιστική
 Αγγειακή
 Μεταβολική
 Τοξική
 Φλεγμονώδης
 Νεοπλασματική
 Λοιμώδης
 Τραυματική



Άνοια - εκφυλιστικής αιτιολογίας

 Νόσος Alzheimer
 Μετωποκροταφική άνοια (παλιά νόσος του Pick)
 Φλοιοβασική άνοια
 Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση
 Άνοια των σωματίων του Lewy
 Νόσος του Hantington
 Κληρονομικές αταξίες



Νόσος Alzheimer - Παράγοντες κινδύνου
Η περίμετρος της κεφαλής την πρώτη 
δεκαετία της ζωής

Η γενική ανάπτυξη του σώματος κατά τη 
δεύτερη δεκαετία της ζωής

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση

(Roe, Xiong, Miller, & Morris, 2007)

Η χαμηλού επιπέδου μόρφωση
(Vadikolias, et al., 2012)

(Larson, Wang, Bowen, & al, 2006)

Η κάκωση κεφαλής

Η παχυσαρκία

Η αντίσταση στην ινσουλίνη
(Deng, Zhou, Li, & al, 2006)

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ

Η μέτρια κατανάλωση κορεσμένων 
λιπαρών

Άτομα μέσης ηλικίας σε απομόνωση
(Zakzanis, Graham, & Campbell, 2003)

Η υπέρταση

Η υπερλιπιδαιμία

Η αποφρακτική υπνική άπνοια
(Laitinen Ngandu Rovio & al 2006)

Η κατάθλιψη της όψιμης ηλικίας
(Cummings, 2004)



Άνοια - Εξέλιξη

(Grand, Caspar, & MacDonald, 2011)



Τεχνητά Νευρωνικά 
∆ίκτυα

Artificial Neural Networks 
(ANNs)



Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα
 Ένα ΤΝ∆ :

 Παράλληλο, Κατανεμημένο Υπολογιστικό σύστημα
 Υπολογιστικές μονάδες (Τεχνητοί νευρώνες) 
 Αποθηκεύει γνώση

 Ένα ΤΝ∆ δεν απαιτεί:
 Προηγούμενη γνώση
 Συμβολική αναπαράσταση των κανόνων ενός 
προβλήματος

 Σχεδίαση ενός ΤΝ∆: 
 Σημαντικό στάδιο για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 
του



Τεχνητός Νευρώνας
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Χαρακτηριστικά Τεχνητών 
Νευρωνικών ∆ικτύων
 Μη-γραμμικότητα (non-linearity)

 Προσαρμοστικότητα (Adaptability, adaptation)

 Γενίκευση (Generalization)

 Ανοχή σε σφάλματα (Fault Tolerance) ή 
Ευρωστία (Robustness)

 Υλοποίηση σε VLSI (Very Large Scale 
Integration)

 Αναλογία με Νευροβιολογία



ΤΝ∆ στην Ιατρική

Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στην Ιατρική

Εκτεταμένη εφαρμογή στα επόμενα χρόνια.



Αισθητήριο (Perceptron)

o Πρώτη επιτυχής προσπάθεια 
νευρωνικού δικτύου
o Hard limit
o a = hardlim(Wp + b)



30



Νευρωνικά ∆ίκτυα Πολλαπλών 
Στρωμάτων Multi-Layer Perceptron
(MLP)

o Περισσότερα από 
ένα στρώματα 
νευρώνων

o Μη-γραμμικά 
διαφορίσιμες
συναρτήσεις 
μεταφοράς. 



∆ίκτυα Ακτινικής Βάσης

o Αριθμός νευρώνων στο κρυφό 
και το επίπεδο εξόδου:
Ισούται με το πλήθος των 
διανυσμάτων εισόδου/ εξόδου 
(Q).

o Bayesian στατιστική τεχνική
o Προβλήματα ταξινόμησης
o Νευρώνες κρυφού επιπέδου: 

Πλήθος διανυσμάτων εισόδου/ 
εξόδου (Q)

o Νευρώνες επιπέδου εξόδου: 
Πλήθος κλάσεων ταξινόμησης 
(Κ)

GRNN PNN



6 Νευρώνες
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Εκπαίδευση ΤΝ∆

 Εκπαίδευση:
 Η διαδικασία κατά την οποία τα συναπτικά βάρη του 
ΤΝ∆ προσαρμόζονται μέσω ερεθισμάτων (εισόδων) 
που δέχεται από το περιβάλλον.

 Κανόνες μάθησης
 Επιβλεπόμενη ≠ Μη-επιβλεπόμενη

 Στόχος:
 Το ΤΝ∆ να υπολογίζει τη σωστή έξοδο για όλες τις 
γνωστές καταστάσεις



Εκπαίδευση ΤΝ∆

Επιβλεπόμενη



Παράμετροι Νευρωνικών 
∆ικτύων
 Επιλογή κριτηρίου τερματισμού εκπαίδευσης
 Επιλογή των συνόλων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του ΤΝ∆
 Αναπαράσταση του διανύσματος εισόδου του 

ΤΝ∆
 Εύρεση χαρακτηριστικών του ΤΝ∆

- Βέλτιστος αριθμός κρυμμένων επιπέδων
- Πλήθος αντίστοιχων νευρώνων

 Επιλογή κατάλληλων συναρτήσεων μεταφοράς
 Εύρεση βέλτιστων τιμών για τις παραμέτρους

εκπαίδευσης (ορμή και ρυθμός εκπαίδευσης)



Σκοπός της μελέτης

 Η ανάπτυξη ενός εργαλείου – έξυπνο 
υπολογιστικό αλγόριθμο - δυνητικά χρήσιμου 
στην ταξινόμηση και διαφοροδιάγνωση των 
διαφόρων τύπων της άνοιας με ταυτόχρονη 
κατεύθυνση προς την καταλληλότερη 
φαρμακευτική επιλογή.



Υλικό- Μέθοδος
 Τα δεδομένα της βάσης πληροφοριών του Ιατρείου Άνοιας της Πανεπιστημιακής

Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης

 Τα καταχωρημένα στοιχεία αφορούσαν στην κλινική εκτίμηση, στο νευροψυχολογικό
έλεγχο, στα εργαστηριακά δεδομένα και στη θεραπευτική αγωγή ταυτόχρονα με την
κατηγοριοποίηση σε τύπο άνοιας

 Από ένα σύνολο 400 καταγραφών οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ασθενείς με
διάφορους τύπους άνοιας επιλέχθηκαν οι 100 με τους πιο πρόσφατους αριθμούς
καταχώρησης

 Από τα 100 περιστατικά αποκλείσθηκαν 10 λόγω ασαφούς τελικής κλινικής
διάγνωσης.

 Το σύνολο των 90 ασθενών χωρίστηκε σε δυο υποσύνολα, όπου το πρώτο
χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων (training set) και το
δεύτερο υποσύνολο για τον έλεγχο των υλοποιημένων ΤΝ∆ (testing set)

 Από τα υπόλοιπα 90 περιστατικά του συνόλου δεδομένων, διακρίθηκαν ένα σύνολο
αποτελούμενο από 50 περιστατικά για τη φάση εκπαίδευσης του MLP και την
κατασκευή του PNN, κι ένα άλλο από 40 περιστατικά για την προσομοίωση και τον
έλεγχο των MLP και PNN.

 Στη συνέχεια, τα δυο σύνολα τροποποιήθηκαν ώστε να αποτελούνται από 65 και 25
περιστατικά, αντίστοιχα



Ορολογία και ταξινόμηση της 
άνοιας
 Ήπια Γνωστική ∆ιαταραχή:

 Hardy και Selkoe

 Νόσος Alzheimer:

 Το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Νοητικών ∆ιαταραχών, 
4η έκδοση (DSM-IV) 

 Η ταξινόμηση του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Νευρολογικών και 
Επικοινωνιακών ∆ιαταραχών και Εγκεφαλικού και της Εταιρίας Νόσου 
Alzheimer και σχετικών διαταραχών ( NINCDS- ARDA)

 Συμπεριφορική παραλλαγή της Μετωποκροταφικής Άνοιας: 

 Neary D, Snowden JS, Gustafson J, et al, 1998

 International Behavioural Variant Frontotemporal Dementia Criteria 
Consortium

 Αγγειακή γνωστική διαταραχή

 Gorelick et al, 2011 (American Health Association /American Stroke 
Association Scientific statement) 



Ήπια Γνωστική ∆ιαταραχή -
∆ιαγνωστικά Κριτήρια
Λειτουργικός ορισμός:
 υποκειμενικά προβλήματα με τη μνήμη
 χαμηλές βαθμολογίες σε δοκιμασίες μνήμης που 

δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία και στο 
μορφωτικό επίπεδο.

 φυσιολογική γενική γνωστική επίδοση.
 φυσιολογική εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων.
 μη ύπαρξη κλινικής άνοιας. 

(Hardy & Selkoe)



Νόσος Alzheimer
∆ιαγνωστικά Κριτήρια (1)

 Ύπουλη έναρξη με προοδευτική μείωση της γνωστικής λειτουργίας 
οδηγώντας σε διαταραχή της κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας 
από ένα προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο.

 ∆ιαταραχή στην πρόσφατη μνήμη.
 ∆ιαταραχή σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

○ Αφασία
○ Απραξία
○ Αγνωσία
○ Εκτελεστική λειτουργικότητα (σχεδιασμός, οργανωτικότητα,  
διαδοχοκινησία, αφαιρετικότητα)  

 Γνωστικά ελλείμματα που ∆ΕΝ οφείλονται σε άλλα νευρολογικά , ψυχιατρικά, 
τοξικά, μεταβολικά, ή συστηματικά νοσήματα.

(Birks, 2006)

∆ιαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο νοητικών διαταραχών 
(4η έκδοση, αναθεωρημένο κείμενο)



Νόσος Alzheimer
∆ιαγνωστικά Κριτήρια (2)

 Ενδεχόμενη Νόσος Alzheimer
○ Άνοια αποδεδειγμένη με την κλινική εξέταση
○ Άνοια επιβεβαιωμένη με γνωστική εξέταση
○ Ελλείμματα σε δύο η περισσότερες γνωστικές περιοχές 
○ Προοδευτική μείωση στη μνήμη και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες 
○ ∆ιατήρηση της συνείδησης
○ Έναρξη μεταξύ των ηλικιών 40 και 90 ετών  
○ Απουσία συστηματικών  η άλλων εγκεφαλικών νόσων που λογαριάζονται για 

συμπτώματα 
 Πιθανή Νόσος Alzheimer

○ Μη τυπική έναρξη, παρουσίαση  ή κλινική πορεία της άνοιας
○ Άλλη ασθένεια ικανή να προκαλέσει άνοια είναι παρούσα αλλά δεν θεωρείται 

ότι είναι η πρωταρχική αιτία 
 Οριστική  Νόσος Alzheimer

○ Ιστολογική διάγνωση με αυτοψία ή βιοψία 
○ Κλινικά κριτήρια για ενδεχόμενη Νόσο Alzheimer

(Birks, 2006)

Εθνικό Ίδρυμα Νευρολογικών και Επικοινωνιακών ∆ιαταραχών και 
Εγκεφαλικών και Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών



∆ιαγνωστικά κριτήρια της 
συμπεριφορικής παραλλαγής 
της μετωποκροταφικής άνοιας 

(σπΜΤΚΑ) –
The International Behavioural

Variant Frontotemporal
Dementia Criteria Consortium



Ι.Νευροεκφυλιστ
ική νόσος

Παρουσιάζει προοδευτική έκπτωση της συμπεριφοράς και/ή των γνωστικών λειτουργιών μέσα από την παρατήρηση ή το ιστορικό (όπως 
παρέχεται από ένα γνωστικό  πληροφοριοδότη

ΙΙ. ∆υνατή   
σπΜΤΚΑ
Τρία από τα 
ακόλουθα

A. Πρώιμη έλλειψη αναστολών {ένα από τα 
ακόλουθα}:

• Κοινωνικά ακατάλληλη συμπεριφορά
• Έλλειψη τρόπων ή ευπρέπειας
• Παρορμητικές, απερίσκεπτες  ή απρόσεκτες 
πράξεις

D. Πρώιμη επίμονη, στερεότυπη ή καταναγκαστική/τυπολατρική
συμπεριφορά {ένα από τα ακόλουθα}:
Απλές επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Σύνθετες, καταναγκαστικές ή τυπολατρικές συμπεριφορές

Στερεοτυπία στον λόγο

B. Πρώιμη απάθεια ή αδράνεια {ένα από τα

ακόλουθα:

Απάθεια

Αδράνεια

E. Μεταβολές στη διατροφή {ένα από τα ακόλουθα}:

• ∆ιαφοροποιημένες προτιμήσεις στο φαγητό

• Καταχρήσεις σε φαγητό, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (επεισόδια μέθης) ή

τσιγάρων

• ∆ια του στόματος εξερεύνηση ή κατανάλωση μη βρώσιμων αντικειμένων

C.Πρώιμη απώλεια της εναισθησίας - ένα από:

• Μειωμένη ανταπόκριση στις ανάγκες και τα

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων

• Μειωμένο κοινωνικό ενδιαφέρον, συσχέτιση με

αλλήλους ή προσωπική θέρμη

F.Νευροψυχολογικά: έλειμμα εκτελεστικής λειτουργικότητας - λιγότερη

βαρύτητα στην έκπτωση μνήμης και των οπτικοχωρικών λειτουργιών {όλα}:

• Ελλείμματα στα εκτελεστικά καθήκοντα

• Σχετική διατήρηση της επεισοδιακής μνήμης

• Σχετική διατήρηση των οπτικοχωρικών ικανοτήτων

ΙΙΙ. Πιθανή  
σπΜΤΚΑ
Όλα από τα 
ακόλουθα 

συμπτώματα 
πρέπει να είναι 

ισχύουν: 
Α. Ισχύουν τα  κριτήρια για δυνατή σπΜΤΚΑ

Β. Σημαντική λειτουργική 

έκπτωση (από αναφορά των 

φροντιστών ή από 

αποδεδειγμένα αποτελέσματα 

του CDRScale ή τουFAQ)

C. Νευροαπεικόνιση συμβατή με σπΜΤΚΑ

{ένα από τα ακόλουθα}:

• Μετωπιαία και/ή πρόσθια κροταφική ατροφία

στην MRI ή CT

• Μετωπιαία και/ή πρόσθια κροταφική

μειωμένη διάχυση ή υπομεταβολισμός

στοPET ήSPECT

IV.
Οριστική  
σπΜΤΚΑ

Α και, είτε Β είτε το C

A. Ισχύουν τα κριτήρια για δυνατή ή πιθανή

σπΜΤΚΑ

B. Ιστοπαθολογικά στοιχεία

σπΜΤΚΑ παθολογοανατομικά

C. Παρουσία μιας γνωστής παθογενετικής

μετάλλαξης

V. Κριτήρια 
Αποκλεισμού 
για τη σπΜΤΚΑ

Α. Το πρότυπο των ελλειμμάτων ερμηνεύεται
καλύτερα από άλλες μη εκφυλιστικές
νευρολογικές ή παθολογικές διαταραχές

Β. ∆ιαταραχή συμπεριφοράς
που ερμηνεύεται καλύτερα
από μια ψυχιατρική διάγνωση

C. Βιοδείκτες ισχυρά ενδεικτικοί της νόσου
Alzheimer ή άλλης νευροεκφυλιστικής
εξεργασίας



Μετωποκροταφική Άνοια - Διαγνωστικά 
Κριτήρια (2)

Κεντρικά ∆ιαγνωστικά Χαρακτηριστικά :

• Ύπουλη έναρξη και βαθμιαία πρόοδος
• Πρώιμη μείωση στην κοινωνική διαπροσωπική συμπεριφορά
• Πρώιμη διαταραχή στη ρύθμιση της προσωπικής συμπεριφοράς

• Πρώιμη συναισθηματική άμβλυνση
• Πρώιμη απώλεια της οξυδέρκειας

Υποστηρικτικά Συμπεριφορικά ∆ιαγνωστικά Χαρακτηριστικά :

• Μείωση στην προσωπική υγιεινή και καλλωπισμό
• Νοητική ακαμψία και δυσκαμψία
• Αφηρημάδα και ανυπομονησία

• Υπερφαγία και διαιτητικές μεταβολές
• Επίμονη και στερεοτυπική συμπεριφορά 
• Συμπεριφορά αξιοποίησης

Υποστηρικτικά Λεκτικά και Γλωσσικά ∆ιαγνωστικά Χαρακτηριστικά :

 Οικονομική ή χωρίς αυθορμητισμό ή πιεσμένη ομιλία
 Στερεοτυπία στην ομιλία
 Ηχολαλία

 Επιμονή
 Αλαλία

Υποστηρικτικά Φυσικά ∆ιαγνωστικά Χαρακτηριστικά :

 Πρωτόγονα αντανακλαστικά
 Ακράτεια

 Ακινησία, ακαμψία και τρόμος
 Χαμηλή ή ασταθής πίεση αίματος

∆ιερευνητικά

 Νευροψυχολογία : διαταραχή στα μετωπιαία τεστ σε απουσία σοβαρής αμνησίας, αφασίας ή διαταραχής αντίληψης
 Απεικόνιση εγκεφάλου (δομική και λειτουργική) : κυρίαρχη μετωπιαία ή πρόσθια κροταφική ανωμαλία
 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα : φυσιολογικό ή συμβατό

(όλα τα κεντρικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι παρόντα / τα υποστηρικτικά χαρακτηριστικά είναι μόνο επιβεβαιωτικά)

∆ιαγνωστικά κριτηρία της σπΜΤΚΑ σύμφωνα με τους Neary D, Snowden JS, Gustafson J, et al (1998) 



Αγγειακή Άνοια
∆ιαγνωστικά Κριτήρια



1.Ο όρος Αγειακή Γνωστική ∆ιαταραχή (ΑΓ∆) (VascularCognitiveImpairment- VCI) χαρακτηρίζει όλες τις μορφές των γνωστικών ελλειμμάτων από την Αγγειακή 

Άνοια (ΑΑ) (VascularDementia- VaD) μέχρι την Ήπια Γνωστική ∆ιαταραχή (ΗΓ∆) (MildCognitiveImpairment- MCI) αγγειακής αιτιολογίας.

2. Αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άτομα με ενεργή διάγνωση κατάχρησης/εξάρτησης από φάρμακα ή αλκοόλ. Τα άτομα πρέπει να 

είναι ελεύθερα κάθε τύπυ ουσίας για τουλάχιστον 3 μήνες.

3.Αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άτομα με παραλήρημα.

Άνοια
1.Η διάγνωση της άνοιας θα πρέπει να βασίζεται σε μια έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας από ένα προηγούμενο επίπεδο και ένα έλλειμμα στην 
εκτελεστικότητα σε 2 γνωστικά πεδία τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του ατόμου.

2. Η διάγνωση της άνοιας θα πρέπει να βασίζεται  σε γνωστικές δοκιμασίες, και τουλάχιστον 4 γνωστικά πεδία θα πρέπει να εκτιμηθούν: 
εκτελεστικότητα/προσοχή, μνήμη, γλώσσα, και οπτικοχωρικές λειτουργίες.
3.Τα ελλείμματα στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι ανεξάρτητα από τις δευτερογενείς κινητικές/αισθητικές συνέπειες ΑΕΕ.

Πιθανή ΑΑ

1. Γνωστική διαταραχή και απεικονιστικά ευρήματα αγγειακής εγκεφαλικής νόσου και

α. Σαφής χρονική συσχέτιση μεταξύ ενός αγγεικού επεισοδίου (π.χ. κλινικό ΑΕΕ) της έναρξης των γνωστικών ελλειμμάτων, ή 

β. Σαφής συσχέτιση με τη σοβαρότητα και το πρότυπο της γνωστικής διαταραχής και την παρουσία διάχυτης παθολογίας υποφλοιώδους

αγγειακής εγκεφαλικής νόσου (π.χ. CADASIL). 

2. ∆εν υπάρχει ιστορικό σταδιακών προοδευτικών γνωστικών ελλειμμάτων πριν ή μετά από ΑΕΕ που υποδηλώνει την παρουσία εκφυλιστικής 

διαταραχής μη αγγειακής αιτιολογίας. 

∆υνατή ΑΑ

Γνωστική διαταραχή και απεικονιστικά ευρήματα αγγειακής εγκεφαλικής νόσου αλλά

1.∆εν υπάρχει σαφής συσχέτιση (χρονική, σοβαρότητας, ή γνωστικού προτύπου) μεταξύ της αγγειακής νόσου (π.χ. σιωπηλά έμφρακτα, υποφλοιώδης

νόσος των μικρών αγγείων) και της γνωστικής διαταραχής. 

2. ∆εν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τη διάγνωση της ΑΑ (π.χ. κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία αγγειακής νόσου, δεν είναι 

διαθέσιμες εξετάσεις CT/MRI). 

3.Η σοβαρότητα της αφασίας αποκλείει την κατάλληλη γνωστική αξιολόγηση. Ωστόσο, ασθενείς με τεκμηριωμένα στοιχεία φυσιολογικής γνωστικής 

λειτουργίας (π.χ. ετήσια γνωστική εκτίμηση) πριν από το κλινικό επεισόδιο που προκάλεσε την αφασία ταξινομούνται σαν να έχουν  probable ΑΑ. 

4. Υπάρχουν στοιχεία άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων ή καταστάσεων επιπρόσθετα στην αγγειακή εγκεφαλική νόσο που μπορεί να επηρεάζουν τη 

γνωστικότητα, όπως 

α. Ιστορικό άλλων νευροεκφυλιστικών διαταραχών (π.χ. νόσο του Parkinson, προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, άνοια με σωμάτια Lewy)? 
β. Παρουσία βιολογικού υπόβαθρου νόσου του Alzheimer που επιβεβαιώνεται με βιοδείκτες (π.χ. PET, ΕΝΥ, αμυλοειδικά συνδετικά μόρια) ή 
γενετικές εξετάσεις (π.χ. μετάλλαξη Πρεσενιλίνης-1)? ή 
γ Ιστορικό ενεργού καρκίνου ή ψυχιατρικών ή μεταβολικών διαταραχών που μπορεί να επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία



Είσοδοι 
ΤΝ∆ ∆ιαγνωστικοί Παράγοντες Κωδικοποίηση

1 Μνημονικές διαταραχές, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από το φροντιστή 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

2 Κατά βάση φυσιολογική συνολική γνωστική κατάσταση 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

3 Κατά μεγάλο μέρος φυσιολογικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής – δε φαίνεται επίδραση των
αναφερόμενων διαταραχών στην καθημερινή λειτουργικότητα

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

4 ∆ιαπιστώνεται κλινικά σημαντική διαταραχή μνήμης (διαταραχή απόκτησης-συγκράτησης νέας
πληροφορίας)

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

5 ∆ιαπιστώνεται κλινικά σημαντική διαταραχή στις επιτελικές λειτουργίες (διαταραχές κρίσης – λήψης
αποφάσεων)

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

6 ∆ιαπιστώνεται κλινικά σημαντική διαταραχή στις οπτικοχωρικές ικανότητες 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

7 ∆ιαπιστώνεται κλινικά σημαντική διαταραχή στην εκφορά και κατανόηση του λόγου 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

8 ∆ιαπιστώνεται κλινικά μεταβολή της προσωπικότητας – συμπεριφοράς 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

9 Προοδευτική εγκατάσταση των διαταραχών 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

10 Σαφής έκπτωση 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

11 Έναρξη με διαταραχή στην πρόσφατη μνήμη 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

12 Έναρξη με διαταραχή στις οπτικοχωρικές ικανότητες 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

13 Έναρξη με διαταραχή στο λόγο 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

14 Έναρξη με διαταραχή στις επιτελικές λειτουργίες 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

15 Πρόωρη επιδείνωση στην κοινωνική διαπροσωπική επικοινωνία 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

Παράμετροι αξιολόγησης- Ορισμός 
Πεδίων – ∆ημιουργία Εισόδων ΤΝ∆-
Κωδικοποίηση 



Παράμετροι αξιολόγησης- Ορισμός Πεδίων –
∆ημιουργία Εισόδων ΤΝ∆- Κωδικοποίηση 
(συνέχεια)

Είσοδοι 
ΤΝ∆ ∆ιαγνωστικοί Παράγοντες Κωδικοποίηση

16 Πρόωρη διαταραχή στους κανόνες της προσωπικής επαφής 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

17 Πρόωρη άμβλυνση συναισθήματος 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

18 Πρόωρη απώλεια ευαισθησίας 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

19 ∆ιαταραχές συμπεριφοράς: έκπτωση στην προσωπική υγιεινή και ένδυση, ακαμψία και ανελαστικότητα στη σκέψη,
διάσπαση προσοχής και ασυνέχεια, διατροφικές αλλαγές, στερεοτυπική συμπεριφορά, χρηστική συμπεριφορά

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

20 ∆ιαταραχές στο λόγο-γλώσσα: μεταβολή στην παραγωγή λόγου, απουσία αυθόρμητου και πλούσιου λόγου, συμπίεση
λόγου, στερεοτυπία στον λόγο, ηχολαλία, εμμονές, αλαλία

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

21 Ενδείξεις εγκεφαλικής-αγγειακής νόσου με εστιακά ευρήματα στη νευρολογική εξέταση 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

22
Συσχέτιση ανάμεσα στην άνοια και στην εγκεφαλική-αγγειακή νόσο ή οποία εκδηλώνεται με ένα ή με περισσότερα από
τα παρακάτω: a. έναρξη άνοιας είτε αιφνίδια, είτε σε διάστημα 3 μηνών από ένα κλινικό εγκεφαλικό επεισόδιο, b.
αιφνίδια επιδείνωση της γνωστικής λειτουργικότητας, c. κυμαινόμενη σταδιακή επιδείνωση των γνωστικών ελλειμμάτων.

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

23
Ενδείξεις εγκεφαλικής-αγγειακής νόσου με απεικόνιση εγκεφάλου, η οποία δείχνει πολλαπλά μεγάλα αγγειακά
έμφρακτα ή ένα αγγειακό σε στρατηγικό σημείο όπως στα βασικά γάγγλια, ή εκτεταμένη λευκοεγκεφαλοπάθεια ή ακόμη
και συνδυασμό όλων των παραπάνω.

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

24 Νευροψυχολογικές δοκιμασίες: ελλείμματα σε ανάκληση, επεισοδιακή μνήμη, βραχύχρονη μνήμη, εκτελεστική
λειτουργικότητα, προσανατολισμό, συγκέντρωση, αφαιρετική σκέψη, κατονομασία

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

25 Νευροψυχολογικές δοκιμασίες: ∆ιαταραχή στη σημασιολογική μη λεκτική μνήμη, ∆ιαταραχές συναισθήματος, Έλλειμμα
στη μακρόχρονη μνήμη/ ανάκληση, ∆ιαταραχή στην έκφραση/ ορισμοί

1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

26 Μείωση ενδιαφερόντων για προσωπική υγιεινή/ καλλωπισμό, μείωση προσοχής 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

27 Υπερφαγία/ βουλιμία και διαιτητικές μεταβολές 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

28 Πρωτόγονα αντανακλαστικά 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

29 Ακράτεια 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)

30 Απουσία κλινικών ή απεικονιστικών ενδείξεων συστηματικής ή άλλης νευρολογικής νόσου (δευτεροπαθής άνοια) 1
(ύπαρξη)

0
(απουσία)

-1
(∆Α)



Πλήθος περιστατικών ανά τύπο 
άνοιας

 Αξιολόγηση πεδίων

 Βαρύτητα πεδίων στη διάγνωση

 Συνδέσεις πεδίων



Μορφές Άνοιας & Κωδικοποίηση

Διάγνωση Κωδικοποίηση

Ήπια γνωστική διαταραχή 1

Άνοια τύπου Alzheimer 2

Μετωποκροταφική άνοια 3

Αγγειακή εγκεφαλική νόσος – αγγειακή άνοια 4

Άνοια τύπου Alzheimer& Αγγειακή εγκεφαλική 
νόσος – αγγειακή άνοια 5

Μετωποκροταφική άνοια & Αγγειακή εγκεφαλική 
νόσος – αγγειακή άνοια 6



Μορφές άνοιας και συνιστώμενη 
φαρμακευτική αγωγή

 Κατά την κατασκευή του αλγορίθμου
χρησιμοποιήθηκαν οι ενδείξεις φαρμακευτικής
παρέμβασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες σε κάθε τύπο άνοιας που μελετήθηκε



Ήπια Γνωστική ∆ιαταραχή 

 Οι νοητικές ασκήσεις και οι φυσικές δραστηριότητες ως 
μέρος ενός γενικότερου υγιεινού τρόπου διαβίωσης 

 Η θεραπεία των αγγειακών παραγόντων κινδύνου:

 αντιμετώπιση της υπέρτασης, με αναστολείς διαύλων 
ασβεστίου ή με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης

 αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, χωρίς επαρκή στοιχεία για 
τη χρήση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος

 ∆ΕΝ έχει ένδειξη η χορήγηση των αναστολέων 
ακετυλοχολινεστεράσης ή της μεμαντίνης (φάρμακα με 
ένδειξη για τη νόσο Alzheimer)



Νόσος Alzheimer
Εγκεκριμένες ουσίες βάσει των γνωστών 
νευροχημικών διαταραχών:

i. Αναστολείς χολινεστεράσης :
○ δονεπεζίλη, 
○ γκαλανταμίνη και 
○ ριβαστιγμίνη

ii. Μεμαντίνη (ανταγωνιστής υποδοχέων NMDA)



Φαρμακοδυναμική και Φαρμακοκινητική
των παραγόντων στη Νόσο Alzheimer

Δονεπεζίλη Γαλανταμίνη Ριβαστιγμίνη (από 
του στόματος)

Ριβαστιγμίνη
(διαδερμικός) Μεμαντίνη

Μηχανισμός 
δράσης

Αναστολέας Χολινεστεράσης
Αναστολέας 

Χολινεστεράσης

Αναστολέας 

Χολινεστεράσης

Αναστολέας 

Χολινεστεράσης

Ανταγωνιστής NMDA

υποδοχέων

Δόση (οδός 
χορήγησης, 

αρχική/μέγιστη)

από του στόματος, 5 mg

ημερησίως /10 mg ημερησίως

από του στόματος, 4 mg

δις ημερησίως /12 mgδις 

ημερησίως

από του στόματος, 1,5 mg

δις ημερησίως /6 mgδις 

ημερησίως

διαδερμικώς, 4,6 mg ανά 

24 ώρες /9,5 mg ανά 24 

ώρες

από του στόματος, 5 mg 

ημερησίως /10 mg δις 

ημερησίως

Απορρόφηση 
επηρεαζόμενη από 

την τροφή
Όχι Ναι Ναι

Όχι (η απορρόφηση 

επηρεάζεται από τον τρόπο 

εφαρμογής του 

έμπλαστρου με τη μέγιστη 

έκθεση όταν εφαρμόζεται 

στο στήθος, στο άνω 

τμήμα της ράχης, ή στο 

άνω τμήμα του χεριού)

Όχι

Ώρες για τη 
μέγιστη 

συγκέντρωση στον 
ορό

3-5 0,5-1 0,5-2 8-10 3-7

Χρόνος ημίσειας 
ζωής στον ορό 

(ώρες)
70-80 5-7 2-8

3-4 (μετά τη μετακίνηση 

του έμπλαστρου)
60-80

Kelly BJ, Petersen RC, Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment, Neurol Clin, 2007



Νόσος Alzheimer –
∆ιαταραχές Συμπεριφοράς – Χρήση νευροληπτικών

 Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται τόσο με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 
(TCAs) όσο και με εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (SSRIs)

 Εξαιτίας των αντιχολινεργικών παρενεργειών στο προφίλ των TCAs, 
τα SSRIs αποτελούν την επιλογή πρώτης γραμμής

 Οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να απαντήσουν σε ειδικές 
αντικαταθλιπτικές φαρμακευτικές αγωγές όπως η μιρταζαπίνη

(Morris, Weintraub, Chui, & al, 2006)

 Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα μπορεί να απαντούν στην έναρξη 
της αναστολής της χολινεστεράσης , στη μεμαντίνη ή στο συνδυασμό 
τους

 Ψυχιατρική παρέμβαση

 Ερωτηματικό χρήση νευροληπτικών (χαμηλότερη δυνατή δόση –
μικρότερος χρόνος)



Μετωποκροταφική Άνοια

 Συμπτωματική αντιμετώπιση

 Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης
μπορεί να μειώσουν την έλλειψη αναστολών, την
υπερφαγία και τις στερεοτυπικές συμπεριφορές.

 Χαμηλές δόσης τραζοδόνης ή άτυπων αντιψυχωτικών
μπορούν να βοηθήσουν στον εκνευρισμό.

 Οι αναστολείς χολινεστεράσης δεν συνιστώνται επειδή
μπορεί να προκαλέσουν εκνευρισμό.

 Η μεμαντίνη είναι υπό έρευνα για χρήση στη ΜΤΚΑ

 Συνιστώνται μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις, όπως
υποστηρικτικές ομάδες για φροντιστές και παρεμβάσεις
στη συμπεριφορά.



Αγγειακή Άνοια - Μορφές

 Άνοια σχετιζόμενη με Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο (ΑΕΕ)

 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (νόσος μικρών 
αγγείων ή νόσος του Binswanger)

 Σιωπηλά έμφρακτα – λευκοεγκεφαλοπάθεια 
(CADASIL)

 Μικτή άνοια (Αγγειακή άνοια και ΝΑ)
(alzheimers's society)



Αγγειακή Άνοια 
 Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με τον τύπο του ΑΕΕ :

○ Αντιαιμοπεταλιακά
○ Aντιπηκτικά

( εξαίρεση σε περίπτωση αιμορραγίας)

 Ρύθμιση παραγόντων κινδύνου όπως
○ Υψηλή αρτηριακή πίεση (αντιυπερτασικά)
○ Υψηλή χοληστερόλη (στατίνες) 
○ ∆ιαβήτης 
○ Καρδιακά προβλήματα

 Το National Institute for Health and Clinical Excellence έχει θέσει 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη φαρμακοθεραπεία της ΝΑ (αναστολείς 
χολινεστεράσης και μεμαντίνη), όμως δε συνιστά αυτά τα φάρμακα για τη 
θεραπεία της αγγειακής άνοιας, τα οποία ωστόσο μπορούν να 
συνταγογραφηθούν για τη μικτή άνοια, ιδιαίτερα όταν η ΝΑ προεξάρχει.

(www.alzheimer’s)



∆ιαπίστωση Βαθμού 
Αγγειακής Νόσου

Πρωτοδιαγνωζόμενη
Αγγειακή Εγκεφαλική 

Νόσος

Πλήρης ∆ιερεύνηση

Νόσος Μεγάλων 
Αγγείων

Έλεγχος Καρδιοεμβολικού
Παράγοντα

Θεραπεία 
κατά 

Περίπτωση

Συστηματική 
Νόσος

Νόσος Μικρών 
Αγγείων

Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή + 
Ρύθμιση Παραγόντων 
Κινδύνου + ? Επεμβ. 

Αντιμετώπιση

Γνωστό ΑΕΕ με 
Παρακολούθηση και 

∆ιερεύνηση

? Αγωγή για Άνοια

Αντιπηκτική Αγωγή + 
Ρύθμιση Παραγόντων 

Κινδύνου

Αγγειακή Άνοια – Αλγόριθμος 
Αντιμετώπισης



Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική 
ΤΝ∆

W1

b1

+

W2

b2

+

x
∆ιάνυσμα
Εισόδου

Κρυφό Επίπεδο

a
16x1

16 5 1

Επίπεδο Εξόδου



Αποτελέσματα



 Από τα 100 περιστατικά αποκλείσθηκαν 10 λόγω
ασαφούς τελικής κλινικής διάγνωσης.

 Από τα υπόλοιπα 90 περιστατικά του συνόλου
δεδομένων, διακρίθηκαν ένα σύνολο
αποτελούμενο από 50 περιστατικά για τη φάση
εκπαίδευσης του MLP και την κατασκευή του PNN,
κι ένα άλλο από 40 περιστατικά για την
προσομοίωση και τον έλεγχο των MLP και PNN.

 Στη συνέχεια, τα δυο σύνολα τροποποιήθηκαν
ώστε να αποτελούνται από 65 και 25 περιστατικά,
αντίστοιχα



Πειραματικά αποτελέσματα (σε ποσοστά) των PNNs
(PNN1)για 50 περιστατικά στο σύνολο εκπαίδευσης 
και 40 περιστατικά στο σύνολο ελέγχου

PNN1

ΑΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spread of 
radbas 0.2 0.5 0.6 0.8 2.7 3.6 8.2 9.5 13.1 25.4 40.0 50.0

Π
οσ
οσ
τό

 Ε
πι
τυ
χο
ύς

 Π
ρό
γν
ω
ση
ς

Σύνολο 
Ελέγχου 60.91 64.25 64.32 65.10 72.42 82.11 89.02. 94.08 86.91 78.95 62.92 49.65

Σύνολο 
Εκπαίδευσης 70.01 73.34 73.99 74.82 83.27 84.51 92.19 93.08 84.48 74.76 64.11 55.26

Σύνολο 
Δεδομένων 67.84 69.48 70.01 71.12 81.16 83.56 90.78 93.80 84.99 75.74 63.45 51.85



Πειραματικά αποτελέσματα (σε ποσοστά) των PNNs
(PNN2)για 65 περιστατικά στο σύνολο εκπαίδευσης 
και 25 περιστατικά στο σύνολο ελέγχου.

PNN2

ΑΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spread 
of 

radbas
0.2 0.5 0.6 0.8 2.7 3.6 8.2 13.1 25.4 40.0 50.0

Π
οσ
οσ
τό

 Ε
πι
τυ
χο
ύς

 Π
ρό
γν
ω
ση
ς Σύνολο 

Ελέγχου 74.02 76.80 76.80 76.90 87.60 89.00 98.91 87.70 81.20 68.80 57.21

Σύνολο 
Εκπαίδε
υσης

90.43 94.78 94.78 94.98 96.23 97.90 98.62 85.21 80.51 67.41 63.12

Σύνολο 
Δεδομέν

ων
88.91 90.91 90.91 91.02 86.93 86.93 98.70 86.02 80.83 67.95 59.76



Τα νευρωνικά δίκτυα με την καλύτερη 
απόδοση για την εκτίμηση της μορφής 
της άνοιας

Νευρωνικά 
Δίκτυα

Περιστατικά 
Εκπαίδευσης

Περιστατικά 
Προσομοίωσης

Επίπεδο 
Εισόδου –
Νευρώνες

Κρυφό Επίπεδο Επίπεδο Εξόδου

Συνάρτηση 
Μεταφοράς Νευρώνες Συνάρτηση 

Μεταφοράς Νευρώνες

MLP1 50 40 30

Hyperbolic 

tangent sigmoid 

(tansig)

2
Linear 

(purelin)
1

PNN1 50 40 30

Radial basis 

function (RBF) 

(spread = 9.5)

50
Competitive 

(compet)
6

MLP2 65 25 30

Hyperbolic 

tangent sigmoid 

(tansig)

4
Linear 

(purelin)
1

PNN2 65 25 30

Radial basis 

function (RBF) 

(spread = 8.2)

65
Competitive 

(compet)
6



Αποδόσεις των νευρωνικών δικτύων με 
την καλύτερη απόδοση για την εκτίμηση 
της μορφής της άνοιας

Νευρωνικά ∆ίκτυα Σύνολο Ελέγχου Σύνολο 
Εκπαίδευσης Σύνολο ∆εδομένων

MLP1 89.92 89.11 89.42

PNN1 94.08 93.08 93.80

MLP2 96.19 95.45 95.90

PNN2 98.91 98.62 97.25



Πλήθος περιστατικών ανά τύπο 
άνοιας

∆ιάγνωση Κωδικοποίηση Πλήθος 
Περιστατικών

Ήπια γνωστική διαταραχή 1 17

Άνοια τύπου Alzheimer 2 26

Μετωποκροταφική άνοια 3 10

Αγγειακή εγκεφαλική νόσος –
αγγειακή άνοια 4 11

Άνοια τύπου Alzheimer& 
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος –

αγγειακή άνοια
5 24

Μετωποκροταφική άνοια & 
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος –

αγγειακή άνοια
6 2



Φαρμακευτική Αγωγή και 
∆ιάγνωση

∆ιάγνωση Κωδ. Φαρμακευτική Αγωγή

Ήπια γνωστική διαταραχή 1 Χωρίς ένδειξη χορήγησης φαρμακευτικού σκευάσματος

Άνοια τύπου Alzheimer 2 Χορήγηση αναστολέων ακετυλ-χολινεστεράσης ή μεμαντίνης

Μετωποκροταφική άνοια 3 Χωρίς ένδειξη χορήγησης αναστολέων ακετυλ-χολινεστεράσης ή 
μεμαντίνης- συζήτηση για χορήγηση SSRIs

Αγγειακή εγκεφαλική νόσος –
αγγειακή άνοια 4

Χωρίς ένδειξη χορήγησης αναστολέων ακετυλ-χολινεστεράσης ή 
μεμαντίνης-χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών ή αντιπηκτικών 
παραγόντων ανάλογα της αιτίας για την αγγειακή εγκεφαλική νόσο 
(εξαίρεση σε περίπτωση αιμορραγίας)

Άνοια τύπου Alzheimer& Αγγειακή 
εγκεφαλική νόσος – αγγειακή άνοια 5

Ενδειξη χορήγησης αναστολέων ακετυλ-χολινεστεράσης ή 
μεμαντίνης-χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών ή αντιπηκτικών 
παραγόντων ανάλογα της αιτίας για την αγγειακή εγκεφαλική νόσο 
(εξαίρεση σε περίπτωση αιμορραγίας)

Μετωποκροταφική άνοια & Αγγειακή 
εγκεφαλική νόσος – αγγειακή άνοια 6

Χωρίς ένδειξη χορήγησης αναστολέων ακετυλ-χολινεστεράσης ή 
μεμαντίνης- συζήτηση για χορήγηση SSRIs- χορήγηση 
αντιαιμοπεταλιακών ή αντιπηκτικών παραγόντων ανάλογα της 
αιτίας για την αγγειακή εγκεφαλική νόσο (εξαίρεση σε περίπτωση 
αιμορραγίας)



Συζήτηση-Συμπεράσματα
 Η μελέτη αυτή αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη
στην ταξινόμηση της άνοιας καθώς και στην
επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής

 Υλοποίηση νευρωνικών δικτύων με δυο
αρχιτεκτονικές σε συνδυασμό με διαφορετικό
αριθμό νευρώνων για τον προσδιορισμό της
φαρμακευτικής αγωγής βάσει του τύπου άνοιας.

 Ο υπολογιστικός αλγόριθμος που δημιουργήθηκε
αξιολογήθηκε ως προς την ταύτιση της κλινικής
διάγνωσης σε υποσύνολο περιστατικών της
μελέτης.



Συζήτηση-Συμπεράσματα

 Η εφαρμογή των αλγορίθμων είχε σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός πλήθους νευρωνικών δικτύων με
διαφορετικές αποδόσεις αναφορικά με την ικανότητά τους
να διακρίνουν τις μορφές άνοιας καθώς και τη
συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή.

 Η τεχνική υλοποίησης του MLP που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της παρούσας εργασίας εξασφαλίζει την εύρεση
του βέλτιστου αρχιτεκτονικά νευρωνικού δικτύου.

 Η κατασκευή του PNN απαιτεί την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν, ώστε να επιλεγεί το
καταλληλότερο πιθανοκρατικό νευρωνικό δίκτυο.



Συζήτηση-Συμπεράσματα

 Με βάση τα αποτελέσματα όπως παρουσιάσθηκαν
παραπάνω επιτεύχθηκε μία κωδικοποιημένη
ταξινόμηση των τύπων της άνοιας (πίνακα) και των
επιλογών φαρμακευτικής παρέμβασης, σύμφωνη
με τα νεότερα δεδομένα και τις υπάρχουσες
κατευθυντήριες οδηγίες



 Το πλεονέκτημα αυτού του Ευφυούς Αλγόριθμου
έναντι άλλων πληροφοριακών συστημάτων είναι η
επίκτητη γνώση του. Αυτή η γνώση λαμβάνεται από
την ενσωματωμένη αρχιτεκτονική νευρωνικού
δικτύου, σε συνδυασμό με τα αποθηκευμένα
δεδομένα της προϋπάρχουσας βάσης δεδομένων.

 Παρά την αξιολόγηση του μοντέλου σε υποσύνολο
της ομάδας μελέτης επόμενο στάδιο θα αποτελέσει
η «τυφλή» εφαρμογή του σε προοπτική συλλογή
νέων κλινικών περιστατικών με στόχο την
αξιολόγηση της δυνατότητας αξιόπιστης εφαρμογής
στην κλινική πράξη.

Συζήτηση-Συμπεράσματα



Εκτίμηση Άνοιας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική




