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Εισαγωγή 

Ο κύριος στόχος του ASSIST [1] είναι η διευκόλυνση της έρευνας για τον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας µέσω ενός συστήµατος λογισµικού που συνενώνει πολλαπλές βάσεις 

ιατρικών φακέλων, που είναι εγκατεστηµένες σε διάφορα ερευνητικά ιατρικά κέντρα και 

νοσοκοµεία. Το ASSIST επιτρέπει την ενοποίηση φαινοτυπικών και γονοτυπικών δεδοµένων 

από διαφορετικές πηγές έτσι ώστε οι µελέτες συσχέτισης για τον τραχηλικό καρκίνο να 

διεξάγονται σε µεγαλύτερους πληθυσµούς και, ως εκ τούτου, να καταλήγουν σε πιο έγκυρα 

συµπεράσµατα. Το ερευνητικό έργο ASSIST χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

έχει διάρκεια 40 µήνες και εκπονείται από διεθνή κοινοπραξία στην οποία συµµετέχουν 5 

Πανεπιστήµια, 3 ερευνητικά κέντρα, 3 Νοσοκοµεία και 4 εταιρείες. 

 

Μεθοδολογία 

Οι µελέτες συσχέτισης (association studies) απαιτούν συνδυασµό κλινικών, επιδηµιολογικών 

και γενετικών δεδοµένων και αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για κατανόηση σύνθετων 

ασθενειών [2]. Η δυσκολία συλλογής των πρωτογενών δεδοµένων, ιδιαίτερα των γενετικών, 

από µεµονωµένους ερευνητές αλλά και η αδυναµία πρόσβασης σε δεδοµένα που παράγουν 

άλλες οµάδες συχνά περιορίζουν τις µελέτες συσχέτισης σε µικρά δείγµατα που είναι ίσως 

στατιστικά ανεπαρκή. H ανοµοιογένεια ως προς την τυποποίηση, την δοµή αλλά και την 

κωδικοποίηση της πληροφορίας και οι διαφορές µεταξύ κλινικών στη µεθοδολογία 

κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων οδηγούν σε ‘αποµονωµένες’ µελέτες και καθιστούν την 

ενοποίηση και την επαναχρησιµοποίηση των δεδοµένων πρακτικά αδύνατη. 

Στα πλαίσια του έργου ASSIST αναπτύχθηκαν καινοτόµες τεχνικές για τη σηµασιολογική 

µοντελοποίηση [3] της ιατρικής γνώσης και τεχνικές ασαφούς συµπερασµού που στοχεύουν 

στην οµογενοποίηση των δεδοµένων. Αναπτύχθηκε η πρώτη οντολογία για τον τραχηλικό 

καρκίνο που επιτρέπει τη σηµασιολογική απεικόνιση ιατρικής πληροφορίας κωδικοποιηµένης 

µε διαφορετικό τρόπο σε µια κοινή δοµή και γλώσσα. Η µηχανή συµπερασµού του ASSIST 

µεταφράζει ιατρικές έννοιες σε συντακτικές τιµές που είναι αναγνωρίσιµες από τα ήδη 

υπάρχοντα συστήµατα, και ταυτόχρονα υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης ιατρικών 

υποθέσεων και την διεξαγωγή µελετών συσχέτισης. Μέσα από την ανάλυση αποτελεσµάτων 

κλινικών εξετάσεων η µηχανή συµπερασµού µπορεί επίσης να υπολογίζει τον δείκτη 

επικινδυνότητας σε κάθε περίπτωση και να κατατάσσει το άτοµο σε µια από τέσσερις 

κατηγορίες (Normal, LCIN, HCIN, CxCa) για τις ανάγκες της µελέτης.   

Χρησιµοποιώντας το ASSIST ο ερευνητής ιατρός µπορεί να έχει ισότιµη πρόσβαση στα 

δεδοµένα των συµµετεχουσών κλινικών και µέσα από ένα ιδιαίτερα εύχρηστο υπολογιστικό 

περιβάλλον να συλλέγει εγγραφές ασθενών που ικανοποιούν τα κριτήρια της δικής του 



µελέτης. Η επιλογή γίνεται µε χρήση ιατρικής ορολογίας η οποία µετατρέπεται αυτόµατα στα 

κατάλληλα ερωτήµατα προς τις συµµετέχουσες βάσεις. Ο ερευνητής µπορεί επίσης να ορίσει 

cases και controls, να επιλέξει εγγραφές µε όση αξιοπιστία επιθυµεί και να χρησιµοποιήσει τα 

πιο δηµοφιλή εργαλεία στατιστικής ανάλυσης για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο χρήστης 

µπορεί να δει τις αναλυτικές εγγραφές µε απόλυτη όµως προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, αφού το ASSIST ενσωµατώνει ένα µηχανισµό εγγύησης ποιότητας για την 

επίλυση θεµάτων ασφάλειας και ηθικής. 

 

∆εδοµένα 

Στην προσπάθεια αυτή συµµετέχουν και προσφέρουν δεδοµένα τα Νοσοκοµεία 

Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, Charite του Βερολίνου και το Πανεπιστηµιακό 

Νοσοκοµείο του Ghent από το Βέλγιο. Ο συνολικός αριθµός των περιπτώσεων που είναι 

διαθέσιµες έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2000. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως η βάση του 

Παπαγεωργίου διαθέτει προς το παρόν δεδοµένα για 1200 γυναίκες (2350 επισκέψεις) µε 

γενετικά τεστ που περιλαµβάνουν έξι ελέγχους (p53, MTHFR, GSTT1, GSTM1, CYP1A1, 

CYP2E1) για 966 άτοµα και έλεγχο του HPV για 1018. Η πλειονότητα των περιπτώσεων του 

Παπαγεωργίου αφορά γυναίκες στις κατηγορίες Normal και LCIN ενώ τoυ Charite στην 

κατηγορία CxCa.   

Για να την κοινή ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις ιστολογικές, 

κολποσκοπικές και κυτταρολογικές εξετάσεις, αναπτύχθηκε µια κοινή κωδικοποίηση. Τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών υποδεικνύουν την σοβαρότητα της ασθένειας και για 

αυτό δηµιουργήθηκαν 4 ξεχωριστές κλάσεις, όπως δείχνει ο Πίνακας 1. Η πρώτη κλάση 

περιλαµβάνει εξετάσεις µε φυσιολογικά αποτελέσµατα, η δεύτερη υποδεικνύει LCIN (Low 

Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia), ενώ η τρίτη κλάση υποδεικνύει HCIN (High Grade 

Cervical Intraepithelial Neoplasia). Τέλος η τέταρτη κλάση αναφέρεται σε επιθετικό  

τραχηλικό καρκίνο. 

Η προτεινόµενη κωδικοποίηση (που θα αναφέρεται ως «Ενοποιηµένη Κωδικοποίηση 

ASSIST») σχετίζεται µε τις βασικές αποφάσεις που λαµβάνει ο ιατρός κατά τη διάρκεια 

θεραπείας µιας ασθενούς µε αποτελέσµατα εξετάσεων σχετικά µε τον τραχηλικό καρκίνο. 

 
Πίνακας 1: Η ενοποιηµένη κωδικοποίηση των δεδοµένων του ASSIST 

Normal (+ Within Normal Limits) ASSIST Code = 0 

Low Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (LCIN) ASSIST Code = 1 

High Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (HCIN) ASSIST Code = 2 

Invasive Cervical Cancer ASSIST Code = 3 

 

Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε τα αποτελέσµατα της κυτταρολογικής εξέτασης, υπάρχουν δύο 

ευρέως αποδεκτά συστήµατα ταξινόµησης, το Bethesda και το Munich (µια επέκταση του 

συστήµατος Παπανικολάου) ([4]-[7]). Έτσι για παράδειγµα η κατηγορία ASSIST Cytology 

Code 0, περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: normal cells, PAP I, PAP II, metaplasia, 

infection, regeneration, και atrophy.  Η κατηγορία ASSIST cytology Code 1 περιλαµβάνει τα 

atypia, koilocytic atypia, HPV alterations, ASC-US, PAP IIw, PAP IIk, PAP III, PAP IIID, 

mild dyskaryosis, mild dysplasia, LGSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion), 

CIN1, AGUS, και ACG-NOS. Η κατηγορία ASSIST cytology Code 2 περιλαµβάνει τα ASC-

H, PAP IIIG, PAP IVa, PAP IVb, moderate dyskaryosis, severe dyskaryosis, moderate 

dysplasia, severe dysplasia, HGSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion), CIN2, 

CIN3, AIS (Adenocarcinoma in situ), και AGC—favor neoplasia. Τέλος, η κατηγορία 

ASSIST cytology Code 3 περιλαµβάνει τα PAP V, cellular changes suggestive of invasive 

squamous carcinoma, και cellular changes indicative of adenocarcinoma of the uterine cervix 



and other invasive cancer. Με παρόµοιο τρόπο ορίζονται οι κατηγορίες ASSIST colposcopy 

Code 0 έως 3, καθώς και οι ASSIST histology Code 0 έως 3. 

Μιας και η κωδικοποίηση του ASSIST αποτελείται από 4 µόνο κλάσεις, υπάρχουν 

περιορισµοί για την αντιστοίχηση αποτελεσµάτων εξετάσεων µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 

∆υστυχώς δεν υπάρχει καµιά προτυποποίηση για τα αποτελέσµατα των κολποσκοπικών και 

ιστολογικών εξετάσεων, συνεπώς οι διάφορες κλινικές χρησιµοποιούν κωδικοποιήσεις που 

ορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη τα αποτελέσµατα κυτταρολογικών εξετάσεων 

µπορούν να εκφραστούν µε δύο συστήµατα τα Bethesda και Munich, τα οποία διατηρούνται 

και στο ASSIST. Έτσι τα κυτταρολογικά αποτελέσµατα που προέρχονται από κάποια κλινική 

που χρησιµοποιεί το σύστηµα Bethesda ή Munich, θα διατηρηθούν ως έχουν, ενώ 

ταυτόχρονα θα προστεθεί σε αυτά η κωδικοποίηση του ASSIST. 

Ο ∆είκτης Επικινδυνότητας (Severity Index) είναι το τελικό αποτέλεσµα όλων των 

δεδοµένων που συλλέγονται για κάποια ασθενή. Ο δείκτης αυτός σχετίζεται άµεσα µε τις 

αποφάσεις που λαµβάνει ο ιατρός για τη θεραπεία ή παρακολούθηση κάποιας ασθενούς. Έτσι 

οι ασθενείς µε ∆είκτη Επικινδυνότητας = 0 θεωρούνται υγιείς, ενώ οι ασθενείς µε ∆είκτη 

Επικινδυνότητας = 1 πρέπει να παρακολουθούνται συχνότερα χωρίς, όµως, να απαιτείται 

κάποια αφαιρετική θεραπεία. Με ανάλογο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι ∆είκτες 

Επικινδυνότητας 2 και 3. 

 

 
Εικόνα 1: Η ενοποίηση των ετερογενών δεδοµένων που σχετίζονται µε διαγνωστικές εξετάσεις 

 

Για να ορίσουµε τον ∆είκτη Επικινδυνότητας, όλα τα αποτελέσµατα ενοποιούνται και 

ερµηνεύονται µε βάση την κωδικοποίηση του ASSIST. Πιο συγκεκριµένα, κάθε ιατρική 

εγγραφή σχετίζεται µε κάποια Επίσκεψη (Visit) και µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες 

εξετάσεις. Μία εξέταση µπορεί να είναι κυτταρολογική, κολποσκοπική ή ιστολογική εξέταση 

καθώς και εξέταση για HPV. Το σύνολο των εξετάσεων που πραγµατοποίησε µια γυναίκα σε 

κάποιο χρονικό διάστηµα αποτελούν µια περίπτωση (ένα Case). Το ASSIST αναγνωρίζει 

όλες τις κυτταρολογικές εξετάσεις κάποιου Case και λαµβάνει την εξέταση µε τα χειρότερα 



αποτελέσµατα. Το ίδιο γίνεται και για τις κολποσκοπικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στην 

συνέχεια ο ∆είκτης Επικινδυνότητας υπολογίζεται µε την εφαρµογή κανόνων της µορφής:  

Εάν υπάρχουν δύο εξετάσεις µε διαφορά στα αποτελέσµατα µεγαλύτερο από 2 (µε βάση την 

ενοποιηµένη κωδικοποίηση του ASSIST)  

Τότε λαµβάνεται υπόψη το χειρότερο αποτέλεσµα.  

∆ιαφορετικά, αν υπάρχουν εξετάσεις µε διαφορά αποτελέσµατος µικρότερο του 2,  

τότε αν υπάρχει ιστολογική εξέταση, τότε αυτή λαµβάνεται υπόψη,  

  διαφορετικά αν υπάρχει κολποσκοπική εξέταση, τότε αυτή λαµβάνεται υπόψη,  

   διαφορετικά λαµβάνουµε το αποτέλεσµα τις κυτταρολογικής εξέτασης.  

Αν καµιά εξέταση δεν είναι διαθέσιµη τότε ο ∆είκτης Επικινδυνότητας δεν µπορεί να 

υπολογιστεί. 

Στην Εικόνα 1 φαίνεται η ενοποίηση των δεδοµένων που παρέχεται από το ASSIST που 

οδηγεί στην εξαγωγή του ∆είκτη Επικινδυνότητας της κάθε ασθενούς. Οι σηµασιολογικές 

έννοιες και κανόνες στον τοµέα του CxCa κωδικοποιήθηκαν µεθοδικά και εισήχθησαν στη 

οντολογία του ASSIST, η οποία περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. 

 

Αναπαράσταση Γνώσης 

Η οντολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ASSIST περιέχει πληροφορίες από τον 

ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, αποτελέσµατα εξετάσεων και γονοτυπικά δεδοµένα. Η 

οντολογία επίσης περιέχει τους κανόνες που δηµιουργήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό που 

συµµετέχει στο ASSIST και που έχουν ως στόχο την αντιστοίχηση και ενοποίηση των 

διαφορετικών εννοιών που χρησιµοποιούνται από τα διαφορετικά νοσοκοµεία, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί µια κοινή αποθήκη δεδοµένων που να περιέχει δεδοµένα και από τα τρία 

νοσοκοµεία που να επιτρέπει την εξαγωγή του δείκτη επικινδυνότητας για CxCA κάθε 

ασθενούς. 

Μια σηµαντική ιδιότητα την οντολογίας είναι πως µπορεί εύκολα να επεκταθεί. Η ιεραρχία 

των όρων εκτείνεται από γενικούς όρους σε πιο ειδικούς. Με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία 

για οποιοδήποτε τύπο καρκίνου µπορεί να ενσωµατωθεί στην οντολογία, όπως επίσης και 

γνώση από άλλα πεδία της ιατρικής.  

Το εννοιολογικό µοντέλο γνώσης έχει χτιστεί γύρω από την έννοια της Περίπτωσης – Case, η 

οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του δείκτη επικινδυνότητας και συνδέεται άµεσα 

µε τις έννοιες Επίσκεψη, Κλινική, Άτοµο και Τρόπος Ζωής (που περιλαµβάνει έννοιες όπως 

το Κάπνισµα, Χρήση Αντισυλληπτικών και Γεννήσεις). Επίσης η έννοια Case έµµεσα 

συνδέεται µε έννοιες όπως ∆ιαγνωστική Εξέταση (που περιλαµβάνει τις έννοιες 

Κυτταρολογική, Κολποσκοπική, Ιστολογική και HPV Εξέταση), Θεραπεία, HPV 

Εµβολιασµός και Γενετικοί Πολυµορφισµοί. 

Ουσιαστικά κάθε έννοια που υπάρχει στην οντολογία του ASSIST, ανήκει σε µία από 

παρακάτω δύο κατηγορίες: 

• Γενικές έννοιες του ηλεκτρονικού φακέλου:  

Οι έννοιες αυτές δεν είναι εξειδικευµένες για τον τοµέα του CxCa και µπορούν να 

εξαχθούν από το πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου. Σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν έννοιες όπως: Ασθενής, Περίπτωση, Επίσκεψη, Κλινική, Ιατρική Ενέργεια, 

Τρόπος Ζωής κ.α. 

• Εξειδικευµένες έννοιες CxCa:  

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν έννοιες που αποτελούν συνήθως υποκλάσεις των 

γενικών εννοιών και έχουν σκοπό να αναπαραστήσουν την απαραίτητη γνώση για την 

περιγραφή της συγκεκριµένης ασθένειας. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει έννοιες 

όπως: Κυτταρολογική, Κολποσκοπική και Ιστολογική Εξέταση, ∆είκτης 

Επικινδυνότητας CxCa, καθώς και πληροφορία σχετική µε HPV και γενετικούς 

πολυµορφισµούς. 



 

Στην Εικόνα 2 φαίνονται οι βασικές έννοιες της οντολογίας του ASSIS, καθώς και οι µεταξύ 

τους συσχετίσεις.  

Για την εξαγωγή συµπερασµάτων από τους κανόνες που έχουν εισαχθεί στην οντολογία, 

χρησιµοποιήθηκε η Περιγραφική Λογική, µια µαθηµατική γλώσσα για την έκφραση γνώσης. 

Με την βοήθεια της Περιγραφικής Λογικής, οι κανόνες δηµιουργούν γνώση η οποία δεν 

υπάρχει στα αρχικά δεδοµένα και η οποία χρησιµοποιείται για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Οι κανόνες που υπάρχουν στην οντολογία είναι πιθανόν να ανήκουν σε δυο διαφορετικούς 

τύπους κανόνων. Η πρώτη κατηγορία κανόνων χρησιµοποιείται για να επιτύχει την 

σηµασιολογική ενοποίηση των δεδοµένων, ενώ η δεύτερη κατηγορία κανόνων έχει σκοπό να 

εξάγει το δείκτη επικινδυνότητας για ένα Άτοµο µε βάση τα δεδοµένα που προέκυψαν από 

κάθε Επίσκεψη του ατόµου αυτού. 

 

 
Εικόνα 2: Αναπαράσταση των βασικών εννοιών και των συσχετίσεων τους στην Οντολογία Τραχηλικού Καρκίνου 

του ASSIST. 

 

Παράδειγµα Χρήσης του ASSIST 

Έστω ότι κάποιος ερευνητής επιθυµεί να εξετάσει αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του 

πολυµορφισµού MTHFR και του τραχηλικού προκαρκινικού τραύµατος. Ο ερευνητής 

συµβουλεύεται το ASSIST για να δει αν υπάρχουν δεδοµένα από ασθενείς µε LCIN (Low 

Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia), HCIN (High Grade Cervical Intraepithelial 

Neoplasia) και υγιείς γυναίκες για τις οποίες είναι διαθέσιµα MTHFR γονοτυπικά δεδοµένα. 

Το γραφικό περιβάλλον του ASSIST προσφέρει την επιλογή να χρησιµοποιηθεί ο κανόνας 

για την εξαγωγή του ∆είκτη Επικινδυνότητας ώστε να εκφραστούν τα LCIN και HCIN. Ο 



χρήστης µπορεί εύκολα να επιλέξει µε το ποντίκι να εµφανιστούν οι ασθενείς µε βάση τον 

∆είκτη Επικινδυνότητας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3. 

Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει τον ∆είκτη Επικινδυνότητας µε βάση τα αποτελέσµατα των 

Κυτταρολογικών, Κολποσκοπικών ή Ιστολογικών εξετάσεων, καθώς και µε βάση 

οποιονδήποτε συνδυασµό τους. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών εµφανίζονται µε 

βάση την Ενοποιηµένη Κωδικοποίηση του ASSIST. Κάνοντας χρήση συνδυασµένων 

ερωτηµάτων, ο ερευνητής µπορεί να αναζητήσει γυναίκες µε γονοτυπικά δεδοµένα για τον 

πολυµορφισµό MTHFR για τις οποίες το στάδιο του προκαρκινικού τραύµατος εκφράζεται 

µέσω των κυτταρολογικών αποτελεσµάτων µε βάση την Ενοποιηµένη Κωδικοποίηση του 

ASSIST (Εικόνα 4). Η γραφική αναπαράσταση των δεδοµένων υποδεικνύει πως η κατανοµή 

των γονότυπων MTHFR είναι διαφορετική για τα τρία διαφορετικά στάδια της ασθένειας. 

 

 
Εικόνα 3: Προβολή όλων των περιπτώσεων µε βάση τον ∆είκτη Επικινδυνότητας. Στα αριστερά µε την µορφή 

δέντρου εµφανίζονται όλες οι ιατρικές έννοιες που σχετίζονται µε τον τραχηλικό καρκίνο και προκαρκινικά 

στάδια. Ο χρήστης µπορεί να επεκτείνει τα αντικείµενα του δέντρου και να επιλέξει τον τύπο της πληροφορίας 

που επιθυµεί ως κριτήριο αναζήτησης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ο χρήστης έχει επιλέξει το ∆είκτη 

Επικινδυνότητας, που σηµαίνει πως θα εµφανιστούν πληροφορίες για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες 

µπορεί να εξαχθεί ο ∆είκτης Επικινδυνότητας. Το ερώτηµα εµφανίζεται στο πάνω τµήµα της οθόνης. Στο δεξί 

τµήµα ο αριθµός των ατόµων που επιλέχθηκαν από το ερώτηµα αναπαριστάται στον πίνακα καθώς και 

γραφικά. Για 32 περιπτώσεις δεν υπάρχει διαγνωστική πληροφορία, συνεπώς δεν µπορεί να εξαχθεί ο δείκτης 

επικινδυνότητας. 

 

 



 
Εικόνα 4: Προβολή της κατανοµής των γονότυπων MTHFR για περιπτώσεις µε διαφορετικά αποτελέσµατα 

κυτταρολογικής εξέτασης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο χρήστης έχει επιλέξει όλες τις γυναίκες µε 

διαθέσιµη πληροφορία για τους MTHFR πολυµορφισµούς. Στη συνέχεια ο χρήστης έχει επιλέξει να 

προβάλει την κατανοµή των τριών MTHFR γονότυπων σε άτοµα µε διαφορετικά αποτελέσµατα 

κυτταρολογικής εξέτασης. Το ερώτηµα εµφανίζεται στο πάνω τµήµα της οθόνης. Τα αποτελέσµατα των 

κυτταρολογικών εξετάσεων εκφράζονται µε βάση των Ενοποιηµένη Κωδικοποίηση του ASSIST. Όπως 

εµφανίζεται στο πάνω τµήµα της οθόνης, σε σύνολο 2032 ατόµων το συγκεκριµένο αίτηµα ικανοποιείται σε 

975 περιπτώσεις. 

 

Ο χρήστης µπορεί να συνεχίσει µε περισσότερα ερωτήµατα που θα περιλαµβάνουν 

επιπρόσθετες παραµέτρους των ασθενών και στατιστικά τεστ. Με αυτόν τον τρόπο το 

ASSIST προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον στο οποίο τα ερωτήµατα µπορούν να εκφραστούν 



µε µία απλή γλώσσα, εύκολα κατανοητή από τον ιατρικό ερευνητή και επιπρόσθετα µπορεί 

να ανασύρει δεδοµένα από βάσεις που κάνουν χρήση διαφορετικών κωδικών 

αναπαράστασης. 

 

Συµπεράσµατα 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τις µελέτες συσχέτισης µε έµφαση 

στην ποιότητα των αποτελεσµάτων. Η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης υπαρχόντων 

δεδοµένων ασθενών µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός µεγάλου αρχείου δεδοµένων, 

ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία των δοκιµών µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους Error! 

Reference source not found. για την υλοποίηση αυτών των δοκιµών. 

Η λογική συνένωση των συµµετεχόντων αρχείων, συµπεριλαµβανοµένων κλινικών και 

γενετικών δεδοµένων, σε µία ενιαία βάση γνώσης αναµένεται να αυξήσει την 

αποτελεσµατικότητα της έρευνας του καρκίνου στον τράχηλο της µήτρας, αφού θα επιτρέπει 

τον σχηµατισµό οµάδων µελέτης «κατά παραγγελία», καθώς και την ανακύκλωση των 

ιατρικών δεδοµένων για τη χρησιµοποίησή τους σε νέες µελέτες. 

Σε πλήρη ανάπτυξη το ASSIST θα επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων κλινικών που 

επιθυµούν να συµβάλουν µε δεδοµένα και έρευνα στην κοινή βάση γνώσης για τον τραχηλικό 

καρκίνο. Επίσης η ιδέα και οι τεχνικές του ASSIST µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους 

τύπους καρκίνου αλλά και σε άλλες ασθένειες (πχ καρδιαγγειακές παθήσεις). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο του ASSIST στη 

διεύθυνση http://assist.ee.auth.gr 
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