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Tyrimo objektas, tikslas

● Tyrimo objektas: magnetinio rezonanso tomografijos dinaminio kontrasto sustiprinimo (MRI 

Dynamic Contrast Enhancement) vaizdų sekos nuotraukos

● Tyrimo tikslas: nustatyti vėžinės zonos aptikimo galimybes naudojantis mašininio mokymosi 

ir funkcinių duomenų analizės metodais.



Tyrimo uždaviniai

• Atlikti mašininio mokymosi ir funkcinių duomenų analizės analitinę apžvalgą

• Identifikuoti mokslines problemas, aktualias šitam tyrimui

• Sukurti naują arba patobulinti esamus vėžio aptikimo prostatoje metodus 



Visų studijų planas ir jo vykdymo suvestinė



Ataskaitinių metų darbo planas ir jo įvykdymas



Visų mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapai



Šio pusmečio moksliniai rezultatai:



T2w-DWI sąryšis

• Tikėtinas rezultatas: stipresnis DWI 

signalas indikuoja vėžinį regioną

• Tik kai kurie pacientai parodė tokį 

rezultatą



T2w-DCE sąryšis

• DCE pralaidumo matrica:

• Tmedian – T0

• T75perc – T0

• Tn – T0

• Tmaxavg – T0
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T2w-DWI sąryšis skirtingose zonose

• Padalinimas į periferinę ir tranzitorinę 

zonas

• Didelė signalų elgsenos įvairovė



T2w-DCE sąryšis TZ/PZ zonose

• DCE pralaidumo matrica:

• T2 – T0

• T16perc – T2

• T50perc – T16

• T100 – T50
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Biopsijų kontrastinės kreivės 

• Biopsijos duomenų panaudojimas

• Biopsijos netikslumas pjūvių atžvilgiu

• Interpretacijos problema



Biopsijų signalas laike

• Biopsijos analizė kiekviename pjūvyje

• Vidurkio kreivė palyginimui

• Kontrasto pokyčio surišimas su 

biopsijos vieta, palyginimas su greta 

esamomis biopsijomis

• Dalis pacientų parodė priešingai nei 

tikėtasi trajetorijas



Kito pusmečio darbo planas

• Išlaikyti egzaminą: Informatikos ir informatikos inžinerijos tyrimo metodai ir metodika

• Sudalyvauti vasaros mokykloje: VU daugiakryptė ir tarptautinė vasaros mokykla doktorantams Kairėnuose

• Parašyti šios srities analitinę apžvalgą, publikaciją

• Toliau tirti vaizdo sekų ir biopsijų signalų sąryšius 
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