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L B I S T E A Ka

Albiste gehiago
webgunean.

Irudi medikoetan tumoreak
mugatzeko tresna berri bat 
garatu dute Nafarroan
Irudi medikoetan garuneko eremuak au-
tomatikoki mugatzen dituen software bat
garatu du Nafarroako Unibertsitate Publi-
koko Adimen Artifizialeko eta Arrazona-
mendu Hurbileko taldeak (GIARA). Lan
horregatik saria eman dio Logika Lausoa-
ren eta Soft Compunting-aren Europako
Elkarteak.

“Guk gizakiaren arrazonamendua, giza-
kiaren garunaren funtzionamendua si-
mulatzen duten makinak sortzen ditugu,
softwareak dira kasu gehienetan”, azaldu
du Humberto Bustincek, GIARA taldeko
buruak.

Irudi medikoetan tumoreak zehatzago
mugatzen laguntzen du softwareak. Eta,
horri esker, gaixotasunen egoera ezagutu
dezakete. Ikerketa, zehazki, erresonantzia
magnetikoaren bidez lortutako garuneko
irudien azterketan oinarritzen da.

Irudien segmentazio prozesuari lagun-
tzen dio programak: “Tumorearen irudia
fondotik, atzealdetik, bereiztea da helbu-
rua. Ebakuntzaren unean tumorearen
muga zehatz non dagoen jakiten lagun
diezaioke medikuari —dio Bustincek—.

Muga hori definitzea
ez da batere erraza, eta
horretarako pixel ba-
koitza aztertzen dugu”.

Erresonantzia bidez jasotako datuekin
irudia osatzerakoan, aukeraketa egin
behar du programak. Hau da, tumorearen
parte diren pixelak zehaztu behar ditu.
Matematikari esker, ezaugarri komun ba-
tzuk dituzten irudiko pixelak objektu be-
raren zatitzat jotzen ditu softwareak.

“Tumorearen barrualdean jarriz gero, tu-
morearen barrualdeko azken pixela
zehaztuko dugu; aldiz, tumorearen kan-
poaldean jarrita, tumorearen kanpoalde-
ko azken pixela izango da muga —azaldu
du Humberto Bustincek—. Horiek bi au-
kera ezberdin dira, eta, medikuntzan,
egoera hori izugarria izan daiteke. Garu-
neko ebakuntza batean, adibidez, hiru
milimetroko aldeak pertsona bat ahotsik
gabe uztea suposa lezake”.

Medikuen erabaki onenen mailan
Softwarearen eraginkortasuna neurtzeko,
kasu bati buruz hamar medikuk hartuta-

ko erabakiekin alderatu dituzte progra-
maren emaitzak. “Ziurtatu dezakegu 
softwareak emandako aukera medikuek
hartutako erabaki txarrena baino hobea
dela, eta erabaki onenen mailan dagoela”,
gaineratu du Bustince irakasleak.

Algoritmoak, gainera, badu beste 
abantaila bat: denbora errealean ematen
du emaitza. Izan ere, irudi medikoak al-
datu egiten dira denboran, eta askotan
denbora-tarte txikian. “Oro har, algoritmo
hauek oso motelak dira; guk prozesua 
hobetzea lortu dugu, eta softwareak be-
rehala ematen du emaitza”, ziurtatu du 
GIARA taldeko ikerketa-buruak.

Medikuei erabakiak hartzen lagun die-
zaiokeen erreminta bat dela diote iker-
tzaileek, baina nabarmendu dute azken
erabakia beti medikuak berak hartu
behar duela.•

Ezkerrean, garunaren irudia, eta, eskuinean, 
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Era askotako lorratzak uzten ditu adinak
gorputzean, baina, Kaliforniako Uniber-
tsitateko ikertzaile batzuek erakutsi du-
tenez, DNAn uzten duena ordulari bikai-
na izan daiteke ehunak eta organoak
nola zahartzen diren neurtzeko. Adinean
aurrera egin ahala, aldatu egiten da
DNAren metilazio-maila, eta horretan oi-
narritu dira ikertzaileak ehunen adina
iragartzeko.

Metiloak etengailuen modukoak dira:
geneak itzaltzen dituzte. Eta, metilazio-
maila bizitzan zehar nola aldatzen den
ikusteko, 51 ehun- eta zeula-motaren
8.000 lagin osasuntsu, eta 6.000 minbizi-
dun aztertu dituzte. Eta 353 markatzaile-
tan jarri dute arreta. Markatzaile batzuen
kasuan metilazioak gora egiten du
zahartu ahala, eta beste batzuetan behe-

ra. Hori kontuan izanda, ehun osasun-
tsuen adina zehaztasun handiz iragar-
tzen duen ordularia lortu dute. Jaiobe-
rrien laginetan zero inguruko balioak
ematen ditu ordulari horrek, eta balio
negatiboak jaio aurreko laginetan eta ze-
lula pluripotente induzituetan.

Bestalde, ikusi dute emakumeen bula-
rrak gorputz bereko gainerako ehunak
baino bizpahiru urte zaharragoak izaten
direla, metilazioaren ordulariaren arabe-
ra. Bularreko minbizia duten emaku-
meen kasuan, berriz, tumorearen ondo-
ko ehun osasuntsua gorputzeko
gainerako ehunak baino 12 urte zaharra-
goa da. Eta 20 minbizi-motatako ehunak
ehun osasuntsuak baino 36 urte zaharra-
goak direla ere ikusi dute. Genome Biology
aldizkarian argitaratu dute lana.•
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