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Εισαγωγή 
 
Ο καρκίνος του µαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος που παρατηρείται τις 

γυναίκες µετά τον καρκίνο του δέρµατος, και αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία 
θανάτου από κακοήθη νόσο µετά από τον καρκίνο του πνεύµονα. Σε ολόκληρο τον 
κόσµο περισσότερες από 700.000 γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο του µαστού το 
χρόνο, ενώ εκτιµάται ότι ποσοστό 8% µε 9% των γυναικών θα αναπτύξουν καρκίνο 
του µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µεγάλη 
έρευνα προς την κατεύθυνση κατανόησης του µηχανισµού ανάπτυξης και µετάδοσης 
του καρκίνου. Σήµερα, µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια καλή εικόνα για το πώς 
δηµιουργείται ο καρκίνος έχοντας αναγνωρίσει το µηχανισµό αυτό σε µοριακό 
επίπεδο. Το γεγονός αυτό έχει βελτιώσει τις θεραπείες της παθήσεως και έχει 
προσφέρει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους για την µείωση της πιθανότητας 
εµφάνισης της. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποια απλή θεραπεία για τον καρκίνο του 
µαστού και οι υπάρχουσες λύσεις για τοπικούς όγκους βασίζονται στην χειρουργική 
αφαίρεση είτε όλου του µαστού (µαστεκτοµή), είτε µόνο του όγκου και λίγου από τον 
περιβάλλοντα ιστό. 

Το κλειδί για την επιτυχή καταπολέµηση του καρκίνου του µαστού είναι η 
πρώιµη ανίχνευση. Αν και ο καρκίνος του µαστού είναι η πιο συχνή απειλή για την 
κάθε γυναίκα, οι Ελληνίδες εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο κίνδυνος δεν τις αφορά. 
Παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο περίπου 4.500 γυναίκες στη χώρα µας µαθαίνουν ότι 
πάσχουν από την ασθένεια, µόνο στο 5% των περιπτώσεων η διάγνωση της νόσου 
έγινε σε πρώιµα στάδια. Αντίθετα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό της 
πρώιµης διάγνωσης φθάνει έως και το 60%. Παρόλο που η πρώιµη ανίχνευση δεν 
είναι θεραπεία, αυξάνει τις πιθανότητες για µακροζωϊα του ασθενή. Η έγκαιρος 
διάγνωση επιτυγχάνεται µε τη µαστογραφία που αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο 
αξιόπιστα µέσα καταπολέµησης του καρκίνου του µαστού. Η µαστογραφία είναι µια 
ειδική µέθοδος απεικόνισης µε ακτίνες-Χ, µε σκοπό την παραγωγή λεπτοµερών 
εικόνων του µαστού, τα λεγόµενα µαστογραφήµατα. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της 
µαστογραφίας είναι η ικανότητα της να αναδεικνύει καρκίνους µικρότερους του 
µεγέθους των 0.5 εκ.2, όπως είναι ο µικρότερος καρκίνος του µαστού σε προκλινικό 
στάδιο. Έτσι οι µαστογραφίες θεωρούνται οι πιο αποτελεσµατικές, χαµηλού κόστους 
και υψηλής ευαισθησίας τεχνικές απεικόνισης για την ανίχνευση µικρών νεοπλασιών, 
µε αναφερόµενη έγκυρη ακρίβεια της τάξης του 85% µε 95%, φτάνοντας σε µείωση 
των θανάτων του καρκίνου του µαστού τουλάχιστον κατά 30%. Η δόση 
ακτινοβολίας, κατά τη λήψη της µαστογραφίας ισούται µε τη µηνιαία ακτινοβολία 
που δέχεται ο µέσος άνθρωπος στην καθηµερινή ζωή, γεγονός που κάνει την εξέταση 
αυτή ακίνδυνη. 

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να κατατάξουµε ένα νεόπλασµα σε καλοήθη 
(bening) και κακοήθη (malignant) µε πολλές ενδιάµεσες διαβαθµίσεις. Οι καλοήθεις 
παθήσεις είναι αρκετά συχνές και αποτελούν το 90% των παθολογικών καταστάσεων 
του µαστού και παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, όσον αφορά την κλινική 
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εικόνα. Τα παθολογικά ευρήµατα του καρκίνου του µαστού (κύρια και δευτερεύοντα) 
αναφέρονται στην καρκινική µάζα και στη επίδραση που ασκεί ο καρκίνος στους 
γειτονικούς ιστούς του παρεγχύµατος και εµφανίζονται στη µαστογραφία ως: 

 Οζώδης σκίαση µε σαφή όρια. 
 Οζώδης σκίαση µε απότοµα όρια σε σχήµα αστεριού. 
 Οζώδης σκίαση µε ακανόνιστο σχήµα και λιγότερο διακριτά όρια. 
 Μικροαποτιτανώσεις , µε ή χωρίς σκίαση. 
 Ασύµµετρη απεικόνιση στη συγκριτική µελέτη των δύο µαστών. 
 Τοπική διαταραχή της δοµής του µαστού. 
Από τα παραπάνω είδη τα πιο επικίνδυνα και συχνά εµφανιζόµενα είναι η 

οζώδης σκίαση µε σαφή όρια, η οζώδης σκίαση µε απότοµα όρια σε σχήµα αστεριού 
και οι µικροαποτιτανώσεις, µε ή χωρίς σκίαση, που αποτελούν ενδείξεις πρώιµου 
καρκίνου του µαστού. 

Η ανάγνωση των µαστογραφηµάτων για την ανίχνευση των παθολογικών 
καταστάσεων του καρκίνου που αναφέρθηκαν προηγουµένως, είναι µια διαδικασία 
δύσκολη και κουραστική και απαιτεί υψηλό βαθµό αυτοσυγκέντρωσης. Πρόσφατες 
στατιστικές έχουν δείξει ότι το 5-15% των όγκων δεν ανιχνεύονται και 70 –80% των 
βιοψιών καταλήγουν τελικά να είναι καλοήθεις. Το κίνητρο λοιπόν για τη δηµιουργία 
ενός αυτόµατου συστήµατος επεξεργασίας και ανάγνωσης µαστογραφηµάτων είναι 
µεγάλο. Τα συστήµατα αυτά αυξάνουν τη διαγνωστική ακρίβεια και επιτρέπουν τη 
συγκριτική µελέτη διαφορετικών µαστογραφηµάτων του ίδιου ασθενή. Λειτουργούν 
ως µια δεύτερη γνώµη δίπλα σε αυτή του ειδικού ραδιολόγου, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την τελική διάγνωση του µαστογραφήµατος. 

Συγκριτικά µε τη µεγάλη πληθώρα των ερευνών που έχουν γίνει στο χώρο της 
ψηφιακής µαστογραφίας, υπάρχουν σχετικά πολύ λίγες έρευνες που ασχολούνται µε 
τη σύγκριση ζευγών µαστογραφηµάτων, παρόλο που µια από τις πρώτες έρευνες στον 
τοµέα αυτό χρονολογείται γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Το µεγαλύτερο 
µέρος της ερευνάς της ανάλυσης µαστογραφηµάτων, έχει εστιαστεί στην ανάλυση 
µιας µόνο εικόνας για την ανίχνευση ανωµαλιών. Στην κλινική πρακτική όµως τα 
µαστογραφήµατα µπορούν να ερµηνευθούν µε την ανάλυση ενός ζευγαριού από τις 
αντίστοιχες προβολές του αριστερού και δεξιού µαστού, και όταν είναι εφικτό, µε την 
ανάλυση ενός ζεύγους των ίδιων προβολών, του ίδιου µαστού από διαφορετικές 
χρονολογικά εξετάσεις. Τέτοιες συγκριτικές αναλύσεις, βοηθούν τους ραδιολόγους 
να αναγνωρίσουν ανωµαλίες και να προσδιορίσουν την κλινική τους σηµασία. Η 
τεχνική αυτή είναι γνωστή ως συγκριτική ανάλυση. 

 
∆ιάρθρωση της διπλωµατικής εργασίας 

 
Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα οποία έχουν την εξής 

δοµή: 
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται µια εισαγωγή στο πρόβληµα του καρκίνου του 

µαστού, κάνοντας αρχικά µία παρουσίαση της ανατοµίας και της φυσιολογίας του 



                                                                                                                   Εισαγωγή 

 3

µαστού. Στη συνέχεια γίνεται µια αναφορά στο πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του 
µαστού, ποιοι προδιαθεσιακοί παράγοντες υπάρχουν και πως αντιµετωπίζεται. Επίσης 
περιγράφονται και τα διάφορα είδη καρκινικών ευρηµάτων. Αναλύονται τα διάφορα 
διαγνωστικά µέσα δίνοντας έµφαση στη µαστογραφία ως µέσο απεικόνισης του 
καρκίνου, στον τρόπο που παράγεται, ψηφιοποιείται και ερµηνεύεται. Τέλος γίνεται 
αναφορά στα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση του υπολογιστή στη 
µαστογραφική µελέτη. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στις µεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας και 
ανάλυσης εικόνας που εφαρµόζονται στη µαστογραφία. Αναλύονται µια σειρά από 
τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας των ψηφιακών µαστογραφιών, δίνοντας έµφαση 
στην έννοια του ιστογράµµατος εικόνας και στις διάφορες τεχνικές τροποποίησης 
του. Τέλος γίνεται αναφορά στην υφή της εικόνας και στις διάφορες παραµέτρους 
που χρησιµοποιούνται στην ψηφιακή ανάλυση ενός µαστογραφήµατος όπως επίσης 
και στην διαδικασία κατάταξης των διαφόρων περιοχών του σε υγιή και µη 
φυσιολογικά. 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται µια άλλη οµάδα µεθόδων ανάλυσης εικόνας 
µαστογραφιών η οποία µπορεί να περιγραφεί ως τεχνικές ανίχνευσης ανωµαλιών. 
Αυτές οι µέθοδοι προσπαθούν να εντοπίσουν συγκεκριµένες ανωµαλίες, όπως οι 
µικροαποτιτανώσεις, οι οζώδεις σκιάσεις, ή οι αλλοιώσεις της δοµής των γειτονικών 
ιστών µέσα στις εικόνες µαστογραφιών. Αυτές οι µέθοδοι ταξινοµούνται στην 
ερευνητική περιοχή της επεξεργασίας εικόνας για τον εντοπισµό των ανωµαλιών στις 
µαστογραφίες. 

Στο κεφάλαιο 4 της διπλωµατικής εργασίας γίνεται παρουσίαση της 
συγκριτικής ανάλυσης που χρησιµοποιείται για την ερµηνεία των ψηφιακών 
µαστογραφηµάτων. Γίνεται αναφορά στα είδη της, στα στάδια από τα οποία 
αποτελείται καθώς και στις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή της. 
Αναλύεται η διαδικασία της συστοίχισης µαστογραφηµάτων, που είναι ένα από τα πιο 
βασικά αλλά και συνάµα από τα πιο πολύπλοκα στάδια της συγκριτικής ανάλυσης και 
τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στο συντελεστή ετεροσυσχέτισης ως µέσο για την 
αναγνώριση και τη συστοίχιση δισδιάστατων προτύπων. 

Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τα συστήµατα ταξινόµησης προτύπων που 
χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των υπόπτων περιοχών στα ψηφιακά 
µαστογραφήµατα. ∆ίνεται έµφαση στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, που αποτελούν τα 
πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα συστήµατα απόφασης στο χώρο αυτό, και ιδιαίτερα 
στα δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
διπλωµατική εργασία. 

Στο κεφάλαιο 6 περιγράφονται τρεις ξεχωριστές µελέτες. Αρχικά µελετήθηκε 
το πρόβληµα της συστοίχισης ψηφιακών µαστογραφιών. Το πρώτο στάδιο της 
συγκριτικής ανάλυσης µαστογραφηµάτων, είτε αυτή είναι δίπλευρη είτε πρόσκαιρη, 
είναι η συστοίχιση των αντίστοιχων µαστογραφηµάτων. Στο σύστηµα που 
υλοποιήθηκε, επιδιώκουµε τη συστοίχιση µαστογραφηµάτων µέσω της εξαγωγής του 
περιγράµµατος κάθε µαστού και της ελαχιστοποίησης της διαφοράς των εµβαδών 
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τους. Βρίσκοντας την ελάχιστη τιµή του εµβαδού µετατοπίζοντας στο χώρο την µια 
µαστογραφία υπολογίζουµε ταυτόχρονα και τη θέση του καλύτερου ταιριάσµατος 
των δύο µαστογραφηµάτων. 

Έπειτα µελετήθηκαν διάφορες τοπολογίες νευρωνικών δικτύων ακτινικών 
συναρτήσεων. Ως παραµέτρους –εισόδους στο νευρωνικό δίκτυο- χρησιµοποιήσαµε 
στατιστικούς περιγραφείς της υφής. Οι πιο απλές τεχνικές περιγραφής της υφής, µε 
πολύ καλή απόδοση, είναι οι στατιστικές τεχνικές που βασίζονται στα ιστογράµµατα 
των περιοχών, τις επεκτάσεις τους και τις ροπές τους. Πραγµατοποιήθηκαν 
αξιολογήσεις του συστήµατος αναγνώρισης για ροπές από 1ης έως και 15ης τάξης 
ώστε να βρεθεί ο αριθµός που µας εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση. Η καλύτερη 
τοπολογία του δικτύου χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός συστήµατος 
ανίχνευσης υπόπτων περιοχών σε ψηφιακές µαστογραφίες. 

Τέλος αναπτύσσεται διεξοδικά σύστηµα ανίχνευσης υπόπτων περιοχών σε 
ψηφιακά µαστογραφήµατα Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε στατιστικούς 
περιγραφείς της υφής ενώ ο έλεγχος γίνεται µέσω χρήσης νευρωνικού δικτύου 
ακτινικών συναρτήσεων. Το σύστηµα ανίχνευσης δίνει ως αποτέλεσµα τα αρχικά 
µαστογραφήµατα σηµατοδοτηµένα µε τις πλέον ύποπτες περιοχές για την ύπαρξη 
νεοπλασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη 
υλοποίηση του συστήµατος, τα πειραµατικά αποτελέσµατα, τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίστηκαν και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ 
ΕΙ∆Η ΤΟΥ 

Η ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο πρόβληµα του καρκίνου του 
µαστού, κάνοντας αρχικά µία παρουσίαση της ανατοµίας και της φυσιολογίας του 
µαστού. Στη συνέχεια γίνεται µια αναφορά στο πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του 
µαστού, ποιοι προδιαθεσιακοί παράγοντες υπάρχουν και πως αντιµετωπίζεται, 
δίνοντας επίσης και µια περιγραφή των διαφόρων ειδών καρκινικών ευρηµάτων. 
Αναλύονται τα διάφορα διαγνωστικά µέσα δίνοντας έµφαση στη µαστογραφία ως 
µέσο απεικόνισης του καρκίνου, στον τρόπο που παράγεται, ψηφιοποιείται και 
ερµηνεύεται. Τέλος γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη 
χρήση του υπολογιστή στη µαστογραφική µελέτη. 
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1.1 Ανατοµία και φυσιολογία του µαστού 
 

Οι µαστικοί αδένες είναι ειδικοί επικουρικοί αδένες, ικανοί να εκκρίνουν 
γάλα. Στη γυναίκα, πριν από την πλήρη ανάπτυξή της, οι µαστικοί αδένες είναι 
παρόµοιοι µε του άνδρα. Οι θηλές είναι µικρές, αλλά οι θηλαίες άλω είναι πλήρως 
σχηµατισµένες. Ο αδενικός ιστός του µαστού αποτελείται από σύστηµα πόρων που 
βρίσκονται µέσα σε συνδετικό ιστό και δεν εκτείνονται πέρα από τα όρια της θηλαίας 
άλω. 

Κατά την ήβη, οι µαστικοί αδένες της γυναίκας µεγαλώνουν και οι µαστοί 
αποκτούν το ηµισφαιρικό τους σχήµα υπό την επήρεια των ωοθηκικών ορµονών. Οι 
πόροι των αδένων επιµηκύνονται, αλλά η αύξηση του µεγέθους του µαστού οφείλεται 
στην εναπόθεση λίπους. Η βάση του µαστού εκτείνεται από τη δεύτερη ως την έκτη 
πλευρά και από το έξω χείλος του στέρνου ως τη µέση µασχαλιαία γραµµή. Ο 
µαστικός αδένας αποτελείται από δεκαπέντε ως είκοσι λοβούς, οι οποίοι 
διατάσσονται ακτινοειδώς γύρω από τη θηλή. Ο κύριος πόρος κάθε λοβού εκβάλλει 
ανεξάρτητα στην κορυφή της θηλής και εµφανίζει το διευρυσµένο γαλακτοφόρο 
κόλπο λίγο πριν από την εκβολή του. Η βάση της θηλής περιβάλλεται από κυκλική 
περιοχή βαθυχρωµατικού δέρµατος που λέγεται θηλαία άλως. Μικρότατα οζίδια 
παράγονται στη θηλαία άλω από τους υποκείµενους αλωαίους αδέvες. Οι λοβοί του 
αδένα χωρίζονται µε ινώδη διαφράγµατα. 

Στη νεαρή γυναίκα οι µαστοί τείνουν να προβάλλουν προς τα εµπρός από µια 
κυκλική βάση. Φθάνουν το µέγιστο µέγεθός τους κατά το θηλασµό. Στις ηλικιωµένες 
γυναίκες οι µαστοί κρέµονται προς τα κάτω. 

Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται η ανατοµία του µαστού καθώς και η 
µαστογραφική ανατοµία αυτού. 
 

 

Εικόνα 1.1: Ανατοµία του µαστού 
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Εικόνα 1.2: Μαστογραφική ανατοµία του µαστού 

 
Το µέγεθος και το σχήµα του γυναικείου µαστού διαφέρει από γυναίκα σε 

γυναίκα. Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το σχήµα του µαστού είναι: 

 Ο όγκος του µαστικού ιστού 
 Το ιστορικό της οικογένειας 
 Η ηλικία 
 Η απώλεια ή η αύξηση βάρους 
 Το ιστορικό εγκυµοσύνης και γαλουχίας 
 Η πυκνότητα και η ελαστικότητα του δέρµατος του µαστού 
 Ο βαθµός επίδρασης των ορµονών στο µαστό (ιδιαίτερα των οιστρογόνων και 
της προγεστερόνης) 

 Η εµµηνόπαυση 
 

Οι µαστοί µιας γυναίκας σπάνια είναι συµµετρικοί. Συνήθως ο ένας από τους 
δύο έχει διαφορετικό σχήµα, είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος, βρίσκεται χαµηλότερα 
ή ψηλότερα από τον άλλον. Η συνήθης αναλογία του αριστερού µαστού ως προς το 
δεξιό είναι 1.14:1.00. 

Ο µαστός µπορεί να είναι είτε πυκνά αδενώδης, κάτι που συναντάται ιδιαίτερα 
κατά τη νεαρή ηλικία, είτε αδενώδης, είτε λιποβριθής, το συνηθέστερο σε µία 
προχωρηµένη ηλικία. Παραδείγµατα και για τις τρεις κατηγορίες φαίνονται στις τρεις 
εικόνες που ακολουθούν (Εικόνες 1.3-5). 
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Εικόνα 1.3:Λιποβριθής µαστός 
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Εικόνα 1.4: Αδενώδης µαστός 
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Εικόνα 1.5: Πυκνά αδενώδης µαστός 
 
1.2 Καρκίνος του µαστού 
 

Ο καρκίνος του µαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος που παρατηρείται στις 
γυναίκες µετά τον καρκίνο του δέρµατος, και αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία 
θανάτου από κακοήθη νόσο µετά από τον καρκίνο του πνεύµονα. Κάθε χρόνο γίνεται 
διάγνωση περίπου 250.000 νέων περιστατικών καρκίνου του µαστού στην Ευρώπη 
και 175.000 περιστατικών στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ τα ετήσια ποσοστά θανάτου 
είναι πάνω από 165.000 ασθενείς στην Ευρώπη και 44.000 στις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Σε ολόκληρο τον κόσµο περισσότερες από 700.000 γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο 
του µαστού το χρόνο, ενώ εκτιµάται ότι ποσοστό 8% µε 9% των γυναικών θα 
αναπτύξουν καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Αν και ο καρκίνος του µαστού είναι η πιο συχνή απειλή για την κάθε γυναίκα, 
οι Ελληνίδες εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο κίνδυνος δεν τις αφορά. Παρά το 
γεγονός ότι κάθε χρόνο περίπου 4.500 γυναίκες στη χώρα µας µαθαίνουν ότι πάσχουν 
από την ασθένεια, µόνο στο 5% των περιπτώσεων η διάγνωση της νόσου έγινε σε 
πρώιµα στάδια. Αντίθετα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό της πρώιµης 
διάγνωσης φθάνει έως και το 60%. 
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Πάντως, ο καρκίνος του µαστού θεωρείται ότι πλήττει λιγότερο τον ελληνικό 
γυναικείο πληθυσµό σε σχέση µε τους αντίστοιχους πληθυσµούς της βόρειας και 
κεντρικής Ευρώπης. Ίδια χαµηλή συχνότητα συναντάται και στις µεσογειακές χώρες 
και οι ειδικοί την αποδίδουν στο οικολογικό περιβάλλον, τη διατροφή και το µέτριο 
βιοτικό επίπεδο, καθώς ο καρκίνος του µαστού θεωρείται νόσος του πολιτισµού. 

Ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση καθιστούν τον καρκίνο του 
µαστού µια ιάσιµη νόσο, ενώ αν η ασθένεια εντοπισθεί σε προχωρηµένα στάδια τότε 
οι πιθανότητες πλήρους θεραπείας µειώνονται. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, 1 στις 11 Ευρωπαίες θα παρουσιάσει 
καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της και πάνω από το 70% του 
συνόλου των γυναικών µε καρκίνο του µαστού δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό της 
νόσου. Γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του προληπτικού ελέγχου. 

 

 
 

Εικόνα 1.6: Ελληνικό αρχείο νεοπλασιών 1990-1991 
 
Το πενταετές σχετικό ποσοστό επιβίωσης για τις γυναίκες µε καρκίνο του 

µαστού πρώιµου σταδίου είναι 95%. Ευτυχώς, οι τρέχουσες διαθέσιµες θεραπείες για 
τον καρκίνο του µαστού επιτρέπουν στις περισσότερες γυναίκες να επιβιώσουν. Είναι 
ενδεικτικό ότι από το 1989, ο αριθµός των γυναικών µε καρκίνο του µαστού που 
επιβίωσαν από τη νόσο αυξάνεται σταθερά. Μόνο στις ΗΠΑ, όπου ο προληπτικός 
ιατρικός έλεγχος είναι συνήθεια, ζουν σήµερα περίπου δύο εκατοµµύρια γυναίκες 
που έχουν επιβιώσει από καρκίνο του µαστού. Παρόλο τις προόδους στη διάγνωση 
και τη θεραπεία, ο καρκίνος του µαστού αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου 
σχετιζόµενου µε τον καρκίνο στις γυναίκες, και την υπ’ αριθµό τρία αιτία θανάτου 
συνολικά στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Μετά την αρχική θεραπεία, 
περίπου 50% των ασθενών αναπτύσσουν µεταστατικό (προχωρηµένο) καρκίνο του 
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µαστού (MBC). Μετά την αρχική διάγνωση µεταστατικού καρκίνου του µαστού, ο 
µέσος χρόνος επιβίωσης αυτών των ασθενών είναι 18 έως 30 µήνες. 
 
1.3 Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη 
 

Τα αίτια που προκαλούν καρκίνο του µαστού δεν είναι γνωστά. Είναι γνωστοί 
πολλοί παράγοντες κινδύνου που συνδέονται µε την εµφάνιση της νόσου. Οι πιο 
σηµαντικοί είναι οι ακόλουθοι: 

 Ηλικία. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του µαστού αυξάνεται µε την 
ηλικία. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται µετά από την ηλικία 
των 50 ετών.  

 Φυλή. Οι γυναίκες της λευκής φυλής έχουν περισσότερες πιθανότητες από τις 
γυναίκες της µαύρης φυλής να αναπτύξουν καρκίνο του µαστού. 

 Ιστορικό καρκίνου του µαστού. Γυναίκες που έχουν ιστορικό καρκίνου στον 
ένα µαστό έχουν τρεις µε τέσσερεις φορές αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξουν 
καρκίνο στον άλλο µαστό.  

 Ιστορικό καρκίνου του ενδοµητρίου ή των ωοθηκών. Γυναίκες µε ιστορικό 
καρκίνου του ενδοµητρίου ή των ωοθηκών µπορεί να έχουν λάβει ορµόνες ή 
να έχουν µετάλλαξη στο BRCA1 ή BRCA2 γονίδιο, γεγονός που αυξάνει τον 
κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του µαστού. 

 Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του µαστού. Γυναίκες που έχουν µία 
συγγενή πρώτου βαθµού (µητέρα, αδελφή, κόρη) µε καρκίνο του µαστού 
έχουν αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Εάν έχουν περισσότερες 
από µία συγγενείς πρώτου βαθµού µε καρκίνο του µαστού ο κίνδυνος 
αυξάνεται ακόµα περισσότερο. 

 Γενετική προδιάθεση. Μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 
αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του µαστού. Υπάρχει 
σήµερα η δυνατότητα να ανιχνευθεί στο εργαστήριο η ύπαρξη αυτών των 
µεταλλάξεων. Ο έλεγχος για την ύπαρξη µεταλλάξεων συνιστάται µόνο σε 
ορισµένα άτοµα, µετά από κατάλληλη πληροφόρησή. Ένα µικρό ποσοστό 
µόνον των όγκων του µαστού συνδέεται µε την ύπαρξη των µεταλλάξεων 
αυτών. 

 Έκθεση σε οιστρογόνα. Τα οιστρογόνα είναι ορµόνες που ελέγχουν τα 
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου, όπως είναι η ανάπτυξη των 
µαστών. Η παραγωγή των οιστρογόνων µιας γυναίκας ελαττώνεται µε την 
εµµηνόπαυση. Η αυξηµένη διάρκεια έκθεσης σε οιστρογόνα πιστεύεται ότι 
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του µαστού. 
 Οι γυναίκες που είχαν την πρώτη τους περίοδο πριν από την ηλικία των 12 
ετών ή είχαν εµµηνόπαυση µετά τα 50 έχουν αυξηµένο κίνδυνο να 
αναπτύξουν καρκίνο του µαστού γιατί τα κύτταρα των µαστών τους έχουν 
εκτεθεί σε οιστρογόνα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.  
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 Γυναίκες που είχαν την πρώτη τους εγκυµοσύνη µετά από την ηλικία των 
30 ετών ή που δεν είχαν ποτέ τελειόµηνη εγκυµοσύνη έχουν αυξηµένο 
κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του µαστού.  

 Η χορήγηση οιστρογόνων είτε ως αντισυλληπτικών ή ως θεραπεία 
ορµονικής υποκατάστασης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του µαστού. Η χορήγηση οιστρογόνων πρέπει να γίνεται µόνο 
µετά από έλεγχο και σωστή ιατρική παρακολούθηση. 

 Άτυπη υπερπλασία και µη διηθητικό λοβιακό καρκίνωµα του µαστού 
(καρκίνωµα ιn-situ).  

 Ο τρόπος ζωής. Η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και η κατανάλωση 
οινοπνεύµατος αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του µαστού.  

 Ακτινοβολία. Η έκθεση σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας είτε για 
θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς λόγους αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του µαστού.  

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας γνωστός παράγοντας κινδύνου και αυτό 
σηµαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.  
 
1.4 Ο καρκίνος του µαστού στις άνδρες 
 

Η συχνότητα του καρκίνου του µαστού στους άνδρες είναι πολύ πιο χαµηλή 
απ’οτι στις γυναίκες. Στις Ηνωµένες Πολιτείες κάθε χρόνο, εκδηλώνονται 1500 νέα 
περιστατικά του καρκίνου αυτού στους άνδρες. Κάθε χρόνο, στη χώρα αυτή, 
πεθαίνουν 400 άντρες από καρκίνο µαστού 

Επειδή ο καρκίνος στους άντρες είναι πολύ σπάνιος, δεν υπάρχουν αρκετά 
δεδοµένα σχετικά µε τους παράγοντες που τον προκαλούν και για τη θεραπεία του. 

Η γυναικοµαστία στους άντρες, δηλαδή η αύξηση του µεγέθους του µαστού, 
δεν προδιαθέτει για καρκίνο του µαστού. 

Στους άνδρες, το διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή που εµφανίζονται τα 
συµπτώµατα µέχρι τη διάγνωση, είναι πολύ µεγαλύτερο. Ο λόγος είναι διότι οι 
άνδρες δεν είναι ενήµεροι ότι µπορεί να προσβληθούν από την ασθένεια αυτή. 

Οι ιστολογικοί τύποι του καρκίνου του µαστού που αναπτύσσουν οι άνδρες 
είναι παρόµοιοι µε αυτούς των γυναικών. Στους άνδρες, οι καρκίνοι του µαστού είναι 
πολύ πιο συχνά ευαίσθητοι στις ορµόνες, οιστρογόνα ή προγεστερόνη, οι οποίες 
επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. 

Επειδή οι υποδοχείς για τις ορµόνες στους καρκίνους µαστού ανδρών είναι 
περισσότεροι, σε µεγάλο ποσοστό των περιστατικών, οι ορµονικές θεραπείες για τους 
άνδρες µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµες. 

Κατά γενικό κανόνα, για τους άνδρες µε καρκίνο µαστού, συστήνονται οι 
ίδιες θεραπείες όπως και στις γυναίκες.  

Στις περιπτώσεις µε µεταστάσεις, συστήνονται κατά κύριο λόγο οι ορµονικές 
θεραπείες. Η χηµειοθεραπεία επιφυλάσσεται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν έχουν 
ευαισθησία στις ορµόνες. 
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Άνδρες µε ιστορικό ασθενειών των όρχεων ή των µαστών, µε οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου µαστού στις γυναίκες, ή ακόµη αυτοί που έχουν Εβραϊκή 
καταγωγή, έχουν υψηλότερο κίνδυνο για να παρουσιάσουν τη νόσο.  

Τα άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο Kleinefelter έχουν πολύ πιο υψηλό 
κίνδυνο να πάθουν καρκίνο του µαστού. 

Οι άνδρες που έχουν ανωµαλίες στο γονίδιο BRCA2, όπως και οι γυναίκες µε 
τις ίδιες ανωµαλίες, έχουν πολύ αυξηµένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο του 
µαστού. 

Σε αντίθεση ενώ οι ανωµαλίες του γονιδίου BRCA1 σχετίζονται µε τον 
καρκίνο του µαστού στις γυναίκες, στους άνδρες µε ανωµαλίες του γονιδίου αυτού 
δεν παρατηρείται το ίδιο. 

Συνοπτικά βλέπουµε ότι ο καρκίνος του µαστού στους άνδρες, αν και 
σπανιότερος, έχει πολλά κοινά σηµεία µε τον ίδιο καρκίνο στις γυναίκες.  
 
1.5 Ο καρκίνος του µαστού στην Αρχαία Ελλάδα 
 

Ο καρκίνος του µαστού είχε µελετηθεί πολύ καλά από τους γιατρούς της 
Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου. Ορισµένοι µάλιστα ιστορικοί υποστηρίζουν ότι 
o καρκίνος του µαστού απετέλεσε το πρότυπο της µελέτης των κακοήθων παθήσεων, 
τόσο λόγω της συχνότητάς του όσο και της επιφανειακής θέσης του. Η παροµοίωση 
της νόσου µε το ζώο καρκίνο έχει την πιο πιστή αναπαράστασή της στην περίπτωση 
του µαστού. H χειρουργική θεραπεία ήταν εύκολο να εφαρµοστεί, καθώς η νόσος 
ήταν επιφανειακή, δεν προκαλείτο κίνδυνος ζωής, δεν υπήρχε µεγάλος κίνδυνος 
αιµορραγίας και η επούλωση µπορούσε να γίνει ευκολότερα και µε λιγότερες 
επιπλοκές. Η αφαίρεση του όγκου έπρεπε να γίνει σε υγιείς ιστούς («περικόψας δε 
παν το πεπονθός, ως ουδεµία υπολείπεσθαι ρίζαν», Γαληνός), η δε καυτηρίαση που 
χρησιµοποιούσαν στη συνέχεια είχε διπλή αποστολή, αφ’ ενός µεν να σταµατήσει την 
αιµορραγία, αφ’ ετέρου δε να κάψει τυχόν υπολείµµατα ή προσεκβολές του όγκου. 
 
1.6 Είδη καρκίνου του µαστού 
 

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να κατατάξουµε ένα νεόπλασµα σε καλοήθη 
(bening) και κακοήθη (malignant) µε επίσης ενδιάµεσες διαβαθµίσεις. Οι καλοήθεις 
παθήσεις είναι αρκετά συχνές και αποτελούν το 90% των παθολογικών καταστάσεων 
του µαστού. Παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, όσον αφορά την κλινική εικόνα. 
Κύριο χαρακτηριστικό επίσης είναι η αδενική και η ινώδης δυσπλασία. Οι 
συχνότερες παθήσεις επιγραµµατικά είναι: η αδένωση (σκληρυντική αδένωση), η 
θηλοµάτωση, η υπερπλασία γαλακτοφόρων πόρων, τα ινοαδενώµατα, το 
ινοαδενολίπωµα, το λίπωµα, οι κύστες, η ινοκυστική µαστοπάθεια, η µαστίτιδα, το 
απόστηµα, η λιπώδης νέκρωση και οι ενδοµαστικοί λεµφαδένες. 

Στην πράξη ωστόσο δεν είναι εντελώς ασφαλής και δυνατός ο τέλειος 
διαχωρισµός των δύο αυτών κατηγοριών γιατί ένα καλοήθες νεόπλασµα είναι δυνατό, 
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µε διάφορες συνθήκες και προϋποθέσεις, να γίνει κακόηθες, και µία καλοήθη 
εξαλλαγή µεθοδικά να εξελιχθεί σε κακοήθη. Υπάρχει δηλαδή µεγάλη ποικιλία στην 
όλη εξέλιξη ενός νεοπλάσµατος. 

Η αναγνώριση του καρκίνου του µαστού στη µαστογραφία δεν είναι πάντα 
εύκολη. Υπάρχει ποικιλοµορφία µαστογραφικών ευρηµάτων τα οποία εξαρτώνται : 

 Από τον ιστοπαθολογικό τύπο του καρκίνου. 
 Από το ρυθµό ανάπτυξης του. 
 Από τη σύσταση του µαζικού παρεγχύµατος. 
Για πρακτικούς λόγους τα µαστογραφικά σηµεία του καρκίνου θα µπορούσαν 

να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες, τα κύρια και τα δευτερεύοντα. 
Τα κύρια σηµεία αναφέρονται στην καρκινική µάζα, η οποία στη 

µαστογραφία εµφανίζεται υπό µορφή : 
 Οζώδους σκιάσεως. 
 Ασύµµετρης απεικόνισης στη συγκριτική µελέτη των δύο µαστών. 
 Μικροαποτιτανώσεων, µε ή χωρίς σκίαση. 
Τα δευτερεύοντα σηµεία έχουν σχέση µε την επίδραση που ασκεί ο καρκίνος 

στους γειτονικούς ιστούς του παρεγχύµατος και είναι η µεµονωµένη διάταση ενός 
γαλακτοφόρου πόρου, η τοπική διαταραχή της δοµής του µαστού, η εισολκή 
δέρµατος, η πάχυνση δέρµατος και η εισολκή θηλής. 

Αναλυτικότερα τα παθολογικά ευρήµατα εµφανίζονται είτε υπό µορφή 
οζώδους σκίασης µε ευδιάκριτα όρια (circumscribed lesions), είτε έχουν απότοµα 
όρια σε σχήµα αστεριού ή όρια µε αιχµηρές προεκβολές µακριά από το κέντρο επίσης 
(spiculated masses), είτε εµφανίζονται µε ακανόνιστο σχήµα και λιγότερο διακριτά 
όρια (ill-defined). Οι οζώδεις σκιάσεις µε σαφή όρια έχουν ευδιάκριτα όρια και 
κυµαίνονται από 2 έως 20 χιλιοστά σε διάµετρο ή και περισσότερο και έχουν 
συνήθως σφαιρικό σχήµα. Έχουν τυχαίο προσανατολισµό και στην πλειοψηφία τους 
πρόκειται για καλοήθες νεοπλάσµατα. Οι αδιαπέραστες στην ακτινοβολία είναι κατά 
βάση κακοήθεις, ενώ οι ακτινοπερατές είναι συνήθως καλοήθεις. Όσον αφορά τις 
οζώδεις σκιάσεις µε απότοµα όρια σε σχήµα αστεριού, αυτές έχουν ασαφή όρια και 
είναι σχεδόν πάντα κακοήθεις. Αποτελούνται από έναν κεντρικό όγκο µεγάλης 
πυκνότητας µε πυκνές αιχµηρές προεκβολές διασκορπισµένες σε όλες τις 
κατευθύνσεις. Το µέγεθος των αιχµηρών προεκβολών αυξάνει συνήθως µε το 
µέγεθος του όγκου. Το κέντρο του όγκου µπορεί να είναι πολύ µικρό και 
ανεπαίσθητα αντιληπτό µε περίτεχνη δικτυωτή και ακτινοβόλο δοµή η οποία 
προκαλεί παρεγχυµατική καταστροφή και/ ή ασυµµετρία. Οι οζώδεις σκιάσεις µε 
ακανόνιστο σχήµα και λιγότερο ευδιάκριτα όρια, είναι κατά βάση κακοήθεις. Το 
περίγραµµα, η πυκνότητα, το σχήµα, ο προσανατολισµός και το µέγεθος της σκίασης 
είναι σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
ανάλυση τους. Στις εικόνες 1.7, 1.8, και 1.9 απεικονίζονται παραδείγµατα κακοηθών 
και καλοηθών νεοπλασµάτων αυτού του τύπου. 
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Α Β 
 

Εικόνα 1.7: Οζώδης σκίαση µε σαφή όρια. (Α) Κακόηθες και (Β) καλοήθες 
νεόπλασµα. 

 

Α Β 
 

Εικόνα 1.8: Αστεροειδής σκίαση. (Α) Κακόηθες και (Β) καλοήθες νεόπλασµα. 
 

Α Β 
 

Εικόνα 1.9: Οζώδης σκίαση µε ασαφή όρια.(Α) Κακόηθες και (Β) καλοήθες 
νεόπλασµα. 

 
Σε µερικές περιπτώσεις η καρκινική µάζα είναι δυνατόν να εµφανίζεται στη 

µαστογραφία υπό τη µορφή µικροαποτιτανώσεων, µε ή χωρίς σκίαση 
(microcalcifications). Οι µικροαποτιτανώσεις είναι µικρές εναποθέσεις ασβεστίου 
στον ιστό του µαστού και εµφανίζονται ως µικρά λαµπερά σηµεία στη µαστογραφία 
(εικόνα 1.10). Ένα σύµπλεγµα αποτελείται από τουλάχιστον 3 έως 5 
µικροαποτιτανώσεις, σε µια περιοχή ενός τετραγωνικού εκατοστού. Πάνω από 50% 
των κακοηθών µαζών παρουσιάζουν συµπλέγµατα µικροαποτιτανώσεων και σε 
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πολλές περιπτώσεις τα συµπλέγµατα αυτά είναι η µοναδική ένδειξη της κακοήθειας 
σε αρχικό στάδιο. Οι µικροαποτιτανώσεις ποικίλουν σε µέγεθος, από µικρότερες του 
ενός χιλιοστού σε διάµετρο µέχρι πέντε χιλιοστά σε διάµετρο. Επίσης ραδιολόγος 
πρέπει να εξετάσει προσεκτικά µια µαστογραφία µε µεγεθυντικό φακό για να τις 
εντοπίσει. Το µέγεθος, το σχήµα καθώς και ο αριθµός και η κατανοµή των 
µικροαποτιτανώσεων σε ένα σύµπλεγµα είναι οι σηµαντικότεροι παράµετροι για τον 
εντοπισµό κακοηθών όγκων. 
 

Α Β 
 

Εικόνα 1.10: Μικροαποτιτανώσεις. (Α) Κακόηθες και (Β) καλοήθες νεόπλασµα. 
 

Υπάρχουν επίσης µαστοπάθειες που οφείλονται στην ασύµµετρη δοµή 
(assymetry) των δύο µαστών (εικόνα 1.11). Σε αυτές τις περιπτώσεις η τοπική 
διαταραχή της δοµής του µαστικού ιστού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε 
συγκριτική ανάλυση των µαστογραφιών. 

 

Α Β 
 

Εικόνα 1.11: Ασύµµετρη δοµή µαστικού ιστού. (Α) Κακόηθες και (Β) καλοήθες 
νεόπλασµα. 

 
Επίσης πολλές φορές η ύπαρξη νεοπλασίας αναγνωρίζεται από την αλλοίωση 

της δοµής γειτονικών ιστών (architectular distorsion), όπως φαίνεται στην εικόνα 
1.12. Οι δοµές του µαστού, όσον αφορά τον αδενώδη ιστό, συγκλίνουν προς τη θηλή. 
Οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτή τη συµµετρική ροή είναι σηµάδι πιθανής 
ανωµαλίας. 
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Α Β 
 

Εικόνα 1.12: Αλλοίωση επίσης δοµής του µαστικού ιστού. (Α) Κακόηθες και (Β) 
καλοήθες νεόπλασµα. 

 
Όσον αφορά τον ανδρικό µαστό, η παροδική υπερτροφία του ανδρικού 

µαστού (γυναικοµαστία) είναι συχνή και συνήθως παρουσιάζεται στην εφηβεία ή στη 
γεροντική ηλικία. Μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να απαντά σε παθολογικές 
καταστάσεις. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε διαταραχές του φλοιού των 
επινεφρίδων, του θυροειδούς, του ύπατος ή σε χρόνιες πνευµονικές παθήσεις. Ο 
καρκίνος του µαστού είναι σπανιότερος στον άνδρα. Η συνήθης ηλικία εµφάνισης 
είναι µεταξύ 25 και 85 χρονών. Τα ακτινολογικά του στοιχεία στη µαστογραφία 
περιλαµβάνουν αστεροειδή σκίαση, αποτιτανώσεις, βλάβες στη θηλή. Υπάρχει και 
ένα ποσοστό που παρουσιάζεται σαν οζώδης σκίαση µε ευδιάκριτα όρια. 
 
1.7 ∆ιαγνωστικά µέσα 
 

Τα συνήθη διαγνωστικά µέσα είναι η κλινική εξέταση και οι παρακλινικές 
εξετάσεις µε κυριότερη τη µαστογραφία. 

 
1.7.1 Κλινική εξέταση 

1.7.1.1 Ιστορικό 
Πρέπει να αναζητείται κάθε στοιχείο σχετικό µε το πρόβληµα που αναφέρει η 

γυναίκα στο µαστό της. Κυκλικά ενοχλήµατα από τους µαστούς µε την περίοδο, 
έκκριση από τη θηλή, µεταβολές της θέσεως και του σχήµατος των µαστών κλπ. 
Λεπτοµερές επίσης γυναικολογικό ιστορικό (έναρξη περιόδου, συχνότητα, διάρκεια, 
εγκυµοσύνη, θηλασµός κλπ) καθώς και οικογενειακό και ατοµικό αναµνηστικό 
(προηγούµενες παθήσεις του µαστού, βιοψίες, µαστογραφίες κλπ.). 

 
1.7.1.2 Φυσική εξέταση 
Παρατηρείται η συµµετρία των θηλών, η οµοιοµορφία και συµµετρία των 

µαστών και των θηλών κατά την κίνηση των χεριών, ανωµαλίες του δέρµατος 
(καθήλωση, ρυτίδωση) και προβολή τυχόν διογκώσεων στην επιφάνεια των µαστών. 
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1.7.2 Παρακλινικές εξετάσεις 
1.7.2.1 Κυτταρολογική εξέταση 
Εάν πρόκειται για έκκριση από τη θηλή, αυτή προκαλείται στη φυσική 

εξέταση της γυναίκας και το έκκριµα τοποθετείται πάνω σε µία αντικειµενοφόρο 
πλάκα και επιστρώνεται για κυτταρολογική εξέταση. Εάν πρόκειται για διόγκωση το 
υλικό λαµβάνεται µε παρακέντηση και αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης. Εάν η 
διόγκωση είναι κυστική, κενώνεται και το περιεχόµενο της κύστης αποστέλλεται 
µέσα σε δοκιµαστικό σωληνάριο για φυγοκέντρηση και κυτταρολογική. Εάν η 
διόγκωση είναι συµπαγής, αναρροφάται όση ποσότητα είναι δυνατόν και 
επιστρώνεται σε πλακίδια. 

 
1.7.2.2 Μαστογραφία 
Είναι η ακτινογραφία του µαστού µε ειδικό µηχάνηµα που ονοµάζεται 

µαστογράφος. Είναι η εξέταση που κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας για 
την διερεύνηση ύπαρξης καρκίνου του µαστού καθώς και για τον εντοπισµό του σε 
πρώιµο στάδιο δηλαδή όταν το µέγεθός του είναι µόνο λίγα χιλιοστά και µη 
ψηλαφητός. Στη µαστογραφία ο µαστός τοποθετείται σε ειδική θέση του 
µηχανήµατος, συµπιέζεται ελαφρά και η απεικόνιση γίνεται σε λεπτόκοκκα φιλµ, 
υψηλής διακριτικότητος. Οι φωτεινές περιοχές και σκοτεινές περιοχές που 
σχηµατίζονται οφείλονται στην απορροφητικότητα του µαστού. Η µαστογραφία δεν 
πονάει, πρέπει να υπάρξει όµως µία ελαφρά πίεση για καθαρότερη εικόνα. Αν ο 
µαστός είναι πυκνός τότε χρειάζεται µεγαλύτερη πίεση που µπορεί να προκαλέσει 
πόνο. Η κατάλληλη πίεση στο µαστό είναι απαραίτητη ώστε να πλατύνει ο µαστός 
και να µπορεί να απεικονιστεί και να εξεταστεί η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ιστού 
Η συµπίεση του µαστού µπορεί να προκαλέσει µια µικρή ενόχληση στον ασθενή 
αλλά διαρκεί πολύ λίγο κατά τη µαστογραφική διαδικασία. Η συµπίεση του µαστού 
θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο 2 µε 4 φορές ανά µαστό και για λίγα δευτερόλεπτα 
κάθε φορά. Η συµπίεση του µαστού είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους : 

 Για να απλωθεί ο µαστός, ώστε να υπάρχουν λιγότερες επικαλυπτόµενες 
περιοχές ιστού για καλύτερη απεικόνιση της ανατοµίας και των πιθανών 
ανωµαλιών. 

 Για να µειωθούν οι επικαλυπτόµενες φυσικές σκιές που µπορούν να 
εµφανιστούν ως ύποπτες περιοχές πάνω στο φιλµ. 

 Για να µειωθεί η δόση της ακτινοβολίας αφού το πάχος του µαστού που 
απεικονίζεται µειώνεται. 

 Για την ακινητοποιήση του µαστό µε σκοπό την εξουδετέρωση της θολούρας 
που προκαλείται από την κίνηση. 

 Για να µειωθεί η διασπορά ακτινοβολίας που οδηγεί σε µείωση της ποιότητας 
της µαστογραφίας. 
Παρόλο που η εξέταση γίνεται µε ακτίνες χαµηλής διαπερατότητος, δεν είναι 

επικίνδυνη αφού, οι σηµερινοί µαστογράφοι είναι χαµηλής δόσης καθώς εκπέµπουν 
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πολύ µικρή δόση ακτινοβολίας 0,1-0,2 rad η οποία δεν βάζει σε κίνδυνο την υγεία της 
γυναίκας. 
Υπάρχουν δύο τύποι µαστογραφίας: η προασυµπτωτική και η διαγνωστική  

 Η προασυµπτωτική µαστογραφία είναι µια εξέταση του µαστού ακτίνων X σε 
µια γυναίκα που είναι ασυµπτωµατική (δεν έχει καµία καταγγελία ή σύµπτωµα 
του καρκίνου του µαστού). Ο στόχος της µαστογραφία είναι να ανιχνευθεί ο 
καρκίνος όταν είναι ακόµα πάρα πολύ µικρός για να γίνει αισθητός από µια 
γυναίκα ή τον παθολόγο της. Η έγκαιρη ανίχνευση των µικρών καρκίνων του 
µαστού µε τη διαλογή της µαστογραφίας βελτιώνει πολύ τις πιθανότητες µιας 
γυναίκας για την επιτυχή θεραπεία. Η προασυµπτωτική µαστογραφία 
συστήνεται ανά δύο έτη για τις γυναίκες µόλις φθάσουν 40 ετών και κάθε έτος 
µόλις φθάσουν 50 ετών. Σε µερικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι µπορούν να 
συστήσουν την προασυµπτωτική µαστογραφία πριν από την ηλικία 40 (δηλ. 
εάν η γυναίκα έχει µια ισχυρή οικογενειακή ιστορία του καρκίνου του 
µαστού). 
Στην προασυµπτωτική µαστογραφία κάθε µαστός απεικονίζεται χωριστά: 
 Η κρανιο-ουραία προβολή (cranio-caudial, CC) µε την πηγή των ακτίνων 
Χ τοποθετηµένη πάνω από το µαστό και µε τον δέκτη από κάτω. 

 Η µεσοπλάγια λοξή προβολή (mediolateral-oblique, MLO) µε την πηγή 
των ακτίνων Χ να εκτείνεται προς το µέσο του µαστού και τη θέση του 
δέκτη πλευρικά. 

 Η διαγνωστική µαστογραφία  είναι µια εξέταση του µαστού ακτίνων X σε µια 
γυναίκα που έχει ενοχλήσεις στο µαστό (παραδείγµατος χάριν, εξογκώµατα 
στο µαστό ή έκκριση θηλής κατά τη διάρκεια αυτοεξάτασης) ή έχει βρεθεί µια 
ανωµαλία κατά τη διάρκεια της προασυµπτωτικής µαστογραφίας. Η 
διαγνωστική µαστογραφία είναι πιο πολύπλοκη και χρονοβόρα από την 
προασυµπτωτική µαστογραφία και χρησιµοποιείται για να καθορίσει το 
ακριβές µέγεθος και τη θέση των ανωµαλιών του µαστού και στην απεικόνιση 
του περιβάλλοντα ιστού και των λεµφαδένων. Χαρακτηριστικά, 
απεικονίζονται και ερµηνεύονται διάφορες πρόσθετες απόψεις του µαστού 
κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής µαστογραφίας. Κατά συνέπεια, η 
διαγνωστική µαστογραφία είναι ακριβότερη από την προασυµπτωτική 
µαστογραφία. 
Στη διαγνωστική µαστογραφία κάθε µαστός απεικονίζεται χωριστά: 

 Η κρανιο-ουραία προβολή (cranio-caudial, CC) µε την πηγή των ακτίνων Χ 
τοποθετηµένη πάνω από το µαστό και µε τον δέκτη από κάτω. 

 Η µεσοπλάγια λοξή προβολή (mediolateral-oblique, MLO) µε την πηγή των 
ακτίνων Χ να εκτείνεται προς το µέσο του µαστού και τη θέση του δέκτη 
πλευρικά και  

 Συµπληρωµατικές απόψεις που προσαρµόζονται στο συγκεκριµένο πρόβληµα. 
Αυτές µπορούν να περιλάβουν τις απόψεις από κάθε πλευρά (από το 
εξωτερικό προς το κέντρο (lateromedial, LM) και από το κέντρο του µαστού 
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και προ τα έξω (mediolateral, ML), υπερβάλλων κρανιo-ουραία, απόψεις 
ενίσχυσης, συµπίεση σηµείων, και άλλες. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι επειδή ένα ποσοστό 8-12% των καρκίνων του 

µαστού δεν απεικονίζεται στη µαστογραφία, είναι απαραίτητος ο συνδυασµός της 
µαστογραφίας µε την κλινική εξέταση από ειδικό ιατρό. Το ποσοστό της επιτυχίας 
ανεβαίνει στο 98-99%. 

Ο καρκίνος του µαστού σε ποσοστό 92% είναι απεικονιστικά ανιχνεύσιµος 
πολύ πριν τη δηµιουργία ψηλαφητού ογκιδίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βασική 
αιτία της οδηγίας της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας για προληπτικό 
µαστογραφικό έλεγχο µετά την ηλικία των 40 ανά δωδεκάµηνο. 
 

Α 

 

 
Β 

 

 
Γ 

 
Εικόνα 1.13: Α) Κρανιο-ουραία (CC) και µεσοπλάγια λοξή (MLO) προβολή, Β) προβολή 

από το κέντρο του µαστού και προ τα έξω(ML), Γ) προβολή από το εξωτερικό του 
µαστού προς το κέντρο(LM) 

 

 
A 

 
B 

 
Γ 

 
Εικόνα 1.14: Απεικόνιση ενός µαστογραφήµατος µε Α) µεσοπλάγια λοξή προβολή, Β) 

κρανιο-ουραία προβολή, Γ) προβολή από το κέντρο του µαστού και προ τα έξω 
 

Σε γυναίκες πολύ νεαρής ηλικίας (25-30 ετών) αποφεύγεται η µαστογραφία για τους 
εξής λόγους:  
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 Στην ηλικία αυτή ο µαστικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά φυσική 
συνέπεια η εξέταση είναι πολύ χαµηλής διαγνωστικής αξίας. 

 Ο µαστός είναι µαλακό µόριο και πρέπει να αποφεύγεται να ακτινοβολείται 
χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία. 

 Σε νεαρή ηλικία, η µαστογραφία γίνεται µόνον όταν υπάρχει υποψία για 
κακοήθεια. 

 
1.7.2.2.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µαστογραφίας 
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της µαστογραφίας είναι η ικανότητα της να 

αναδεικνύει καρκίνους µικρότερους του µεγέθους των 0.5 εκ., όπως είναι ο 
µικρότερος καρκίνος του µαστού σε προκλινικό στάδιο. ∆ηλαδή σε στάδιο που λόγω 
του µικρού µεγέθους του και κάποιες φορές λόγω της θέσης (πίσω από το στηθικό 
τοίχωµα) δεν ψηλαφιέται. Επιπλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα 
απεικόνισης µικροαποτιτανώσεων, οι οποίες είναι ενδεικτικές κακοήθειας σε αρχικό 
στάδιο. Έτσι οι µαστογραφίες θεωρούνται οι πιο αποτελεσµατικές, χαµηλού κόστους 
και υψηλής ευαισθησίας τεχνικές απεικόνισης για την ανίχνευση µικρών 
καρκινοπαθειών, µε αναφερόµενη έγκυρη ακρίβεια της τάξης του 85% µε 95%, 
φτάνοντας σε µείωση των θανάτων του καρκίνου του µαστού τουλάχιστον κατά 30%. 

Όσον αφορά τη ακτινοβολία που δέχεται ο ασθενής, αυτή είναι πολύ µικρή 
και δεν υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης. Η δόση ακτινοβολίας, κατά τη λήψη της 
µαστογραφίας, ισούται µε 0.3 mSv που είναι ισοδύναµη µε τη µηνιαία ακτινοβολία 
που δέχεται ο µέσος άνθρωπος στην καθηµερινή ζωή. Εξάλλου τα φιλµ που 
χρησιµοποιούνται είναι εξαιρετικά ακτινοευαίσθητα και χρειάζονται µικρό χρόνο 
έκθεσης στην ακτινοβολία.  

Όσο αξιόπιστη και διαδεδοµένη αν είναι σαν απεικονιστική µέθοδος η 
µαστογραφία εµφανίζει ορισµένα µειονεκτήµατα ως τεχνική. Τα συνηθέστερα είναι:  

 Παρουσιάζονται µικρές διαφορές στην αντίθεση µεταξύ καρκινικών και υγιών 
ιστών.  

 Η διαγνωστική αξιολόγηση των µικροασβεστώσεων, οι οποίες µπορεί να 
συνδέονται άµεσα µε την εµφάνιση κακοήθων όγκων, παρεµποδίζεται από την 
ύπαρξη θορύβου, την κακή διακριτική ικανότητα και την χαµηλή αντίθεση.  

 Από τις βιοψίες που συστήνονται µετά από µαστογραφία µόνο ένα µικρό 
ποσοστό περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι επρόκειτο πραγµατικά για 
κακοήθεια 
Υπολογίζεται ότι µια γυναίκα ηλικίας µεταξύ 40 – 49 ετών, που κάνει 

µαστογράφηµα κάθε χρόνο, έχει πιθανότητα 30% να διαγνωστεί λανθασµένα- θετικά 
και γύρω στο 7 µε 8% να υποστεί βιοψία του µαστού, που είναι µια διαδικασία 
επίπονη και αρκετά ψυχοφθόρα.. Η αντίστοιχη πιθανότητα της λάθους- θετικής 
διάγνωσης για γυναίκες άνω των 50 ετών είναι 25%. 
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1.7.2.2.2 Ψηφιοποίηση µαστογραφήµατος 
Μια από τις πιο πρόσφατες προόδους στη µαστογραφία ακτίνων X είναι η 

ψηφιακή µαστογραφία. Η ψηφιακή (αυτοµατοποιηµένη) µαστογραφία είναι παρόµοια 
µε την τυποποιηµένη µαστογραφία δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται ακτίνες X για να 
παραγάγουν τις λεπτοµερείς εικόνες του µαστού. Η ψηφιακή µαστογραφία 
χρησιµοποιεί ουσιαστικά το ίδιο σύστηµα µαστογραφίας µε τη συµβατική 
µαστογραφία, αλλά το σύστηµα είναι εξοπλισµένο µε έναν ψηφιακό δέκτη και έναν 
υπολογιστή αντί µιας κασέτας ταινιών. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η ψηφιακή 
µαστογραφία είναι τουλάχιστον τόσο ακριβής όσο και η τυποποιηµένη µαστογραφία. 

Τα φιλµ των µαστογραφιών πρέπει να ψηφιοποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η 
επεξεργασία τους από τον υπολογιστή. Οι σαρωτές λέιζερ χρησιµοποιούνται για την 
ψηφιοποίηση ενός τυπικού φιλµ µαστογραφίας, µέσω της καταµέτρησης της οπτικής 
πυκνότητας (optical density) πολύ µικρών παραθυρικών περιοχών του φιλµ και 
µετατρέποντας αυτές σε εικονοστοιχεία (pixels) µε ορισµένο επίπεδο φωτεινότητας. 
Το µέγεθος του παραθύρου καθορίζει και την χωρική ανάλυση µιας ψηφιοποιηµένης 
εικόνας. Η ανάλυση τυπικά εκφράζεται σε µονάδες micron/ εικονοστοιχείο, 
δηλώνοντας έτσι το µέγεθος της τετράγωνης περιοχής του φιλµ που αντιπροσωπεύει 
κάθε εικονοστοιχείο στη ψηφιοποιηµένη εικόνα. Η θέση του κάθε εικονοστοιχείου 
στο φιλµ διασαφηνίζεται από µία δέσµη γνωστής φωτεινότητας όπως φαίνεται και 
στην εικόνα 1.15 

 
 

Εικόνα 1.15: Ψηφιοποίηση µαστογραφήµατος 
 

Κάθε περιοχή του φιλµ της συµβατικής µαστογραφίας φωτίζεται µε µια δέσµη 
γνωστής έντασης I1. Από την άλλη πλευρά του φιλµ υπάρχει ένας αισθητήρας που 
δέχεται την ακτίνα αφού έχει διαπεράσει το φιλµ. Η δεκτικότητα Τ1 της περιοχής 
δίνεται από τη σχέση  

T1= I2 / I1, 
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όπου Ι2 είναι η ένταση της εξασθενηµένης ακτίνας. Η δεκτικότητα είναι ο 
παράγοντας κατά τον οποίο ένα αντικείµενο προκαλεί εξασθένηση στην ένταση του 
φωτός, ενώ η οπτική πυκνότητα µιας περιοχής είναι 

D1= - logT1 
Η τιµή της φωτεινότητας που αποδίδεται σε ένα εικονοστοιχείο της 

µαστογραφίας είναι ανάλογη της οπτικής πυκνότητας. 
Η ακριβής τιµή της φωτεινότητας εξαρτάται από το εύρος των οπτικών 

πυκνοτήτων που µπορεί να µετρήσει ο σαρωτής και από τον αριθµό των 
εικονοστοιχείων που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των τιµών των 
φωτεινοτήτων. 

Η ακρίβεια ανίχνευσης των ψηφιακών µεθόδων εξαρτάται από την ανάλυση 
και το εύρος φωτεινοτήτων µε τις οποίες ψηφιοποιούνται οι µαστογραφίες. Για 
παράδειγµα, για να είναι ορατές µικροαποτιτανώσεις µεγέθους 0.1 mm (100 microns) 
απαιτείται τουλάχιστον µια ανάλυση 100 microns ανά εικονοστοιχείο. Με την χρήση 
υψηλότερης ανάλυσης οι µικροαποτιτανώσεις αυτές θα καταλαµβάνουν περισσότερα 
από ένα εικονοστοιχεία και έτσι θα είναι πιο εύκολη η ανίχνευση τους και η 
διαφοροποίηση τους από τον θόρυβο. 
 

1.7.2.3 Μαγνητική τοµογραφία 
Αντίθετα µε τη µαστογραφία που χρησιµοποιεί χαµηλή δόση ακτίνων Χ για 

την απεικόνιση του µαστού, η µαγνητική τοµογραφία χρησιµοποιεί ισχυρά µαγνητικά 
πεδία και ραδιο κύµατα για να δηµιουργήσει απεικονίσεις του µαστού. Το σύστηµα 
µαγνητικής µαστογραφίας (Magnetic resonance (MRI, MR)) είναι σε θέση να 
µεταστρέψει τα µαγνητικά πεδία και τα ραδιο κύµατα για να πετύχει προβολές σε 
οποιοδήποτε επίπεδο και προσανατολισµό ενώ η µαστογραφία ακτίνων X απαιτεί τον 
επαναπροσανατολισµό του µαστού και του συστήµατος µαστογραφίας για κάθε 
επιθυµητή προβολή. 
 

1.7.2.4 Υπερηχογραφία 
Ο υπέρηχος µαστών χρησιµοποιείται συχνά για να αξιολογήσει τις ανωµαλίες 

του µαστού που βρίσκονται µε προασυµπτωτική ή διαγνωστική µαστογραφία ή κατά 
τη διάρκεια εξέτασης από τον κλινικό γιατρό. Ο υπέρηχος επιτρέπει σηµαντική 
ελευθερία στη λήψη των απεικονίσεων του µαστού σχεδόν από οποιοδήποτε 
προσανατολισµό. Η αξία της είναι µεγάλη στον διαχωρισµό µεταξύ συµπαγών και 
κυστικών µαζών. Χρησιµοποιείται επίσης µε µεγάλη επιτυχία για τον εντοπισµό 
µικρών σε µέγεθος βλαβών (π.χ. ενδοαυλικό θήλωµα). Επιπλέον, ο υπέρηχος µπορεί 
συχνά να καθορίσει εάν µια ύποπτη περιοχή είναι στην πραγµατικότητα µια κύστη 
(πάντα µη-καρκινώδης) ή µια αυξανόµενη πυκνότητα του στερεού ιστού (πυκνή 
µάζα) που µπορεί να απαιτήσει βιοψία για να καθορίσει εάν είναι κακοήθης 
(καρκινώδης). 
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1.7.2.5 Πυρηνική ιατρική 
Το σπινθηρογράφηµα είναι µια συµπληρωµατική εξέταση µαστών που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε µερικούς ασθενείς για να ερευνήσει µια ανωµαλία µαστών. 
Μια εξέταση πυρηνικής ιατρικής δεν είναι ένα αρχικό εξεταστικό εργαλείο για τον 
καρκίνο του µαστού αλλά µπορεί να είναι χρήσιµη σε επιλεγµένες περιπτώσεις µετά 
την διαγνωστική µαστογραφία. Η πυρηνική ιατρική περιλαµβάνει την έγχυση ενός 
ραδιενεργού ανιχνευτή (χρωστική ουσία) στον ασθενή. ∆εδοµένου ότι η χρωστική 
ουσία συσσωρεύεται διαφορετικά στους καρκινώδεις και µη-καρκινώδεις ιστούς, το 
σπινθηρογράφηµα µπορεί να βοηθήσει τους παθολόγους να καθορίσουν εάν υπάρχει 
καρκίνος. 
 

1.7.2.6 Ξηρογραφία 
Η ξηρογραφία έχει καλύτερη ευκρίνεια γιατί τονίζει τις διαφορές πυκνότητας 

των ιστών, αναδεικνύει τις ασβεστώσεις αλλά χορηγεί στην ασθενή µεγαλύτερη δόση 
ακτινοβολίας (l rad/film). Συνήθως λαµβάνονται δύο λήψεις για κάθε µαστό, µία σε 
κάθετο και µία σε οριζόντιο άξονα. Τελευταίως γίνεται µία µόνο λήψη σε λοξό άξονα 
από πάνω και έσω προς τα κάτω και έξω. 

 
Τεχνικές απεικονίσεις Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Μαστογραφία 

 

 Σχετικά οικονοµική 
 Ευρέως διαθέσιµη 
 Εικόνα δοµής 
 Υψηλή ευαισθησία 

 Χαµηλή ειδικότητα 
 Περίπου 10% των δοµών 

είναι αµφίσηµες 
 Μη διαγνωστική σε 

ασθενείς µε πυκνούς 
µαστούς, εµφυτεύµατα 
και ουλές 

 ∆εν ανέχονται όλες οι 
ασθενείς τη συµπίεση 
του µαστού 

Υπερηχογράφηµα  Σχετικά οικονοµικό 
 Ευρέως διαθέσιµο 
 Εικόνα δοµής 
 Χρησιµοποιείται για τη 

διάκριση των καλοηθών 
από τις κακοήθεις 
αλλοιώσεις 

 Αποτελεί οδηγό για τη 
βιοψία 

 Χαµηλή ευαισθησία 
 Η ειδικότητα εξαρτάται 

από τη θέση της 
αλλοίωσης και την πείρα 
του τεχνικού 

 Υψηλός θόρυβος 

 

Μαγνητική Τοµογραφία  Υψηλή ευαισθησία 
 Εικόνα δοµής 
 Χρησιµοποιείται για τη 

διάκριση των καλοηθών 
από τις κακοήθεις 
αλλοιώσεις 

 Σχετικά δαπανηρή 
 ∆εν είναι ευρέως 

διαθέσιµη 
 Χαµηλή ειδικότητα 
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Σπινθηροµαστογραφία 
 

 Σχετικά οικονοµική 
 Ευρέως διαθέσιµη 
 Υψηλή ευαισθησία σε 

ψηλαφητές αλλοιώσεις 
 Υψηλή ειδικότητα 
 Λειτουργική απεικόνιση 
 Μπορεί να απεικονίσει 

τη µασχάλη 
 Μπορεί να δώσει εικόνες 

επιπέδου και SPECT 

 Χαµηλή ευαισθησία σε 
αλλοιώσεις <1cm 

 

 
Πίνακας 1.1: Τεχνικές απεικόνισης που χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση του 

καρκίνου του µαστού: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
 

1.7.2.7 Ιστολογική εξέταση 
Η λήψη ιστοτεµαχιδίου από τη βλάβη µπορεί να γίνει µε διάφορες τεχνικές. 

Σήµερα έχουν καθιερωθεί και χρησιµοποιούνται δύο κυρίως. 
 Κλειστή βιοψία µε βελόνα: Χρησιµοποιείται ειδική βελόνα (tru-cut) µε την 
οποία παίρνουµε ένα νηµατοειδές τεµάχιο ιστού. 

 Ανοικτή βιοψία: Γίνεται µε γενική ή τοπική αναισθησία αναλόγως του 
µεγέθους της βλάβης. Αφαιρείται χειρουργικώς ολόκληρη η βλάβη από το 
µαστό. 
Σε κάθε ιστολογική εξέταση, µέρος του ιστού αποστέλλεται για προσδιορισµό 

των ορµονικών υποδοχέων. Εάν η βλάβη φαίνεται στη µαστογραφία αλλά δεν 
ψηλαφείται, πριν την ανοικτή βιοψία γίνεται εντοπισµός της µε τη βοήθεια του 
µαστογράφου και δύο λεπτές και µακριές βελόνες, οι οποίες εισέρχονται στο µαστό 
από διαφορετικά σηµεία και διαπερνούν στη βλάβη. Το ιστοτεµάχιο που αφαιρείται 
µε τον τρόπο αυτό στέλνεται για µαστογράφηση προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι 
είναι αυτό που φαινόταν στη µαστογραφία. 
 
1.8 Ερµηνεία µαστογραφίας: τύποι και αίτια σφαλµάτων 
 

Η αποτελεσµατικότητα της µαστογραφίας, σαν διαγνωστικό εργαλείο, 
βασίζεται στη ικανότητα του ραδιολόγου να ερµηνεύσει σωστά το µαστογράφηµα. 
Αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία αφού οι ενδείξεις του καρκίνου του µαστού σε 
αρχικό στάδιο µπορεί να είναι περίπλοκες και δύσκολο να ανιχνευθούν, ειδικά όταν 
είναι ενσωµατωµένες σε υψηλής πυκνότητας ή πολύπλοκης δοµής ιστό. Στη 
δυσκολία αυτή προστίθεται και το γεγονός ότι ο µικρός αριθµός καρκινικών ιστών 
του µαστού βρίσκεται κρυµµένος ανάµεσα σε ένα µεγάλο πλήθος φυσιολογικών 
ιστών. Η ερµηνεία των µαστογραφηµάτων είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί 
υψηλό επίπεδο αντίληψης και ερµηνευτικών ικανοτήτων, γιατί εκτός των άλλων κάτω 
από ορισµένες συνθήκες ο φυσιολογικός ιστός µπορεί να φαίνεται ύποπτος και το 
αντίστροφο. 
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Υπάρχουν δύο είδη λαθών που συναντώνται κατά την ανάγνωση µιας 
µαστογραφίας, η λάθος-θετική διάγνωση (false-positive) και η λάθος-αρνητική 
διάγνωση (false-negative). H λάθος-αρνητική διάγνωση απαντάται όταν ένα 
µαστογράφηµα, που περιέχει νεοπλασία (καλοήθη ή κακοήθη), διαγνωστεί ως 
φυσιολογικό, που σηµαίνει ότι δεν έχει εντοπιστεί ο όγκος. ∆ηλαδή µια γυναίκα που 
πάσχει από καρκίνο του µαστού σε αρχικό στάδιο λαµβάνει τη διάγνωση ότι είναι 
υγιής. Αυτό το λάθος έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα από όλα τα λάθη, διότι η 
καθυστέρηση της σωστής διάγνωσης οδηγεί στην καθυστέρηση της κατάλληλης 
θεραπείας, πράγµα που µπορεί να αποβεί µοιραίο για την εξέλιξη της υγείας του 
ασθενή. Ο άλλος τύπος σφάλµατος, η λάθος θετική διάγνωση, προκύπτει από τη 
διάγνωση του φυσιολογικού µαστογραφήµατος ως µη φυσιολογικό. Ο τύπος αυτού 
του σφάλµατος δεν είναι απειλητικός, όµως έχει αρνητικές συνέπειες πάνω στον 
ασθενή, κυρίως ψυχολογικές. 

Η µαστογραφία θεωρείται σήµερα µία από της πιο αξιόπιστες µεθόδους 
ανίχνευσης του καρκίνου του µαστού, παρόλα αυτά όµως ένα 10-30% των γυναικών 
που έχουν λάθος – αρνητικό µαστογράφηµα διαγιγνώσκονται µε καρκίνο στη 
συνέχεια. Σε περίπου 75% αυτών των περιπτώσεων λάθος – αρνητικών 
µαστογραφηµάτων, ο ραδιολόγος απέτυχε να ανιχνεύσει τον καρκίνο που θα 
µπορούσε να είναι ορατός σε ένα παλαιότερο µαστογράφηµα. Ένας λόγος για τον 
οποίο κάποιοι όγκοι παραµένουν µη ανιχνεύσιµοι, κατά την ερµηνεία των 
προασυµτωτικών µαστογραφηµάτων, είναι γιατί ενσωµατώνονται µε τον αδενώδη 
ιστό τόσο καλά που µερικές φορές ακόµη και µε δεύτερη επισκόπηση του 
µαστογραφήµατος παραµένουν κρυφοί. Επίσης µερικοί όγκοι δεν είναι ορατοί στο 
µαστογράφηµα γιατί καλύπτονται από αδενώδη ιστό και παραµένουν µη ορατοί µέχρι 
που γίνονται ψηλαφητοί. Μερικές φορές κάποιοι όγκοι χάνονται και λόγω κούρασης 
του ραδιολόγου ή λόγω κάποιας στιγµής απόσπασης της προσοχής του. 

Για την κατανόηση της απόδοσης του παρατηρητή που ασχολείται µε 
ραδιολογικά έργα ανίχνευσης όπως είναι η προασυµπτωτική µαστογραφία, έχουν 
γίνει διάφορες ψυχολογικές προσεγγίσεις της διαδικασίας λήψης απόφασης που 
χρησιµοποιεί. Τέτοιες προσεγγίσεις εξετάζουν την ικανότητα αντίληψης του 
παρατηρητή µέσω της µελέτης των κινήσεων του µατιού του. Συνήθως για το σκοπό 
αυτό χρησιµοποιούνται µηχανικές συσκευές που µπορούν να καθορίσουν που πέφτει 
το βλέµµα του ερευνητή όταν διαβάζει µία εικόνα. Βασιζόµενοι σε αυτή την 
προσέγγιση οι Kundel, Nοdine και Carmody καθόρισαν τρεις τύπους σφαλµάτων που 
µπορούν να οδηγήσουν σε λάθος αρνητική διάγνωση κατά τη ραδιολογική 
διερεύνηση. Τα λάθη αυτά είναι ερευνητικά, ανιχνευτικά και τελικής απόφασης. 
Ερευνητικά λάθη προκύπτουν όταν η κακοήθεια δεν πέσει µέσα στην περιοχή που 
σαρώνει οπτικά ο ραδιολόγος. Ανιχνευτικά λάθη συµβαίνουν όταν η κακοήθεια 
βρίσκεται µέσα στην περιοχή σάρωσης του ραδιολόγου αλλά η χρονική διάρκεια 
παρατήρησης της είναι µικρότερη από ένα εµπειρικά καθορισµένο κατώφλι. Τέλος τα 
λάθη τελικής απόφασης συµβαίνουν όταν η χρονική διάρκεια παρατήρησης µιας 
κακοήθειας είναι µεγαλύτερη από το προαναφερθέν κατώφλι. ∆ηλαδή για διάρκεια 
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παρατήρησης της περιοχής µε την ύποπτη µάζα περισσότερο από ένα χρονικό 
κατώφλι έχουµε ως αποτέλεσµά την ανίχνευση της κακοήθειας και ότι λάθη 
συµβαίνουν µετά είναι λάθη τελικής απόφασης. Αντίθετα αν η διάρκεια παρατήρησης 
της περιοχής είναι µικρότερη από το συγκεκριµένο χρονικό κατώφλι, τότε η µάζα δεν 
ανιχνεύεται και έχουµε λάθη ανίχνευσης. 

 
1.9 ∆ιάγνωση µε τη βοήθεια υπολογιστή 

 
Μέχρι σήµερα, η αξιολόγηση ιατρικών εικόνων γινόταν αποκλειστικά από 

ειδικευµένους ιατρούς. Ωστόσο η αξιολόγηση από ανθρώπους περιορίζεται από τα µη 
συστηµατικά πρότυπα αναζήτησης του ανθρώπου, την παρουσία δοµικού θορύβου 
στην εικόνα και την ύπαρξη πολύπλοκων ασθενειών που απαιτούν το συνδυασµό 
τεράστιας ποσότητας απεικονιστικών και κλινικών δεδοµένων. Η υποβοήθηση της 
διάγνωσης από υπολογιστή, που ορίζεται ως η διάγνωση που τίθεται από 
ιατρό/απεικονιστή όταν αυτός χρησιµοποιεί την έξοδο του υπολογιστικού 
συστήµατος ανάλυσης ιατρικής εικόνας ως δεύτερη γνώµη κατά τη διαδικασία 
ανίχνευσης βλαβών, εκτίµησης της έκτασης ασθενειών και λήψης διαγνωστικών 
αποφάσεων, µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης ιατρικών 
εικόνων. 

Παρόλο που η µαστογραφία είναι η καλύτερη µέθοδος για την ανίχνευση 
καρκίνου του µαστού, ένα ποσοστό µεταξύ 10% µε 30% των γυναικών που έχουν 
καρκίνο του µαστού έχουν αρνητικά µαστογραφήµατα. Στα δύο τρίτα αυτών των 
λάθος αρνητικών διαγνώσεων οι ραδιολόγοι απέτυχαν στη διάγνωση του καρκίνου. Η 
διάγνωση µπορεί να απέτυχε λόγω της χαµηλής ποιότητας στην απεικόνιση, στην 
κούραση των µατιών, στην παράβλεψη του ραδιολόγου. Στο γεγονός αυτό συντελεί 
και η αδυναµία της ανθρώπινης όρασης να ξεχωρίσει µεταξύ περισσοτέρων από 30 
επιπέδων του γκρι. Αν αναλογιστούµε ότι ένα κλασσικό µαστογράφηµα των 12 bit 
περιέχει 212 = 4096 επίπεδα του γκρι, είναι αδύνατο για ένα ραδιολόγο να ξεχωρίσει 
µικρές διαφορές φωτεινότητας. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάγνωση από δύο ραδιολόγους 
µπορεί να αυξήσει την διάγνωση νεοπλασιών ως και 15%. Εποµένως, ένας στόχος 
της διάγνωσης µε τη βοήθεια υπολογιστή είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας σάρωσης µε τη βοήθεια ενός συστήµατος 
υπολογιστή ως «δεύτερο αναγνώστη», για να βοηθήσει τον ραδιολόγο 
υποδεικνύοντας τις θέσεις των ύποπτων ανωµαλιών µέσα στις µαστογραφίες, 
αφήνοντας την τελική απόφαση σχετικά µε τη πιθανότητα της παρουσίας του 
καρκίνου στον ραδιολόγο. 

Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
ανίχνευσης και διάγνωσης µέσω υπολογιστή είναι η βελτίωση και αποκατάσταση της 
µαστογραφίας. Με την επεξεργασία της εικόνας αφαιρείται ο θόρυβος και οι φυσικοί 
και τεχνικοί παράγοντες που αλλοιώνουν την εικόνα κατά τη λήψη της, 
αποκαθίσταται η πληροφορία και µε κατάλληλη µοντελοποίηση της διαδικασίας 
απεικόνισης παρουσιάζεται το µαστογράφηµα µε εντονότερες τις δοµές και τα 
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χαρακτηριστικά του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η ανίχνευση των 
νεοπλασιών και µειώνεται ο αριθµός των περιπτώσεων που δεν ανιχνεύονται. 

 

Εικόνα 1.16: Σχηµατικό διάγραµµα διάγνωσης του καρκίνου του µαστού 

 
Σε µια µελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της κοινότητας των 

ραδιολόγων βορείου Αµερικής (RSNA) το 2000, διαπιστώθηκε ότι η χρησιµοποίηση 
της τεχνολογίας CAD µπορεί να αυξήσει την ανίχνευση του καρκίνου του µαστού 
κατά περίπου 20%, Μεταξύ των 12.860 γυναικών που πήραν µέρος στη µελέτη, 
ανιχνεύθηκαν 49 περιπτώσεις καρκίνου: 

 32 περιπτώσεις καρκίνου ανιχνεύθηκαν και από τα συστήµατα CAD και από 
τους ραδιολόγους 

 9 περιπτώσεις καρκίνου ανιχνεύθηκαν µόνο από το ραδιολόγο  
 8 περιπτώσεις καρκίνου ανιχνεύθηκαν µόνο από την τεχνολογία CAD (ο 
ραδιολόγος εξέτασε ξανά τη µαστογραφία για την ανίχνευση των υπόπτων 
περιοχών) 
∆ιάφορες εταιρίες αναπτύσσουν ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου 

µαστογραφίας και λογισµικό ώστε να παρέχουν στους ραδιολόγους την τεχνολογία 
ώστε να ερµηνεύσουν τα φιλµ µαστογραφίας. Συστήµατα ανίχνευσης µε τη βοήθεια 
υπολογιστή (Computer-Aided Detection (CAD)) αναπτύχθηκαν ώστε να βοηθήσουν 
τους ραδιολόγους στην ανίχνευση οζωδών σκιάσεων σε µαστογραφίες που µπορούν 
να δείξουν την παρουσία καρκίνου του µαστού. Αυτά τα συστήµατα ενεργούν µόνο 
ως δεύτερος αναγνώστης και η τελική απόφαση λαµβάνεται από το ραδιολόγο. Οι 
πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι τα συστήµατα ανίχνευσης CAD, όταν 
χρησιµοποιούνται ως ενίσχυση, έχουν βελτιώσει την ακρίβεια της ανίχνευσης του 
καρκίνου του µαστού από τους ραδιολόγους. Συστήµατα διάγνωσης µε τη βοήθεια 
υπολογιστή (Computer-Aided Diagnosis (CADx)) είναι ακόµα υπό ανάπτυξη για τη 
βοήθεια στην απόφαση µεταξύ της συνεχής παρακολούθησης και της βιοψίας. Από 
την αµερικάνικη οργάνωση Food and Drug Administration –FDA έχουν εγκριθεί τρία 
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εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα ανίχνευσης µαστογραφικών ανωµαλιών µε τη 
βοήθεια υπολογιστή (CAD). Αυτήν την περίοδο, δεν υπάρχουν εγκεκριµένα από την 
FDA συστήµατα για τη διάγνωση µε τη βοήθεια υπολογιστή (CADx). 

 
 Imagechecker® (1998) 
Το Image Checker® της εταιρίας R2 Technology ήταν το πρώτο εµπορικό 

σύστηµα CAD που εγκρίθηκε από την FDA [85]. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για 
την ανίχνευση ενδείξεων που µπορούν να συσχετιστούν µε τον καρκίνο του µαστού. 
Οι οζώδεις σκιάσεις σηµατοδοτούνται µε αστερίσκο ενώ τα συµπλέγµατα 
µικροαποτιτανώσεων µε τρίγωνο. Η ακρίβεια ανίχνευσης των αποτιτανώσεων 
αναφέρθηκε ως ευαισθησία 98.5% σε 0.74 λάθος θετικές διαγνώσεις ανά περίπτωση 
(σετ τεσσάρων εικόνων). Η ακρίβεια ανίχνευσης των οζώδων σκιάσεων αναφέρθηκε 
ως ευαισθησία 85.7% σε 1.32 λάθος θετικές διαγνώσεις ανά περίπτωση. 

 

 
 

Εικόνα 1.17: Το µηχάνηµα Image Checker® της εταιρίας R2 Technology 
 

 
 

Εικόνα 1.18: Ανίχνευση µε τη βοήθεια του Image Checker® 
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 MammoReader ™  (2002) 
Η οργάνωση FDA ενέκρινε το σύστηµα CAD MammoReader™ της εταιρίας 

ISSI το 2002 [84]. Το MammoReader™ σχεδιάστηκε για την ανίχνευση πρώιµων 
ενδείξεων του καρκίνου του µαστού σε µαστογραφικές εικόνες 
συµπεριλαµβανοµένων των συµπλεγµάτων µικροαποτιτανώσεων (microcalcification 
clusters), οζώδεις σκιάσεις µε διακριτά και λιγότερα διακριτά όρια (well and 
illdefined masses), οζώδεις σκιάσεις που έχουν απότοµα όρια σε σχήµα αστεριού ή 
όρια µε αιχµηρές προεκβολές µακριά από το κέντρο τους (speculated lesions), 
αλλοιώσεις της δοµής γειτονικών ιστών (architectural distortions) και ανωµαλίες ως 
προς την πυκνότητα της δοµής (asymmetric densities). Οι οζώδεις σκιάσεις 
σηµατοδοτούνται µε σταυρονήµατα ενώ τα συµπλέγµατα µικροαποτιτανώσεων µε 
περιγράµµατα. Η συνολική αναφερθείσα ευαισθησία ήταν 89.3% (σε 91.0% 
περιπτώσεις όπου οι µικροαποτιτανώσεις ήταν η µόνη ένδειξη για καρκίνο και 87.4% 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου υπήρχαν οζώδεις σκιάσεις). Το σύστηµα έκανε 1.53 
θετικές καταγραφές και 2.32 λάθος θετικές καταγραφές ανά περίπτωση ανάµεσα στις 
περιπτώσεις καρκίνου και 3.32 καταγραφές ανάµεσα στις µη καρκινοπαθείς 
περιπτώσεις. 

 

 
 

Εικόνα 1.19: Το µηχάνηµα MammoReader™  της εταιρίας ISSI 
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Εικόνα 1.20: Ανίχνευση µε τη βοήθεια του MammoReader™ 
 

 SecondLook™  (2002) 
Η CADx Medical systems ήταν η τρίτη εταιρία η οποία πήρε έγκριση για 

µαστογραφικό σύστηµα CAD το οποίο ονοµάζεται SecondLook™ [86]. Το 
SecondLook™ σχεδιάστηκε για την καταγραφή περιοχών σε µαστογραφίες οι οποίες 
είναι ενδεικτικές για καρκίνο. Οι οζώδεις σκιάσεις σηµατοδοτούνται µε κύκλους ενώ 
τα συµπλέγµατα µικροαποτιτανώσεων µε τετράγωνα. Η ευαισθησία του µηχανήµατος 
αναφέρθηκε να είναι 85% για την ανίχνευση καρκίνου (συνδυασµός οζώδων 
σκιάσεων και µικροαποτιτανώσεων). Επίσης, αναγνώρισε περιοχές καρκίνου στο 
26.2% των µαστογραφιών που ελήφθησαν 24 µήνες πριν την διάγνωση καρκίνου. 

 

 
A Β 

 
Γ 

 
Εικόνα 1.21: Τα µηχανήµατα Α) SecondLook™ 200, Β) SecondLook™ 300, Γ) 

SecondLook™ 700 
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Εικόνα 1.22: Ανίχνευση µε τη βοήθεια του SecondLook™ 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 
 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις µεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας 
και ανάλυσης εικόνας, που εφαρµόζονται στη µαστογραφία. Αναλύονται µια σειρά 
από τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας των ψηφιακών µαστογραφιών δίνοντας 
έµφαση στην έννοια του ιστογράµµατος εικόνας και στις διάφορες τεχνικές 
τροποποίησης του. Τέλος γίνεται αναφορά στην υφή της εικόνας και στις διάφορες 
παραµέτρους της, που χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή ανάλυση ενός 
µαστογραφήµατος και την κατάταξη των διαφόρων περιοχών του σε υγιή και µη 
φυσιολογικά. 
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2.1 Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας 
 

Η όραση είναι η πιο δυναµική µας αίσθηση. Μας δίνει ένα τεράστιο πλούτο 
πληροφοριών για το τι µας περιβάλλει. Όλη αυτή η πληροφορία είναι πολύτιµη τόσο 
για τα απλά πράγµατα, π.χ. για την κίνηση µας, όσο και για πιο πολύπλοκες 
διανοητικές εργασίες, π.χ. προγραµµατισµός των ενεργειών µας, ανάπτυξη της 
νοηµοσύνης. Ο τεράστιος όγκος των οπτικών πληροφοριών και η ανάγκη 
επεξεργασίας τους, οδήγησε τους επιστήµονες και τεχνικούς στην εξεύρεση µέσων 
ψηφιακής αποθήκευσης της εικόνας και επεξεργασίας της µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε ένα καινούριο κλάδο της πληροφορικής 
που ονοµάζεται ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων. Ο κλάδος αυτός είναι 
σχετικά νέος, ωστόσο έχει δείξει µια δυναµική εξέλιξη, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 
χρόνια και ήδη είναι µια επιστήµη και τεχνολογία αιχµής. 

Όπως δηλώνει και ο τίτλος της, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (digital image 
processing) ασχολείται µε την ψηφιακή καταγραφή εικόνων και µε την επεξεργασία 
τους µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εποµένως, τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος της 
είναι ψηφιακές εικόνες. Το αντικείµενο της επεξεργασίας µπορεί να είναι η βελτίωση 
της ποιότητας της εικόνας, το φιλτράρισµα του θορύβου καταγραφής ή µετάδοσης, η 
συµπίεση του όγκου πληροφορίας, η αποθήκευση εικόνας και η ψηφιακή µετάδοση 
της. Η ψηφιακή ανάλυση εικόνας (digital image analysis) ασχολείται µε την 
περιγραφή και ανάγνωση του περιεχοµένου της εικόνας. Η περιγραφή αυτή είναι 
συνήθως συµβολική. Εποµένως η είσοδος στην ανάλυση της εικόνας είναι ψηφιακή 
εικόνα και η έξοδος συµβολική περιγραφή. Ουσιαστικά, η ανάλυση εικόνας 
προσπαθεί να µιµηθεί την ανθρώπινη όραση. Για το λόγο αυτό ένας συναφής όρος 
που συχνά χρησιµοποιείται είναι η τεχνητή όραση (computer vision). Βέβαια, η 
ανθρώπινη όραση είναι ένας πολύπλοκος νευροφυσιολογικός µηχανισµός που 
οδηγείται από γνώση ανώτερου επιπέδου (high level vision). Τα χαρακτηριστικά της 
δεν είναι γνωστά και τα υπάρχοντα µαθηµατικά µοντέλα είναι περιορισµένης αξίας. 
Εποµένως είναι δύσκολο να προσοµοιωθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για το λόγο 
αυτό η τεχνητή όραση απέχει πολύ από την ανθρώπινη όραση από άποψη µεθόδων 
ανάλυσης. Η ανάλυση εικόνας είναι πιο εύκολη για εφαρµογές όπου το περιβάλλον, 
τα αντικείµενα και οι συνθήκες φωτισµού είναι προκαθορισµένες. Τέτοιες συνθήκες 
έχουµε π.χ. σε γραµµές παραγωγής εργοστασίου. Η ανάλυση είναι πιο δύσκολη σε 
εφαρµογές όπου το περιβάλλον είναι άγνωστο και τα αντικείµενα πολυπληθή ή 
ασαφή, π.χ. σε βιοϊατρικές εφαρµογές, σε σκηνές εξωτερικών χώρων. Σε τέτοιες 
εφαρµογές ακόµη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αντικείµενα. 

Η ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας συνδέεται µε άλλες περιοχές 
λόγω του επιστηµονικού αντικειµένου της. Σήµερα τείνει, από άποψη εφαρµογών 
τουλάχιστον, να γίνει ένας διεπιστηµονικός κλάδος. Οι περιοχές που βρίσκονται πιο 
κοντά της είναι η ψηφιακή επεξεργασία σήµατος, η γραφική, η αναγνώριση 
προτύπων, η τεχνητή νοηµοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες και τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, οι βάσεις δεδοµένων νέας γενιάς.  
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2.2 Ψηφιακή επεξεργασία µαστογραφιών 
 

Μια ψηφιακή εικόνα είναι µια εικόνα xij= f(i,j) που διακριτοποιείται ως προς 
τις χωρικές συντεταγµένες και τη φωτεινότητα. Μπορούµε να θεωρήσουµε µια 
ψηφιακή εικόνα ως ένα πίνακα του οποίου οι δείκτες γραµµών και στηλών 
προσδιορίζουν ένα σηµείο στην εικόνα της οποίας οι αντίστοιχες τιµές των στοιχείων 
του πίνακα προσδιορίζουν το επίπεδο φωτεινότητας σε εκείνο το σηµείο. Τα στοιχεία 
µιας τέτοιας ψηφιακής διάταξης καλούνται εικονοστοιχεία. (Gonzales και Wintz)  

Αυτό είναι ο καθορισµός του επιπέδου φωτεινότητας εικόνας, αποκαλούµενος 
επίσης εικόνα grayscale. Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την έρευνα είναι 
grayscale εικόνες. Οι εικόνες grayscale µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
παρουσιάσουν τις διαφορές στη σχετική ένταση για µια δεδοµένη σκηνή ή ένα 
περιεχόµενο. Επειδή οι εντάσεις που αποτυπώνονται σε ένα φιλµ µαστογραφιών 
ακτίνων X είναι καταγραφές σχετικής απορρόφησης της ακτινοβολίας, οι εικόνες 
grayscale είναι εξ ολοκλήρου κατάλληλες για τις ψηφιακές εικόνες µαστογραφιών. 
Τα στοιχεία σε µια ψηφιακή εικόνα έχουν µια διακριτή τιµή, συνήθως ένα θετικό 
ακέραιο αριθµό µέσα σε ένα δεδοµένο εύρος. Τυπικά οι εικόνες καθορίζονται από το 
εύρος τιµών που περιέχουν. Παραδείγµατος χάριν, σε µια εικόνα grayscale 8-bit οι 
τιµές εικονοστοιχείου κυµαίνονται από 0 έως 255. Μια εικόνα grayscale 12-bit 
περιέχει τιµές εικονοστοιχείου που κυµαίνονται από 0 έως 4095. Επιπλέον, µια 
δυαδική εικόνα περιέχει εικονοστοιχεία που έχουν τιµές 0 ή 1. 

Οι ψηφιακές εικόνες µαστογραφίας αποκτώνται µε φωτοηλεκτρικές ή 
φωτοχηµικές µεθόδους. Οι αισθητήριες συσκευές τείνουν να υποβαθµίσουν την 
ποιότητα των ψηφιακών εικόνων εισάγοντας συνήθως υψίσυχνο θόρυβο, που 
οφείλεται σε εξωγενή φαινόµενα κατά την εξέταση του ασθενούς (π.χ. 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία στο χώρο, κίνηση ασθενούς, αναπνοή) ή/και θόρυβο κατά 
την επεξεργασία και αποθήκευση των αποτελεσµάτων (π.χ. θόρυβος εξαιτίας του 
συστήµατος δειγµατοληψίας ή εξαιτίας του καναλιού µετάδοσης), γεωµετρική 
παραµόρφωση, ή θάµπωµα εξαιτίας της κίνησης ή της λανθασµένης εστίασης της 
κάµερας. Ο θόρυβος αυτός είναι ανεπιθύµητος και απαιτείται η αφαίρεσή του, χωρίς 
όµως την απώλεια σηµαντικής ανατοµικής ή λειτουργικής πληροφορίας που 
εµπεριέχεται στην εικόνα. Ένας από τους κύριους σκοπούς της ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας και να µετριάσει 
την παραµόρφωση που εισάγεται από τις αισθητήριες συσκευές και τις συσκευές 
καταγραφής της εικόνας. Στην ανάπτυξη ενός συστήµατος ανίχνευσης νεοπλασιών ο 
ρόλος της ψηφιακής επεξεργασίας του µαστογραφήµατος είναι σηµαντικός. Ο σκοπός 
της είναι να παράγει µια βελτιωµένη και αξιόπιστη παρουσίαση της ανατοµίας του 
στήθους, κατάλληλη για το ανθρώπινο µάτι και για περαιτέρω επεξεργασία από τον 
υπολογιστή. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή επεξεργασία είναι 
τεχνικές αποκατάστασης και βελτίωσης, που βελτιώνουν την υποκειµενική ποιότητα 
της εικόνας τονίζοντας ορισµένα χαρακτηριστικά (περιγράµµατα, αντίθεση) ή 
εξοµαλύνοντας κάποια άλλα. 
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2.3 Τεχνικές βελτίωσης ποιότητας ψηφιακών µαστογραφιών 
 

Σε πολλά συστήµατα, οι εικόνες βελτιώνονται πριν από τη διαδικασία 
διαλογής. Οι διαδικασίες βελτίωσης µπορούν να ενισχύσουν ορισµένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή το περιεχόµενο σε µια εικόνα µε το στόχο την 
αποτελεσµατικότητα διαλογής. Παραδείγµατος χάριν, ένα σύστηµα διαλογής µπορεί 
να ενισχύσει τις ακµές της εικόνας πριν την ανίχνευση των ανωµαλιών όπως οι 
οζώδεις σκιάσεις ή οι αποτιτανώσεις. Η βελτίωση εικόνας µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για να µικρύνει ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή το 
περιεχόµενο µιας εικόνας, όπως η µείωση θορύβου ή/και η αφαίρεση υποβάθρου. Η 
βελτίωση εικόνας µπορεί επίσης να πραγµατοποιείται µε το χωρισµό µιας εικόνας σε 
διάφορες κλίµακες ή/και τη βελτίωση µιας επιλεγµένης κλίµακας, όπου µπορούν να 
ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε µια διευκρινισµένη κλίµακα. Οι 
εικόνες µαστογραφιών µπορούν να βελτιωθούν πριν την επεξεργασία από 
αλγορίθµους διαλογής ή οι βελτιωµένες εικόνες µπορούν να προετοιµαστούν για την 
άµεση εξέταση από τους ραδιολόγους. 

 
2.3.1 Βελτίωση αντίθεσης 

 
Οι ραδιολόγοι καθορίζουν µε τα ακόλουθα κριτήρια έναν πιθανό όγκο σε µια 

ύποπτη περιοχή που 1) είναι φωτεινότερη από τον περιβάλλοντα ιστό της, 2) έχει 
οµοιόµορφη πυκνότητα µέσα στην περιοχή, 3) έχει µια περίπου κυκλική µορφή 
ποικίλου µεγέθους και 4) έχει ασαφείς ακµές. 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µια ύποπτη περιοχή δεν είναι απαραιτήτως µια 
περιοχή όγκων. Μπορεί επίσης να είναι ένας καλοήθης όγκος ή µια περιοχή που οι 
ακτινολόγοι θα επέλεγαν να εξετάσουν λεπτοµερέστερα. Η βελτίωση της αντίθεσης 
αυτών των περιοχών πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τοπική ή σφαιρική 
κατωφλίωση του γκρίζου επιπέδου. 

Η απλούστερη µέθοδος ώστε να ενισχυθεί η αντίθεση σε µια µαστογραφία 
είναι να ρυθµιστεί το ιστόγραµµα της µαστογραφίας έτσι ώστε να υπάρχει ένας 
µεγαλύτερος διαχωρισµός µεταξύ των επιπέδων φωτεινότητας του προσκηνίου και 
του υποβάθρου. ∆ηλώνοντας τα επίπεδα φωτεινότητας της εικόνας εισαγωγής ως x, 
και τις τιµές εξόδου ως y, ο µετασχηµατισµός y = f(x), όπου το f(.) µπορεί να είναι 
οποιαδήποτε συνάρτηση. Η ακόλουθη συνάρτηση παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό 
µετασχηµατισµό βελτίωσης της αντίθεσης της διανοµής των επιπέδων φωτεινότητας 
σε µια µαστογραφία: 
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όπου οι κλίσεις α, β και γ είναι µεγαλύτερες της µονάδας στην περιοχή της 
βελτίωσης της αντίθεσης. Οι παράµετροι a και b µπορούν να ληφθούν από την 
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εξέταση του ιστογράµµατος της αρχικής µαστογραφίας, και L είναι το υψηλότερο 
επίπεδο φωτεινότητας της αρχικής µαστογραφίας. 
 

2.3.2 Ιστόγραµµα 
 

Μια χρήσιµη προσέγγιση στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι να 
θεωρήσουµε τη φωτεινότητα f(i,j) σε κάθε σηµείο της εικόνας σαν τυχαία µεταβλητή 
µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, pdf) p(f). Η 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εικόνας περιέχει συνολική πληροφορία για 
το περιεχόµενο της εικόνας. Όµως γενικά η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δεν 
είναι διαθέσιµη και πρέπει να εκτιµηθεί από την ίδια την εικόνα κάνοντας χρήση της 
στατιστικής πυκνότητας πιθανότητας που λέγεται ιστόγραµµα. Αν υποθέσουµε ότι η 
ψηφιακή εικόνα έχει L διακριτά επίπεδα του γκρι (συνήθως από 0 µέχρι 255) και ότι 
nk , k=0,…,L-1 είναι ο αριθµός των στιγµάτων που έχουν φωτεινότητα k, τότε το 
ιστόγραµµα δίνεται από τα σχέση:  

,1,...,0,)( −== Lk
n
n

fp k
kf  

όπου n είναι ο συνολικός αριθµός εικονοστοιχείων της εικόνας. 
Το γράφηµα αυτής της συνάρτησης παρέχει γενικές πληροφορίες για τη 

µορφή της εικόνας, όπως το δυναµικό εύρος και την αντίθεση της εικόνας (σκοτεινή, 
φωτεινή, υψηλής ή χαµηλής αντίθεσης). Η µορφή του ιστογράµµατος της εικόνας 
παρέχει σηµαντική πληροφορία για τις δυνατότητες βελτίωσης της αντίθεσης της 
εικόνας. Η εµφάνιση της εικόνας είναι δυνατό να αλλάξει σηµαντικά µε την 
εφαρµογή κατάλληλου µετασχηµατισµού που µεταβάλλει τη συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας των χρωµατικών πυκνοτήτων (ιστόγραµµα της εικόνας).  

 

Α Β 
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Γ 

 
∆ 

 
Εικόνα 2.1: Ιστόγραµµα εικόνας (α) φωτεινής (β) σκοτεινής (γ) χαµηλών και (δ) 
υψηλών αντιθέσεων. 
 
2.3.2.1 Τροποποίηση ιστογράµµατος 
 
Μερικές εικόνες παρουσιάζουν χαµηλή αντίθεση π.χ παρουσιάζουν µικρή 

διαφορά µεταξύ των φωτεινότερων και σκοτεινότερων εικονοστοιχείων. Με άλλα 
λόγια χρησιµοποιούν µόνο ένα µικρό µέρος του διαθέσιµου δυναµικού εύρους. Αυτό 
συχνά συµβαίνει κατά την ανάλυση µιας υποπεριοχής µιας ψηφιακής µαστογραφίας. 
Για να γίνουµε πιο σαφής θα αποκόψουµε µια υποπεριοχή του παρακάτω 
µαστογραφήµατος (εικόνα 2.2) από τον θωρακικό µυ όπου υπάρχει χαµηλή αντίθεση. 
Τα χαρακτηριστικά της υποπεριοχής µπορούν πολύ δύσκολα να διακριθούν και οι 
συνήθεις τιµές των εικονοστοιχείων κυµαίνονται από 221 ως 250. Αυτές οι τιµές 
αντιπροσωπεύουν µόνο το 11.37% των πιθανών 255 τιµών για αυτήν την εικόνα των 
8-bit. Ακολουθούν τα ιστογράµµατα της αρχικής µαστογραφίας και της υποπεριοχής 
της (Εικόνες 2.3,2.4 ). Στην εικόνα 2.4(Γ) οι τιµές των εικονοστοιχείων έχουν 
«απλωθεί» σε ολόκληρο το δυναµικό εύρος από 0 ως 255. Η εικόνα που προκύπτει 
είναι πιο έντονη και ξεχωρίζουν πιο πολλές λεπτοµέρειες. 
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Εικόνα 2.2: Απεικόνιση µαστογραφήµατος πλάγιας προβολής αριστερού µαστού 
 

 
 

Εικόνα 2.3: Ιστόγραµµα της εικόνας 2.2 
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Α) Θωρακικός µυς 

 
Β) Ιστόγραµµα της (Α) 

 
Γ) Υποπεριοχή της (Α) µε 
τροποποιηµένο ιστόγραµµα 

 
 
 

∆) Ιστόγραµµα της (Γ) 
 

Εικόνα 2.4: Παράδειγµα τροποποίησης ιστογράµµατος για βελτίωση αντίθεσης 
 

Η πιο σηµαντική τεχνική αυτής της κατηγορίας ονοµάζεται εξισορρόπηση ή 
γραµµικοποίηση ιστογράµµατος και αναφέρεται στην εφαρµογή µετασχηµατισµού 
της µορφής: 

∑∑
==

===
k

0j
jr

k

0j

j
kk )r(p

n
n

)r(Ts  

που παράγει την νέα τιµή φωτεινότητας sk για κάθε τιµή εικονοστοιχείου rk. 
Το αποτέλεσµα του παραπάνω µετασχηµατισµού είναι µια εικόνα µε 

περισσότερο οµοιόµορφη κατανοµή χρωµατικών πυκνοτήτων. Ο µετασχηµατισµός 
αυτό ισοδυναµεί µε αύξηση του δυναµικού εύρους των εικονοστοιχείων και µπορεί 
να προκαλέσει σηµαντική µεταβολή στην εµφάνιση της εικόνας. 
 

 
Α) Θωρακικός µυς Β) Ιστόγραµµα της (Α) 
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Γ) Υποπεριοχή της (Α) µε 
ισοσταθµισµένο ιστόγραµµα 

 
∆) Ιστόγραµµα της (Γ) 

 
Εικόνα 2.5: Παράδειγµα ισοστάθµισης ιστογράµµατος 

 
2.3.3 Τελεστές κλίσης 

 
Οι συνελικτικές µάσκες χρησιµοποιούνται συχνά για την βελτίωση της 

ποιότητας της µαστογραφίας. H άθροιση των τιµών των εικονοστοιχείων (φίλτρο 
µέσης τιµής) οδηγεί σε θόλωση των λεπτοµερειών της εικόνας. Αφού η άθροιση είναι 
ανάλογη µε τη διαδικασία της ολοκλήρωσης, η παραγώγιση θα έχει αντίθετο 
αποτέλεσµα, ενισχύοντας τις λεπτοµέρειες της εικόνας. Τα φίλτρα παραγώγισης 
έχουν ως στόχο την έµφαση των λεπτοµερειών της εικόνας ή τη βελτίωση 
λεπτοµερειών που έχουν θολωθεί είτε κατά λάθος ή ως συνέπεια συγκεκριµένων 
µεθόδων συλλογής των δεδοµένων. Ο πιο συνηθισµένος τύπος παραγώγισης σε 
εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας είναι το διάνυσµα της κλίσης. Η κλίση µιας 
ψηφιακής εικόνας )y,x(f ορίζεται από το διάνυσµα: 
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Το µέτρο αυτού του διανύσµατος, είναι: 
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και η κατεύθυνση του ως προς τον άξονα x είναι: 
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Το διάνυσµα κλίσης αποτελεί τη βάση για διάφορες προσεγγίσεις στην 

παραγώγιση εικόνας. Θεωρούµε µια 3x3 περιοχή µιας εικόνας, όπως είναι η µάσκα 
που φαίνεται παρακάτω: 
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Z1 Z2 Z3 
Z4 Ζ5 Z6 
Z7 Z8 Z9 

 
όπου τα Ζ υποδηλώνουν τις τιµές των επιπέδων του γκρι. Το µέτρο του διανύσµατος 
µπορεί να υπολογιστεί για το σηµείο Z5 µε ένα πλήθος µασκών. Τρεις γνωστές 
µάσκες που βασίζονται στην διαφόριση, είναι οι τελεστές Roberts (Roberts cross-
gradient operators), οι τελεστές Prewitt και οι τελεστές Sobel. 

Οι τελεστές του Roberts είναι από τους πιο παλιούς τελεστές και είναι εύκολοι 
στον υπολογισµό τους αφού χρησιµοποιούν µια γειτονική περιοχή του τρέχοντος 
εικονοστοιχείου, διαστάσεων 2x2. Οι συνελικτικές του µάσκες είναι: 
 
 
 
 

 
Το βασικό µειονέκτηµα των τελεστών Roberts είναι η µεγάλη ευαισθησία 

τους στο θόρυβο επειδή χρησιµοποιείται ένας περιορισµένος αριθµός 
εικονοστοιχείων για τη προσέγγιση της βάθµωσης. 

Οι συνελικτικές µάσκες των τελεστών του Prewitt είναι: 
 
 
 
 
 
 

Οι συνελικτικές µάσκες των τελεστών του Sobel είναι: 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρούµε σε όλες τις µάσκες ότι το άθροισµα των συντελεστών είναι 
µηδέν, που υποδηλώνει µηδενική απόκριση σε περιοχές συνέχειας, πράγµα που είναι 
αναµενόµενο για ένα διαφορικό τελεστή.  

Ο A.P.Dhawan και οι συνεργάτες του [15] χρησιµοποίησαν µια βέλτιστη 
µέθοδο προσαρµοστικής βελτίωσης. Μια από τις απαιτήσεις της συνάρτησης 
βελτίωσης της αντίθεσης είναι η εφαρµογή κλίσης 40ο µε 50ο στο χαµηλό δυναµικό 
εισόδου (0-0.1) ώστε να µειωθεί η αύξηση του θορύβου. Η προς επεξεργασία εικόνα 
είναι πιο έντονη λόγω της µείωσης της έντασης της χαµηλής συχνότητας 
πληροφορίας καθώς οι υψηλών συχνοτήτων λεπτοµέρειες ενισχύονται. 
 
 
 

0 1 

-1 0 

1 0 

0 -1 

-1 -1 -1 

0 0 0 

1 1 1 

-1 0 -1 

-1 0 -1 

-1 0 -1 

-1 -2 -1 

0 0 0 

1 2 1 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 
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2.3.4 Στατιστική βελτίωση σταθερής γειτονίας 
 

Οι τεχνικές βελτίωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι γενικού επιπέδου 
προσεγγίσεις. Για κάποιες µαστογραφίες που περιέχουν ανοµοιογενή υπόβαθρο, οι 
τεχνικές τοπικού χαρακτήρα µπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Οι τεχνικές 
τοπικής βελτίωσης χρησιµοποιούν στατιστικές ιδιότητες της γειτονίας ενός 
εικονοστοιχείου για την εκτίµηση του υποβάθρου και την τοπική αύξηση της 
αντίθεσης. 

 
2.3.5 Προσαρµοζόµενη χωρική βελτίωση  

 
Οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να ταξινοµηθούν είτε σαν γενικές τεχνικές 

είτε σαν τεχνικές συγκεκριµένης γειτονιάς. Μπορούν να προσαρµοστούν στα τοπικά 
χαρακτηριστικά µέσα σε µια γειτονία, αλλά δεν µπορούν να προσδιορίσουν το 
µέγεθος της γειτονίας στις τοπικές ιδιότητες. Πολλές ιατρικές εικόνες, 
συµπεριλαµβανοµένων των µαστογραφιών, κατέχουν κλινικά καθορισµένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα εικόνας µέσα σε µια περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να ποικίλλουν ευρέως στο µέγεθος και τη 
µορφή. Κατά συνέπεια, υπάρχει µια ανάγκη για τεχνικές που προσαρµόζονται στα 
χαρακτηριστικά της γειτονίας, οι οποίες αλλάζουν προσαρµοστικά το µέγεθος των 
περιοχών σε µια δεδοµένη εικόνα και βελτιώνουν τις περιοχές όσον αφορά το τοπικό 
υπόβαθρό τους. Οι τοπικές µέθοδοι µπορούν να βελτιώσουν τις λεπτοµέρειες, και έχει 
αποδειχθεί ότι µπορούν να προσδιορίσουν τις αποτιτανώσεις αποτελεσµατικότερα 
στην εικόνα των αδενωδών µαστών όπου η αντίθεση µεταξύ των αποτιτανώσεων και 
του ιστού του µαστού είναι αρκετά χαµηλή [88]. 

 
2.3.6 Βελτίωση µε αφαίρεση του υποβάθρου 

 
Για να βελτιωθεί η ικανότητα οπτικού εντοπισµού των µικροαποτιτανώσεων, 

η αφαίρεση του υποβάθρου θεωρείται απαραίτητη διαδικασία. Η αφαίρεση του 
υποβάθρου είναι µια άµεση µέθοδος για την µείωση των διαφόρων συστατικών µιας 
εικόνας, η οποία επιτρέπει στη συνέχεια την αύξηση της µεταβολής των επιπέδων 
γκρι στις λεπτοµέρειες της εικόνας. Εκτελείται συνήθως µε την αφαίρεση µιας 
εικόνας που έχει φιλτραριστεί µε χαµηλοδιαβατό φίλτρο από την αρχική εικόνα. Η 
µορφολογική επεξεργασία και η µερική αναδηµιουργία µε χρήση κυµατιδίων είναι 
δύο µέθοδοι εκτίµησης του υπόβαθρου της εικόνας που έχουν χρησιµοποιηθεί 
επιτυχώς. 

Οι µαστογραφίες αναδηµιουργούνται από τους τροποποιηµένους συντελεστές 
κυµατιδίων σε ένα ή περισσότερα επίπεδα από τοπικούς και ολικούς µη γραµµικούς 
τελεστές [10]. Μελετήθηκε µια προσαρµοστική βελτίωση της µαστογραφίας που 
χρησιµοποιεί τις πρώτες παραγώγους και τοπικές στατιστικές [45]. Στα [38, 41] 
µελετήθηκε επίσης ένας αλγόριθµος βελτίωσης βασισµένος στη χρήση προτύπων 
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βασισµένος στο σχέδιο διαµόρφωσης fractal. Συγκρινόµενοι µε τις 
µικροαποτιτανώσεις, οι ιστοί του µαστού στο υπόβαθρο έχουν υψηλή τοπική 
οµοιότητα, η οποία είναι η βασική ιδιότητα των αντικειµένων fractal. 

 
2.3.7 Μη γραµµικά φίλτρα 

 
Ο S.M.Lai και οι συνεργάτες του [78] παρουσίασαν µια µέθοδο µε χρήση 

ενός τροποποιηµένου φίλτρου µέσου (median filter) για την βελτίωση των 
µαστογραφικών εικόνων. Χρησιµοποιούνται εξοµαλυµένα δέντρα διατήρησης ακµών 
που ψάχνουν για οµογενή περιοχή σε διάφορες διευθύνσεις ενός δοσµένου 
εικονοστοιχείου και υπολογίζουν το µέσο όρο µόνο σε αυτήν την περιοχή. Η µέθοδος 
half-neighborhood λειτουργεί ως µη σταθµισµένος µέσος όρος σε εικονοστοιχεία στο 
εσωτερικό µιας περιοχής. Στη µέθοδο των κ-πλησιέστερων γειτόνων τα 
εικονοστοιχεία της ίδιας περιοχής έχουν παρόµοιες τιµές φωτεινότητας. Η 
κατευθυντική εξοµάλυνση είναι παρόµοια µε την µέθοδο half-neighborhood στο ότι 
για τα εικονοστοιχεία στο εσωτερικό µιας περιοχής, ο υπολογισµός του µέσου όρου 
γίνεται χρησιµοποιώντας όλα τα εικονοστοιχεία µιας γειτονιάς. Ένα µειονέκτηµα 
αυτής της µεθόδου είναι το υψηλό υπολογιστικό κόστος. 

Ο W.Qian και οι συνεργάτες του [89] σχεδίασαν µια νέα κατηγορία µη 
γραµµικών φίλτρων για την επεξεργασία των ψηφιακών µαστογραφικών εικόνων µε 
χαρακτηριστικά την καταστολή θορύβου και τη συντήρηση λεπτοµερειών. Κατ' 
αρχάς, οι ιδιότητες της καταστολής θορύβου του δοµηµένου σε µορφή δέντρου 
φίλτρου συγκρίθηκαν µε τα ενιαία φίλτρα, δηλαδή του µέσου και του κεντρικά 
σταθµισµένου µέσου µε τα συµβατικά τετράγωνα και µεταβλητά παράθυρα 
προσαρµοστικής µορφής. 

Μια ιδιότητα του σταθµισµένου φίλτρου µέσου είναι η δυνατότητά του να 
καταστείλει τις µειώσεις θορύβου και η δυνατότητά του να συντηρεί τις αυξήσεις στις 
λεπτοµέρειες µιας εικόνας. Το σταθµισµένο φίλτρο µέσου µε µόνο ένα ενιαίο 
κεντρικό βάρος καλείται Central Weighted Median Filter (CWMF). Έστω X (i,j) η 
είσοδος του φίλτρου, Y(i,j) η έξοδος και W ένα NxN παράθυρο φίλτρου µε µέγεθος 
παραθύρου 2L+1. Η έξοδος ενός CWMF µε µονό µέγεθος παραθύρου δίνεται από: 

 
Y (i,j) =median {X(i-s,j-t), 2K copies of X(i,j), (s,t)∈W }, 

όπου Κ µια σταθερά. 
Στην περίπτωση ενός ενιαίου φίλτρου, ο προσανατολισµός αυτών των 

παραθύρων µπορεί να αλλάζει προσαρµοστικά από εικονοστοιχείο σε εικονοστοιχείο 
σύµφωνα µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα καµπυλών σε µια εικόνα 
που οδηγεί σε µια ανεξάρτητη διαδικασία τελεστών και εικόνας. Σε ένα φίλτρο 
δοµηµένο σε µορφή δέντρου (Tree-Structured Filter-TSF) µε Ν επίπεδα, το πρώτο 
επίπεδο του φίλτρου αποτελείται από διάφορα CWMFs ίσα µε τον αριθµό του Ν των 
διαφορετικών µορφής παράθυρων. Το αρχικό αφιλτράριστο σήµα Χ(i,j) 
χρησιµοποιήθηκε ως ενιαία είσοδος σε κάθε υπο- φίλτρο. Το δεύτερο στάδιο του 
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φίλτρου αποτελείται από λιγότερα CWMFs. Ο αριθµός τους m εξαρτάται από την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Οι είσοδοι τους είναι συνδυασµοί ενός µονού αριθµού 
CWMF εξόδων από το πρώτο στάδιο και το αρχικό σήµα Χ(i,j). ∆ιάφορα ενδιάµεσα 
στάδια µπορούν να προστεθούν µε την επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας και τη 
µείωση του αριθµού CWMFs κάθε φορά. 
 

2.3.8 Προσαρµοστική βελτίωση 
 

Ο J.K.Kim και οι συνεργάτες του [45] περιέγραψαν µια προσαρµοστική 
µέθοδο βελτίωσης εικόνας για τις µαστογραφικές εικόνες, η οποία είναι βασισµένη 
στην πρώτη παράγωγο και τις τοπικές στατιστικές. Η προσαρµοστική µέθοδος 
βελτίωσης αποτελείται από τρία βήµατα επεξεργασίας: (α) Αφαίρεση των ψευδών 
ευρηµάτων που µπορεί κατά λάθος να αναγνωριστούν ως µικροαποτιτανώσεις. (β) 
Υπολογισµός της κλίσης της εικόνας µε τη χρήση τελεστών πρώτης παραγώγου. (γ) 
Βελτίωση των σηµαντικών χαρακτηριστικών της µαστογραφικής εικόνας µε την 
προσθήκη των προσαρµοστικά σταθµισµένων κλίσεων των εικόνων. Οι τοπικές 
στατιστικές της εικόνας χρησιµοποιούνται για την προσαρµοστική πραγµατοποίηση 
της βελτίωσης, έτσι ώστε οι λεπτοµέρειες της εικόνας να βελτιωθούν και οι θόρυβοι 
της εικόνας να κατασταλούν.  
 

2.3.9 Φίλτρο ίριδας 
 

Ο Η.Kobatake και οι συνεργάτες του [40] υιοθέτησαν το φίλτρο ίριδας για 
την ανίχνευση των υποψήφιων όγκων. Αυτό το φίλτρο µπορεί να βελτιώσει τις 
στρογγυλευµένες κυρτές περιοχές όπως οι όγκοι. Είναι τόσο ευαίσθητο στους όγκους 
όπου η πλειοψηφία τους δίνουν εξόδους µεγαλύτερες ή ίσες µε την έβδοµη 
µεγαλύτερη έξοδο σε κάθε µαστογραφία. Με αυτό το φιλτράρισµα, οποιοσδήποτε 
όγκος βελτιώνεται ακόµα κι αν η αντίθεσή του µε το υπόβαθρό του είναι πολύ 
αδύνατη. 

Αυτό το φίλτρο χρησιµοποιεί το χάρτη προσανατολισµού των διανυσµάτων 
κλίσης. Η ιδέα του φίλτρου εξηγείται σε ένα δισδιάστατο συνεχές διάστηµα. ∆εν 
εφαρµόζεται το ίδιο στην εικόνα, αλλά στο διανυσµατικό τοµέα κλίσης του. Το 
διάνυσµα κλίσης (x,y) δηλώνεται ως g(x,y). Λαµβάνεται χρησιµοποιώντας την 
παραγωγή των κλίσεων σε δύο ορθογώνιες κατευθύνσεις. Χρησιµοποιείται ένας 
τελεστής 3x3 τύπου Prewitt για τις πραγµατικές ψηφιακές µαστογραφίες. Η περιοχή 
της υποστήριξης του φίλτρου ίριδας RP καθορίζεται γύρω από το εικονοστοιχείου 
ενδιαφέροντος P. Αυτό είναι ένας συνδυασµός από Ν µισές γραµµές µε ένα µήκος 
Rmax που ακτινοβολεί από το P. Έστω Qi είναι ένα αυθαίρετο εικονοστοιχείο στη µισή 
γραµµή Li. Καθορίζεται ο δείκτης σύγκλισης του διανύσµατος κλίσης g στο Qi προς 
το P ως εξής: 
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όπου θ είναι ο προσανατολισµός του διανύσµατος κλίσης g στο Qi όσον αφορά τη i-
οστή µισή γραµµή. Ο βαθµός σύγκλισης των διανυσµάτων κλίσης στη γραµµή PQi, 
Ci, µπορεί να οριστεί ως ο µέσος όρος των δεικτών σύγκλισης πέρα από το µήκος PQi 
ως εξής: 

Ci = (∫Qi P f(Q) dQ ) / (inverse of (PQi)) 
 

Ο µέγιστος βαθµός σύγκλισης στη µισή i-οστή γραµµή είναι Cio = max Ci; Qi 
∈  [P, Ri], όπου Ri είναι το πιο απόµακρο εικονοστοιχείο από τη µισή i-οστή γραµµή. 
Η παραγωγή του φίλτρου στο εικονοστοιχείο ενδιαφέροντος (x,y) ορίζεται ως µέσο 
Cio  
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Η τιµή εξόδου του φίλτρου C(x,y) περιορίζεται µεταξύ -1 και 1. Το σηµείο Qi 
που µεγιστοποιεί το βαθµό σύγκλισης είναι Qio. Η θέση του εξαρτάται από το 
πρότυπο διανοµής των διανυσµάτων κλίσης. Εποµένως, το µέγεθος και η µορφή της 
ουσιαστικής περιοχής της υποστήριξης του φίλτρου αλλάζει για κάθε θέση του P. Το 
Qio µπορεί να θεωρηθεί ως ένα δοκιµαστικό σηµείο του ορίου της βέλτιστης 2D 
περιοχής της υποστήριξης του φίλτρου. Η θεωρητική ανάλυση του φίλτρου δείχνει 
ότι, εάν ο τοµέας της διανυσµατικής κλίσης είναι οµοιόµορφος, το φίλτρο 
παρουσιάζει µηδενική έξοδο.  
 

2.3.10 Οµαλοποίηση της τοπικής αντίθεσης  
 

Τα φωτεινότερα εικονοστοιχεία σε µια µαστογραφία θα έχουν συχνά µια τιµή 
υψηλότερη της µέσης τιµής φωτεινότητας από τα γειτονικά εικονοστοιχεία, επειδή 
στατιστικά αυτά τα εικονοστοιχεία έχουν µια υψηλή πιθανότητα να περιβληθούν από 
τα σκοτεινότερα εικονοστοιχεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα εικονοστοιχεία στις 
µικρές τοπικές αιχµές της διανοµής έντασης. Στα χαµηλότερα δυαδικά ψηφία, 
εµφανίζεται η αντίθετη επίδραση. 

Οι W.J.H.Veldkamp και N.Karssemeijer [87] παρουσίασαν µια ακριβή 
προσαρµοστική προσέγγιση για την εξίσωση θορύβου. Εδώ, η προσαρµοστική 
προσέγγιση βελτιστοποιείται µε την έρευνα διάφορων εναλλακτικών προσεγγίσεων 
για να υπολογιστεί ο θόρυβο της εικόνας. Η εκτίµηση του υψηλής συχνότητας 
θορύβου ως λειτουργία της φωτεινότητας βελτιώνεται από µια νέα τεχνική µε τη 
διαίρεση της φωτεινότητας σε διαστήµατα δειγµάτων και µε τη χρησιµοποίηση ενός 
προτύπου για τον πρόσθετο υψηλής συχνότητας θόρυβο. Η προσαρµοστική εξίσωση 
θορύβου δίνει ουσιαστικά καλύτερα αποτελέσµατα ανίχνευσης από την καθορισµένη 
εξίσωση. Αποδεικνύεται ότι οι σχετικά µικρές ρυθµίσεις του αλγορίθµου έχουν 
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ισχυρή επιρροή στην απόδοση ανίχνευσης. Ο θόρυβος µπορεί να ληφθεί ως 
συνάρτηση του επιπέδου φωτεινότητας, και από αυτήν την πληροφορία, 
οµαλοποιούνται τα τοπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αντίθεσης. 

 
2.3.11 Εξίσωση θορύβου  

 
Η Κ.J.McLoughlin και οι συνεργάτες της [52] επέκτειναν ένα καθιερωµένο 

σχέδιο εξίσωσης θορύβου για τις ψηφιακές εικόνες µαστογραφιών (Full-Field Digital 
Mammogram (FFDM)). Καθορίζεται ένα πρότυπο θορύβου βασισµένο στην υπόθεση 
ότι ο κβαντικός θόρυβος είναι κυρίαρχος στην άµεση ψηφιακή απεικόνιση των 
ακτίνων X. Η εκτίµηση του θορύβου ως συνάρτηση του επιπέδου φωτεινότητας 
βελτιώνεται µε τον υπολογισµό των στατιστικών του θορύβου. Αυτή η προσέγγιση 
τετραγωνικής ρίζας οδηγεί σε εκτίµηση των υψηλών συχνοτήτων του θορύβου.  

Η χρήση ενός θεωρητικού προτύπου για την εξάρτηση της διασποράς του 
θορύβου από την ένταση στο FFDM επιτρέπει µια απλή και ακριβή προσέγγιση της 
συµπεριφοράς του θορύβου. Μια συνέπεια του αποκλεισµού των εικονοστοιχείων 
που βρίσκονται κοντά στην άκρη του µαστού από την εκτίµηση του θορύβου είναι ότι 
το µέγιστο τετραγωνικό σφάλµα που βρέθηκε στις εικόνες FFDM ήταν ελαφρώς 
µικρότερο από αυτό που βρέθηκε για τις φανταστικές εικόνες. Οι αποκλεισµοί 
σήµαναν ότι το εύρος των εκθέσεων για τις εικόνες FFDM ήταν λιγότεροι απ' ότι για 
τις φανταστικές εικόνες. Εποµένως, το εύρος των εκθέσεων πέρα του οποίου το 
σφάλµα στο πρότυπο του θορύβου ήταν επίσης λιγότερο, το καθιστά ευκολότερο να 
επιτύχει µια καλή εφαρµογή. 
 

2.3.12 Μοντέλο Fractal 
 

Ένα κλασµατικό µοντέλο που έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τη 
µαστογραφική εικόνα, επιτρέποντας τη χρήση ενός εφάµιλλου επίπεδου 
φιλτραρίσµατος για τη βελτίωση των µικροαποτιτανώσεων σε σχέση µε το υπόβαθρο 
παρουσιάζεται στο [53]. Ένας αλγόριθµος αυξανόµενος κατά περιοχή, που συνδέεται 
µε έναν νευρωνικό ταξινοµητή, ανιχνεύει τις υπάρχουσες αλλοιώσεις. Στη συνέχεια, 
ένα δεύτερο κλασµατικό πρότυπο χρησιµοποιείται για να αναλύσει τη χωρική 
διευθέτηση τους έτσι ώστε να µπορεί ανιχνευθεί και να ταξινοµηθεί η παρουσία 
συµπλεγµάτων µικροαποτιτανώσεων. Σε αυτό το πρότυπο, η χρήση ενός FBM 
(fractional Brownian motion) έχει επιτρέψει την εφαρµογή ως ένα βελτιστοποιηµένο 
φίλτρο βελτίωσης. Ένα τέτοιο φίλτρο, µαζί µε τους ταξινοµητές που βασίζονται στα 
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, παρουσιάζει καλή ευαισθησία και λογική ακρίβεια στην 
ανίχνευση ενιαίων µικροαποτιτανώσεων, µετά από µια κατάλληλη διαδικασία 
κατάτµησης. Η οµαδοποίηση µικροαποτιτανώσεων έχει διαµορφωθεί ως θόρυβος. 
Κατ' αυτό τον τρόπο, είναι σε θέση να εξαγάγει αποτελεσµατικούς περιγραφείς των 
χωρικών ρυθµίσεων των µικροαποτιτανώσεων. Ο D.B.Fogel και οι συνεργάτες του 
[27] παρουσίασαν γραµµικά µοντέλα διάκρισης και εκπαίδευσαν τεχνητά νευρικά 
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δίκτυα για την ανίχνευση του καρκίνου του µαστού στις ύποπτες µάζες 
χρησιµοποιώντας τα ακτινογραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και την ηλικία του 
ασθενούς. Η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ταξινόµησης µπορεί να 
αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας την Receiver Operating Characteristic (ROC), όπου η 
πιθανότητα της ανίχνευσης µιας κακοήθειας απεικονίζεται ως συνάρτηση της 
πιθανότητας µιας λάθος-θετικής διάγνωσης. 

Ο H.Li και οι συνεργάτες του [41] περιέγραψαν έναν αλγόριθµο βελτίωσης 
εξαρτώµενο από πρότυπα βασισµένο σε κλασµατική διαµόρφωση εικόνας για να 
αναλυθούν και να διαµορφωθούν οι δοµές υποβάθρου του µαστού. Τα γενικά 
µαστογραφικά παρεγχυµατώδη και πορώδη πρότυπα µπορούν να διαµορφωθούν 
καλά από ένα σύνολο παραµέτρων που καθαρίζουν τους µετασχηµατισµούς. 
Εποµένως, οι µικροαποτιτανώσεις µπορούν να ενισχυθούν µε τη λήψη των κρίσεων. 
Έχει βρεθεί εµπειρικά ότι η επιλογή α=3 είναι η κατάλληλη. Η τελική εικόνα µετά 
την βελτίωση f3(k,1) δίνεται από την σχέση: 
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όπου Τ το τελικό κατώφλι. 
 

2.3.13 Βελτίωση αντίθεσης µε προσαρµοστικούς σταθµισµένους 
συντελεστές  

 
Ο N.Petrick και οι συνεργάτες του [64] παρουσίασαν µια προσέγγιση για την 

κατάτµηση των ύποπτων µαζικών περιοχών στις ψηφιακές µαστογραφίες 
χρησιµοποιώντας ένα νέο Density-Weighted Contrast Enhancement (DWCE) 
προσαρµοστικό φίλτρο από κοινού µε την Λαπλασιανή-Γκαουσιανή ανίχνευση 
ακµών (LG). Το DWCE ενισχύει τις δοµές µέσα στη ψηφιακή µαστογραφία έτσι 
ώστε ένας απλός αλγόριθµος ανίχνευσης ακµών να ξεχωρίζει µεταξύ της αρχικής 
εικόνας και της διαµορφωµένης εικόνας. Τα αναφερόµενα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
τα κλασµατικά πρότυπα παρέχουν ένα επαρκές πλαίσιο για την ιατρική επεξεργασία 
εικόνας συνεπώς, επιτυγχάνονται υψηλά σωστά ποσοστά ταξινόµησης. 
Χρησιµοποιήθηκε µια κλασµατική προσέγγιση διαµόρφωσης για να αναλύσει και να 
διαµορφώσει το υπόβαθρο του µαστικού ιστού. Κατόπιν, οι µικροαποτιτανώσεις 
µπορούν να ενισχυθούν µε την υιοθέτηση της διαφοράς µεταξύ της αρχικής εικόνας 
και της διαµορφωµένης εικόνας.  

Οι µικροαποτιτανώσεις µπορούν να ενισχυθούν µε τη χρησιµοποίηση της 
προσέγγισης κλασµατικής διαµόρφωσης. Έστω ότι f(k,1) είναι η αρχική εικόνα, και 
g(k,1) είναι η διαµορφωµένη εικόνα µετά από τις επαναλήψεις. Κατ' αρχάς, παίρνεται 
η διαφορά µεταξύ f(k,1) και g(k,1)  

 
f1(k,1) = f(k,1) - g(k,1) , (k,l) ∈  N1 ×Ν2 , 

όπου f1(k,1) είναι η υπόλοιπη εικόνα. Η αρνητική τιµή της εικόνας διαφοράς 
f1(k,1) δεν περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία για τα σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων 
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των µικροαποτιτανώσεων) που είναι φωτεινότερα από το υπόβαθρο, έτσι, υποθέτουµε 
ότι: 

f2(k,1) = max (0, f1(k,1)), (k,1) ∈  N1 ×Ν2 , 
 

όπου f2(k,1) είναι η ενισχυµένη εικόνα από την οποία οι δοµές υποβάθρου 
αφαιρούνται. Η εικόνα f2(k,1) περιέχει τα χρήσιµα σήµατα και τους θορύβους. Κάτω 
από ένα ορισµένο κατώφλι Τ, οποιοδήποτε σήµα θεωρείται αναξιόπιστο. Το κατώφλι 
Τ υπολογίζεται από η ίδια την εικόνα ως α φορές την ολική σταθερή απόκλιση του 
θορύβου σε µια εικόνα f2(k,1). Κατά συνέπεια, η τιµή α είναι η ίδια για όλες τις 
εικόνες, αλλά το Τ εξαρτάται από κάθε µεµονωµένη εικόνα. Το Τ καθορίζεται από 
µια διαδικασία δύο σταδίων. 

Αρχικά, λαµβάνεται η σταθερή απόκλιση ολόκληρης της εικόνας f2(k,1), και 
το αρχικό κατώτατο όριο επιλέγεται για να είναι περίπου 2,5 φορές η ολική σταθερή 
απόκλιση. ∆εύτερον, µόνο εκείνα τα εικονοστοιχεία των οποίων οι τιµές 
φωτεινότητας είναι κάτω από το αρχικό κατώφλι χρησιµοποιούνται για να 
υπολογίσουν εκ νέου τη σταθερή απόκλιση του θορύβου. Αυτό είναι µια 
απλουστευµένη έκδοση µιας εκτίµησης της σταθερής απόκλισης του θορύβου. Αν 
είναι γνωστά τα όρια αντικειµένου, εξάγονται τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και χρησιµοποιούνται από έναν αλγόριθµο ταξινόµησης για να 
διαφοροποιήσουν τις περιοχές µέσα στην εικόνα.   

 
2.3.14 Βελτίωση εικόνας βασισµένη σε µοντέλα 

 
Ο R.P.Highnam και οι συνεργάτες του [69] παρουσίασαν έναν τρόπο 

εκτίµησης της συνιστώσας σκέδασης του σήµατος σε οποιοδήποτε εικονοστοιχείο 
µέσα σε µια µαστογραφική εικόνα. Το πρώτο βήµα είναι να διαιρεθεί ο µαστικός 
ιστός σε "ενδιαφέρον" ιστό και λίπος (ινώδης/ αδενικός/ καρκινώδης-fibrous/ 
glandular/ cancerous). Το πρότυπο σκέδασης βασίζεται στην ιδέα ότι το ποσό 
σκεδασµένης ακτινοβολίας που φθάνει σε ένα σηµείο συσχετίζεται µε την ενέργεια 
που µεταδίδεται στην περιβάλλουσα γειτονιά. Αυτή η σύνθετη σχέση προσεγγίζεται 
χρησιµοποιώντας τα δηµοσιευµένα εµπειρικά στοιχεία και ποικίλλει µε το µέγεθος 
του στήθους που απεικονίζεται. Η προσέγγιση λαµβάνει τη µορφή µιας σταθµισµένης 
µάσκας που συνελίσεται µε το συνολικό σήµα (αρχικό και σκεδασµένο) για να δώσει 
µια τιµή που εισάγεται σε µια "συνάρτηση σκέδασης", προσεγγίζεται 
χρησιµοποιώντας τρεις περιπτώσεις αναφοράς, και επιστρέφει µια εκτίµηση 
σκέδασης. Λαµβάνοντας υπόψη µια εκτίµηση σκέδασης, το σηµαντικότερο αρχικό 
συστατικό µπορεί να υπολογιστεί και να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει µια 
εικόνα αναγνωρίσιµη από έναν ραδιολόγο.  
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Μέθοδοι Παρατηρήσεις 
Modified median filter [78] Αυτό το φίλτρο µπορεί να αφαιρέσει το θόρυβο 

χωρίς σηµαντική παραµόρφωση του σήµατος 
Central Weighted Median Filter 
(CWMF) [89] 

Ένα φίλτρο CWMF µε µεγάλο κεντρικό βάρος 
διατηρεί πολλές λεπτοµέρειες της εικόνας αλλά 
καταστέλλει λιγότερο θόρυβο σε σχέση µε ένα 
φίλτρο µε µικρότερο κεντρικό βάρος 

Model based, scatter function [69] Υπολογίζεται µια σταθµισµένη µάσκα η οποία 
αντιπροσωπεύει το ποσοστό της ολικής σκέδασης 
που φθάνει στο κεντρικό εικονοστοιχείο και που 
προέρχεται από τη στήλη Lucite επάνω από κάθε 
εικονοστοιχείο σε µια γειτονιά 

First derivative and the local statistics 
[45] 

Η µέθοδος της προσαρµοστικής βελτίωσης της 
εικόνας εκµεταλλεύεται τους τελεστές πρώτης 
παραγώγου χρησιµοποιώντας τους τελεστές 
Sobel ή τους τελεστές καµπυλότητας καθώς και 
τις τοπικές στατιστικές. 

Fractal Modeling [41] Το κλειδί στην κλασµατική µοντελοποίηση είναι 
η εξέταση της ιδιότητας της αυτό-οµοιότητας των 
εικόνων 

Fuzzy logic [18] Μια καινούργια και πολλά υποσχόµενη 
κατεύθυνση προς την πρώιµη διάγνωση του 
καρκίνου του µαστού 

Wavelet transform, multiscale features 
[22] 

Το µέτρο συνοχής και ο κυρίαρχος 
προσανατολισµός βελτίωσαν σαφώς τη διάκριση 
των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από το 
σύνθετο περιβάλλοντα ιστό και τη δοµή στις 
πυκνές µαστογραφίες 

Iris filter [40] Η έξοδος του φίλτρου είναι πολύ υψηλή για τους 
όγκους και η περιοχή είναι καλά αποµονωµένη 
από το υπόβαθρο 

Region-based Enhancement [68] Ο τονισµός της αντίθεσης χρησιµοποιεί κάθε 
εικονοστοιχείο ως αρχικό σηµείο για να αυξήσει 
τον τονισµό της περιοχής. Η αντίθεση ενισχύεται 
µε εµπειρικούς µετασχηµατισµούς που 
βασίζονται στην τιµή του εικονοστοιχείου της 
αρχικής περιοχής, στην αντίθεση και το 
υπόβαθρο 

Wavelet, Morphological operation 
[54,35] 

Η κλασµατική προσέγγιση συγκρινόµενη µε τη 
µερική ανακατασκευή κυµατιδίων και τις 
προσεγγίσεις µορφολογικών τελεστών 

Unsharp Masking, Sobel operators 
[81,20] 

Με τη εφαρµογή µάσκας unsharp µειώνεται η 
πληροφορία χαµηλής συχνότητας καθώς 
ενισχύονται οι λεπτοµέρειες υψηλών συχνοτήτων 

Adaptive noise equalization [87] ∆ίνει καλύτερα αποτελέσµατα από ότι µια 
σταθερή εξίσωση του θορύβου, πιθανώς γιατί τα 
χαρακτηριστικά του θορύβου εξαρτώνται από τη 
µαστογραφία, που προκαλούνται από τις 
παραλλαγές του τύπου του φίλµ καθώς και τα 
χαρακτηριστικά εµφάνισής του 

Gaussian smoothing and sub sampling 
[63] 

Αυτή η µέθοδος προσαρµόζει αθροιστικά τα 
πρότυπα έντασης των περιοχών των όγκων ώστε 
να σχηµατιστούν εξοµαλυµένοι «λοβοί» σε 
σχέση µε το υπόβαθρο σε χαµηλής ανάλυσης 
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εικόνες, και βοηθά στην εκτίµηση του 
προσεγγιστικού εύρους των αποµονωµένων 
περιοχών που παρουσιάζονται σε µια εικόνα 

Quantum noise assumption [52] Αν ο κβαντικός θόρυβος θεωρείται ως ο 
κυρίαρχος θόρυβος, ένα µοντέλο τετραγωνικής 
ρίζας παρέχει µια καλή εκτίµηση του θορύβου σε 
σχέση µε το επίπεδο φωτεινότητας 

Matched filtering [53] Η Fractional Brownian motion (FBM) µπορεί να 
µοντελοποιήσει µη στάσιµες περιοχές µε 
στάσιµες προσαυξήσεις. Αντιθέτως, το φάσµα 
στάσιµης ισχύος µπορεί να σχετιστεί µε το FBM 
που οδηγεί σε µια προσεγγιστική υλοποίηση ενός 
φίλτρου βελτίωσης µέσω του ταιρίσµατος 
περιοχών 

 
Πίνακας 2.1: Μια σύνοψη των τεχνικών βελτίωσης ποιότητας ψηφιακών µαστογραφιών 

 
2.4 Κατάτµηση (Segmentation) 

 
Η µορφή ενός αντικειµένου µπορεί να περιγραφεί είτε βάσει του 

περιγράµµατος είτε βάσει των εικονοστοιχείων της περιοχής που καταλαµβάνει. Η 
παράσταση βασισµένη στην πληροφορία του περιγράµµατος απαιτεί ανίχνευση και 
παρακολούθηση των ακµών της εικόνας. Η παράσταση βασισµένη στην πληροφορία 
της περιοχής απαιτεί κατάτµηση της εικόνας σε αρκετές οµοιογενείς περιοχές. Η 
ανίχνευση ακµών και η κατάτµηση σε περιοχές είναι δυαδικές προσεγγίσεις στην 
ανάλυση εικόνας. Οι περιοχές της εικόνας αναµένεται να έχουν οµοιογενή 
χαρακτηριστικά (π.χ. ένταση, υφή) τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά σχηµατίζουν τα διανύσµατα των χαρακτηριστικών που 
χρησιµοποιούνται για να διακρίνουν µια περιοχή από την άλλη. Τα χαρακτηριστικά 
χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της διαδικασίας της κατάτµησης στους κανόνες 
που ελέγχουν την οµοιογένεια των περιοχών [5]. 

Οι αλγόριθµοι κατάτµησης µαστογραφικής εικόνας έχουν αναπτυχθεί επίσης 
για να βοηθήσουν στην απεικόνιση (screening). Οι αλγόριθµοι κατάτµησης 
µαστογραφικής εικόνας εξυπηρετούν δύο ευδιάκριτους αρχικούς σκοπούς. Κατ' 
αρχάς, οι πιο κοινές µέθοδοι κατάτµησης χρησιµοποιούνται για το χωρισµό των 
ανωµαλιών από τον κανονικό ιστό. Ο δεύτερος σκοπός είναι η διαίρεση της 
µαστογραφικής εικόνας σε τµήµατα µεγάλης κλίµακας: υπόβαθρο, ιστός µαστών, και 
θωρακική περιοχή.  

Πολλοί αλγόριθµοι ανίχνευσης ανωµαλιών εκτελούν κατάτµηση του ιστού 
των µαστών από το υπόλοιπο τµήµα της εικόνας. Ένας λόγος για την κατάτµηση του 
ιστού του µαστού από την εικόνα είναι ότι αυτή µειώνει την περιοχή της εικόνας που 
αναλύεται από τα βήµατα επεξεργασίας που ακολουθούν. Αυτά τα βήµατα 
περιλαµβάνουν συχνά τον υπολογισµό σύνθετων συνόλων χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων και ενός αλγορίθµου ταξινόµησης. ∆εδοµένου ότι αυτά τα βήµατα 
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µπορούν να είναι χρονοβόρα, η εξάλειψη οποιασδήποτε αχρείαστης ανάλυσης είναι 
ευεργετική.  

Πολλοί αλγόριθµοι ανίχνευσης εντοπίζουν τις ανωµαλίες µε σύγκριση των 
ύποπτων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε τη γειτονιά τους. Αυτό γίνεται επειδή οι 
περισσότερες ανιχνεύσιµες ανωµαλίες µαστογραφιών επιδεικνύουν ιδιότητες που 
είναι διαφορετικές από το περιβάλλον τους. Εντούτοις, αυτοί είναι αποτελεσµατικοί 
µόνο όταν µπορούν οι εντοπισµένες περιοχές να κατατµηθούν από το υπόλοιπο της 
εικόνας. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί στόχοι που επιτυγχάνονται µε την κατάτµηση 
των µικροαποτιτανώσεων. Ο ένας είναι να ληφθούν οι θέσεις των ύποπτων περιοχών 
για να βοηθήσουν τους ραδιολόγους στην εντόπισή τους Ο άλλος είναι η ταξινόµηση 
των ανωµαλιών του µαστού σε καλοήθεις και κακοήθεις. Χρησιµοποιούνται τοπικά 
κατώφλια µε τον καθορισµό των κατώτατων ορίων τιµών για τις υποεικόνες. 
Απαιτείται η επιλογή των παραµέτρων κατοφλίων και του µεγέθους των παραθύρων. 
Ο Y.Wu και οι συνεργάτες του [91] παρουσίασαν µια µέθοδο στην οποία το κατώφλι 
για ένα εικονοστοιχείο τίθεται ίσο ως η µέση τιµή συν την ενεργό τιµή (RMS) του 
θορύβου. Η ενεργός τιµή (RMS) του θορύβου πολλαπλασιάζεται µε έναν επιλεγµένο 
συντελεστή σε µια επιλεγµένη τετραγωνική περιοχή γύρω από το εικονοστοιχείο 
[25,26]. Ο M.Kallergi και οι συνεργάτες του [56] σύγκριναν τις τοπικές 
κατωφλιώσεις και µεθόδους αυξανόµενων περιοχών. Έδειξαν ότι η µέθοδος τοπικής 
κατωφλίωσης έχει τη µεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά η απόδοσή του εξαρτάται από 
την επιλογή παραµέτρων. Ο K.S.Woods και οι συνεργάτες του [50] χρησιµοποίησαν 
τοπική κατωφλίωση µε την αφαίρεση της µέσης έντασης ενός παραθύρου 15x15 από 
το επεξεργασµένο εικονοστοιχείο. Κατόπιν, εκτελείται ανάπτυξη περιοχών για την 
οµαδοποίηση των εικονοστοιχείων σε αντικείµενα. 

Ο J.Suckling [46] παρουσίασε ένα αλγόριθµο που εκτελεί κατάτµηση σε 
εικόνες µαστογραφιών στα ευδιάκριτα συστατικά της επιτρέποντας τα τµήµατα µιας 
εικόνας να αναλυθούν χωριστά. Ο αλγόριθµος κατάτµησης χρησιµοποιεί εννέα 
στατιστικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από την εικόνα για να εκπαιδεύσει και να 
κατατµήσει την εικόνα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται 
προσδιορίζονται από τα ιστογράµµατα πρώτης και δεύτερης τάξης και 
περιλαµβάνουν τα εξής στατιστικά µεγέθη: µέση τιµή, διασπορά, κλίση, κύρτωση, 
εντροπία, αντίθεση στην κάθετη κατεύθυνση σε µια απόσταση 3 εικονοστοιχείων, 
αντίθεση στην κάθετη κατεύθυνση σε µια απόσταση 7 εικονοστοιχείων, συσχετισµός 
στην κάθετη κατεύθυνση σε µια απόσταση 3 εικονοστοιχείων, και συσχετισµός στην 
κάθετη κατεύθυνση σε µια απόσταση 7 εικονοστοιχείων. Η διαδικασία αναγνώρισης 
των περιοχών γίνεται µε ένα πολλαπλά συνδεµένο αυτοργανωµένο νευρωνικό δίκτυο 
που ταξινοµεί τα στατιστικά χαρακτηριστικά. Αυτή η µέθοδος παρέχει οπτικά καλή 
κατάτµηση για το όριο του µαστού, το υπόβαθρο εικόνας, και τη θωρακική περιοχή. 
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Εικόνα 2.6: Κατατµηµένη µαστογραφική εικόνα στα κύρια συστατικά της 
 

2.4.1 Κατάτµηση και Κατωφλίωση  
 
Μορφολογικό φιλτράρισµα: Η θεωρία της µαθηµατικής µορφολογίας είναι 

ισχυρή για την ανάλυση και την περιγραφή των γεωµετρικών σχέσεων. Ουσιαστικά, 
είναι µια διαµόρφωση των διαισθητικών εννοιών όπως το µέγεθος ή τη µορφή. Οι 
δύο βασικές µορφολογικές διαδικασίες είναι η διάβρωση (erosion) και η διαστολή 
(dilation), οι οποίες καθορίζονται µε συνέπεια για δυαδικές εικόνες και εικόνες 
φωτεινότητας. Έστω Β(x,y) είναι µια εικόνα µε 1nx1 ≤≤  και 2ny1 ≤≤ και M ένα 
στοιχείο δόµησης που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο µεταφράσεων. Σαν στοιχείο 
δόµησης, επιλέχτηκε ένας δίσκος µε διάµετρο 13 εικονοστοιχείων. Αυτό θεωρείται το 
µέγιστο µέγεθος ενδιαφέροντος. Προκειµένου να ανακτηθούν οι θετικές αιχµές, 
χρησιµοποιείται το υπόλοιπο R του ανοίγµατος (opening): R = B – (M OPENING B). 
Εδώ πάλι οι κηλίδες µπορούν να φανούν καθαρά, αλλά προφανώς ένα µέρος του 
θορύβου παραµένει. Εποµένως, ένα µικρό κατώφλι έχει εισαχθεί προκειµένου να 
απαλλαχθούµε από το θόρυβο. Προκειµένου να αναδηµιουργηθεί µε βέλτιστο τρόπο 
η µορφή των κηλίδων, συνδυάζονται η µορφολογική µέθοδος και η µέθοδος 
τροποποιηµένης διαφοράς των γκαουσσιανών (Difference of Gaussian (DOG)) 
τελεστών. Για να ελεγχθεί η εικόνα ώστε να µην αναπτυχθεί πέρα από το αρχικό 
µέγεθος, εφαρµόζεται µια µορφολογική υπό όρους αύξηση όγκου (thickening). Τα 
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αποτελέσµατα και των δύο φίλτρων συνδυάζονται µε µια υπό όρους πράξη αύξησης 
όγκου. Η τοπολογία και ο αριθµός των κηλίδων καθορίζονται µε το πρώτο φίλτρο, 
και η µορφή µε τη βοήθεια του δεύτερου. 

Ο J.Dengler και οι συνεργάτες του [47] παρουσίασαν µια συστηµατική 
µέθοδο για την ανίχνευση και την κατάτµηση των µικροαποτιτανώσεων στις 
µαστογραφίες. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο δύο σταδίων για την 
ανίχνευση κηλίδων (spot detection) και την εξαγωγή της µορφής. Στο πρώτο στάδιο 
εφαρµόζεται µια σταθµισµένη διαφορά του γκαουσσιανού φίλτρου για τη 
σταθεροποίηση του θορύβου και την ανίχνευση κηλίδων συγκεκριµένου µεγέθους. 
Ένα µορφολογικό φίλτρο αναπαράγει τη µορφή των κηλίδων. Στη διαδικασία 
ανίχνευσης, η σταθµισµένη διαφορά του γκαουσσιανού φίλτρου χρησιµοποιεί τη 
γνώση του κατά προσέγγιση µεγέθους των κηλίδων. Απαιτεί επίσης µια ιδέα της 
εσωτερικής απόστασης των κηλίδων. Η ακριβής γνώση και των δύο µεγεθών δεν 
είναι κρίσιµη. Η βασική ιδέα είναι ότι οι τιµές φωτεινότητας βρίσκονται στο µέσο 
όρο µέσα σε µια κηλίδα. Ένας απλός τρόπος να µετρηθεί η διαφορά αυτών των 
µέσων όρων είναι µια διαφορά της γκαουσσιανής πράξης µε έναν θετικό πυρήνα του 
πλάτους σ+ απεικονίζοντας το αναµενόµενο µέγεθος των κηλίδων, και ένας 
αρνητικός πυρήνας πλάτους σ- απεικονίζοντας την αναµενόµενη απόσταση στις 
γειτονικές κηλίδες. 

Ο J.Kilday και οι συνεργάτες του [49] παρουσίασαν µια µέθοδο ταξινόµησης 
τριών κοινών αλλοιώσεων (lesions) του µαστού, ινοαδενώµατα, κύστες, και 
καρκίνους, χρησιµοποιώντας την µορφή των όγκων σε συνδυασµό µε την ηλικία του 
ασθενούς. Η προφανής µέθοδος που χρησιµοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα είχε το υψηλότερο ποσοστό ταξινόµησης. Η µέθοδος leaving-one-out 
χρησιµοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα οδήγησε σε ένα υψηλότερο 
ποσοστό σφάλµατος. Η αύξηση στο ποσοστό σφάλµατος οφείλεται στη 
µεταβλητότητα που εισάγεται στον αλγόριθµο εκπαίδευσης των ταξινοµητών από 
κοινού µε το µικρό αριθµό δειγµάτων. 

 
2.4.2 Markov Random Field (MRF) 

 
O H.D.Li και οι συνεργάτες του [39] ανέπτυξαν µια τεχνική για την 

ανίχνευση των όγκων στην ψηφιακή µαστογραφία. Η ανίχνευση εκτελείται σε δύο 
βήµατα: κατάτµηση και ταξινόµηση. Στο πρώτο βήµα επιλέγεται ένα προγενέστερο 
πρότυπο αλληλεπίδρασης. Το αρχικό σχέδιο κατάτµησης βασίζεται στη γνώση, ότι οι 
ύποπτες περιοχές είναι πολύ φωτεινότερες από τους περιβάλλοντες ιστούς τους. Το 
πρώτο βήµα είναι ο διαχωρισµός της περιοχής του µαστού από το υπόβαθρο µε µια 
απλή κατωφλίωση. Το κατώφλι για αυτόν τον διαχωρισµό επιλέγεται από την αιχµή 
(peak) της µέσης αντίθεσης ιστογράµµατος, που είναι ο λόγος της συνολικής 
αντίθεσης ιστογράµµατος προς το κανονικό ιστόγραµµα φωτεινότητας. Αυτή η 
έρευνα για την αιχµή λαµβάνει χώρα στο καθορισµένο εύρος έντασης 70-120 σε 
κβαντισµένη φωτεινότητα 8-bits Αυτό το εύρος επιλέχθηκε εµπειρικά και λειτουργεί 
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σωστά για το σύνολο εικόνων που χρησιµοποιήθηκαν. Το επίπεδο αιχµής 
χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του συνόρου µεταξύ του µαστού και του 
υποβάθρου. Στην πολλαπλής ανάλυσης (multi resolution) κατάτµηση, η ταξινόµηση 
εικονοστοιχείων εκτελείται µε σταδιακή κατάτµηση της εικόνας από τη χαµηλή προς 
την υψηλή χωρική ανάλυση. Η κατάτµηση βελτιώνεται και µικρά παράθυρα δίνουν 
πιο αξιόπιστες και ακριβείς εκτιµήσεις. 

Στην ταξινόµηση των περιοχών που εξάγονται, τα επιλεγµένα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά όπως η διάκριση, η αξιοπιστία, η 
ανεξαρτησία και ο µικρός αριθµός. Επιπλέον, η διαδικασία ασαφούς δυαδικής 
απόφασης δέντρου (fuzzy binary decision tree) περιέχει τρία βήµατα: 1) χωρισµός 
των κόµβων, 2) καθορισµός των τελικών κόµβων, και 3) ορισµός της τάξης των 
τελικών κόµβων. Σε αυτήν την µέθοδο, το σύνολο στοιχείων εκπαίδευσης είναι 
χωρισµένο σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Ένα µεγάλο δέντρο µεγαλώνει, βασισµένο 
στο πρώτο σύνολο εκπαίδευσης, µε το διαχωρισµό έως ότου όλοι οι τελικοί κόµβοι 
έχουν καθαρή ιδιότητα µέλους κατηγορίας. Κατόπιν ένα κλαδεµένο (pruned) 
υποδέντρο επιλέγεται µε την ελαχιστοποίηση του δευτέρου συνόλου εκπαίδευσης 
εκτίµησης του ποσοστού λάθος ταξινόµησης σε όλα τα κλαδεµένα υποδέντρα. Η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται έπειτα, ανταλλάσσοντας διαδοχικά τους ρόλους των 
πρώτων και δεύτερων συνόλων εκπαίδευσης. 

 
2.4.3 Παραµορφώσιµα Πρότυπα  

 
O F.L.Valverde και συνεργάτες [32] παρουσίασαν έναν αλγόριθµο για την 

κατάτµηση των αγγείων στις µαστογραφίες, η οποία είναι πολύ χρήσιµη για την 
αποβολή των αγγειακών (vascular) λάθος θετικών διαγνώσεων κατά τη διάρκεια της 
ανίχνευσης µικροαποτιτανώσεων στις µαστογραφίες. Το κύριο πρόβληµα είναι το 
υψηλό επίπεδο θορύβου στις µαστογραφίες. ∆ύο προσεγγίσεις (στάδια) έχουν 
χρησιµοποιηθεί για να εξετάσουν αυτό το πρόβληµα. Κατ' αρχάς, πραγµατοποιείται 
µια θεωρητική ανάλυση της ανίχνευσης ακµών προκειµένου να επιλεχτεί ο βέλτιστος 
ανιχνευτής ακµών και η βέλτιστη τιµή κατωφλίου. Αυτό εφαρµόζεται σε ολόκληρη 
την εικόνα για να βελτιώσει την αναλογία σήµατος προς θόρυβο (Signal to Noise 
Ratio-SNR) αποφεύγοντας έτσι σηµαντική απώλεια σήµατος. ∆εύτερον, µια τοπική 
προσέγγιση, όπου ο τοπικός θόρυβος - που αντιπροσωπεύεται ως θόρυβος 
σωµατιδίων (particle), που παραµένει στην εικόνα από τη σφαιρική µείωση θορύβου - 
αφαιρείται µε µια διαδικασία κατάτµησης βασισµένη σε ένα φίδι µε έναν νέο 
ενεργειακό όρο θορύβου, ο οποίος εξάγει το περίγραµµα αγγείων. 
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Μέθοδοι Παρατηρήσεις 
Gaussian filter, morphological filter, 
conditional thickening 

Η σταθµισµένη διαφορά του Gauss κάνει 
χρήση της γνώσης του προσεγγιστικού 
µεγέθους των κηλίδων. Απαιτεί επίσης 
κάποια γνώση για τις εσωτερικές αποστάσεις 
των κηλίδων. Εντούτοις, η ακριβής γνώση 
των δυο µεγεθών δεν είναι κρίσιµη. Η βασική 
ιδέα είναι ότι οι τιµές του γκρι βρίσκονται 
στο µέσο όρο µέσα σε µια κηλίδα. 

Adaptive thresholding, MRF model-based 
method, fuzzy binary decision tree 

Η κατάτµηση βασισµένη στο µοντέλο MRF 
ανήκει στις µεθόδους µερικής οµαδοποίησης, 
αλλά επίσης έχει την ικανότητα της 
αναπαραγωγής των κοινών διανοµών εικόνας 
όσον αφορά την τοπική χωρική 
αλληλεπίδραση. 

Fractal model Οι µαστογραφίες έχουν δοµές µε υψηλή 
τοπική αυτό-οµοιότητα µια βασική ιδιότητα 
των κλασµατικών αντικειµένων. Ωστόσο ο 
υπολογιστικός χρόνος της µεθόδου είναι 
µεγάλος. 

Surrounding region dependence Λειτουργεί καλά όταν το κριτήριο οµογένειας 
περιοχών είναι εύκολο να διευκρινιστεί. 
Εξαρτάται από την επιλογή της αρχικής 
περιοχής και τους όρους τερµατισµού. Είναι 
χρονοβόρα και απαιτεί µεγάλη µνήµη. 

Top-hat, Morphological filter with 
multiscale and Multi elements, Erosion 

Όταν χρησιµοποιούνται τα multiscale και 
πολλαπλών δοµών στοιχεία, τα 
αποτελέσµατα δεν επηρεάζονται από το 
πολύπλοκο υπόβαθρο και οι εξαγόµενες 
εικόνες δεν παραποιούνται πολύ. Ωστόσο 
απαιτείται εκ των προτέρων γνώση του 
επιπέδου ανάλυσης των µαστογραφιών ώστε 
να καθοριστούν τα µεγέθη και οι µορφές των 
στοιχείων των δοµών. 

Histogram thresholding, MRF ∆εν χρειάζεται εκ των προτέρων γνώση για 
την κατωφλίωση ιστογράµµατος της εικόνας 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρέως. 
∆ουλεύει πολύ καλά µε χαµηλή υπολογιστική 
πολυπλοκότητα, αλλά δεν δουλεύει καλά 
χωρίς αιχµές και καµία φορά η κατατµηµένη 
περιοχή δεν είναι συναφής. 

Fuzzy logic Λόγω των διαφορετικών µορφών των 
µικροαποτιτανώσεων, η χρησιµοποίηση 
ασαφών κανόνων είναι ένας καλός τρόπος 
για τη εκτέλεση του κατά προσέγγιση 
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συµπεράσµατος. Ωστόσο, η ασαφής σχέση 
µέλους δεν είναι εύκολη. 

Multichannel wavelet transform, 
Multiscale analysis, Desimated wavelet 
transform 

Λόγω της ικανότητας διάκρισης διάφορων 
συχνοτήτων, η µέθοδος µπορεί να διατηρήσει 
την ανάλυση του τµήµατος της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, δεν απαιτείται η 
χρήση εκ των προτέρων γνώσης του 
µεγέθους και της ανάλυσης της 
µαστογραφίας. 

Edge detection, thresholding, Deformoble 
model 

Η µερική κατωφλίωση πραγµατοποιείται για 
την ελάττωση του θορύβου. Εξασφαλίζεται 
µια καθορισµένη τιµή κατωφλίου από την 
αποτίµηση του ανιχνευτή ακµών. Αυτή η 
εικόνα παρουσιάζεται ως είσοδος στο στάδιο 
τοπικής προσέγγισης, όπου το περίγράµµα 
αρχικοποιείται µε µια περιφέρεια. 

Straight line estimation and iterative cliff 
detection 

Η εκτίµηση διεξάγεται µέσα σε µια περιοχή 
ενδιαφέροντος. Η Straight line µετά 
εξετάζεται ως προς την εγκυρότητα. Αν είναι 
έγκυρη, η περιοχή ενδιαφέροντος 
προσαρµόζεται αναλόγως, και η εκτίµηση 
µιας δεύτερης Straight line διεξάγεται σε µια 
νέα περιοχή ενδιαφέροντος. Αν και η δεύτερη 
Straight line είναι επίσης έγκυρη, 
χρησιµοποιείται ως είσοδος για την µέθοδο 
επαναληπτικής ανίχνευσης. 

 
Πίνακας 2.2: Μια σύνοψη των τεχνικών κατάτµησης 

 
2.5 Ψηφιακή ανάλυση µαστογραφήµατος 

 
Η ψηφιακή ανάλυση εικόνας ασχολείται, όπως αναφέραµε και στη εισαγωγή 

του κεφαλαίου, µε την περιγραφή και αναγνώριση του περιεχοµένου της εικόνας, που 
είναι συνήθως συµβολική και είναι ιδιαιτέρως σηµαντική όταν έχουν προσδιοριστεί 
οι ύποπτες περιοχές µε την βοήθεια της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Ένα 
σηµαντικό στάδιο της ανάλυσης για την ανίχνευση και τη διάγνωση των υπόπτων 
περιοχών είναι η εξαγωγή κατάλληλων παραµέτρων για τη διάκριση µιας περιοχής σε 
υγιή ή µη φυσιολογική και στην τελευταία περίπτωση  σε καλοήθη ή κακοήθη. Οι 
παράµετροι που χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την καλύτερη περιγραφή µιας 
νεοπλασίας του µαστού στηρίζονται στην περιγραφή της υφής. 
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2.5.1 Περιγραφή υφής 
 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας εικόνας είναι η υφή της. Τα 

χαρακτηριστικά της υφής χρησιµοποιούνται ευρέως στη κατάτµηση εικόνας. Παρά 
την ευρεία χρήση της, δεν υπάρχει κάποιος µοναδικός και παγκοσµίως αποδεκτός 
ορισµός της υφής της εικόνας. Γενικά, είναι ένα µέτρο της τραχύτητας, της 
οµαλότητας και της κανονικότητας της εικόνας. Οι τεχνικές περιγραφής της υφής 
µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: στατιστικές, φασµατικές 
και δοµικές. Οι στατιστικές τεχνικές περιγραφής βασίζονται στα ιστογράµµατα των 
περιοχών, τις επεκτάσεις τους και της ροπές τους. Μετρούν αντίθεση, ύπαρξη κόκκων 
και τραχύτητα. Οι φασµατικές τεχνικές βασίζονται στην συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 
µιας περιοχής ή στην κατανοµή ισχύος στην περιοχή µετασχηµατισµόυ Fourier, µε 
σκοπό να ανιχνεύσουν περιοδικότητες της υφής. Τέλος οι δοµικές τεχνικές 
περιγράφουν την υφή µε χρήση προτύπων συνοδευόµενων από συγκεκριµένους 
κανόνες τοποθέτησης. 
 

2.5.1.1 Στατιστικές µέθοδοι 
 

Το ιστόγραµµα µιας εικόνας αντιπροσωπεύει τη διανοµή των εντάσεων των 
επιπέδων φωτεινότητας µέσα µια εικόνα ανεξάρτητα από τη θέση στην εικόνα. Το 
ιστόγραµµα µιας διακριτής εικόνας µπορεί να χρησιµεύσει ως η συνάρτηση 
πιθανότητας µαζών (pmf). Η pmf εκφράζεται ως p(x), όπου το x δεν είναι µια χωρική 
συντεταγµένη, αλλά είναι η ένταση µέσα σε ένα έγκυρο εύρος για την εικόνα. Η τιµή 
p(xij) είναι ίση µε τον αριθµό επαναλήψεων που η φωτεινότητα xij εµφανίζεται στην 
εικόνα και διαιρείται µε το συνολικό αριθµό εικονοστοιχείων της εικόνας. Η τιµή xij 
ποικίλλει από την ελάχιστη ως τη µέγιστη τιµή έντασης. Αυτό σηµαίνει ότι η p(xij) 
είναι ίση µε την πιθανότητα ότι ένα δεδοµένο εικονοστοιχείο θα έχει τιµή xij. Οι 
απλούστερες τεχνικές περιγραφής υφής βασίζονται στο ιστόγραµµα της εικόνας p(x). 

 
 Μέση τιµή (Mean) 
Η µέση τιµή µιας εικόνας είναι η µέση τιµή των εντάσεων όλων των 

εικονοστοιχείων µιας εικόνας. Η µέση τιµή ορίζεται ως:  

,,

N

x
ji

ij∑
=µ  

όπου Ν είναι ο συνολικός αριθµός των εικονοστοιχείων σε µια εικόνα. Η µέση τιµή 
κάποιες φορές αποκαλείται ως η αναµενόµενη τιµή. Η αναµενόµενη τιµή ορίζεται ως: 

∑=
j,i

ijij )x(px]x[E  

Η αναµενόµενη τιµή µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις συναρτήσεις του xij. Ο µέσος 
µιας εικόνας σχετίζεται µε την µέση τιµή και ορίζεται ως η µεσαία τιµή όλων των 
εικονοστοιχείων. Εποµένως αν όλες οι τιµές των εικονοστοιχείων µιας εικόνας 
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ταξινοµηθούν , η µεσαία τιµή θα είναι ο µέσος. Η επικρατούσα τιµή της εικόνας είναι 
η τιµή του εικονοστοιχείου που εµφανίζεται µε την µεγαλύτερη συχνότητα. 
 

 ∆ιασπορά/ Τυπική Απόκλιση (Variance/ Standard Deviation) 
Η διασπορά µιας εικόνας είναι ένα µέτρο της απόκλισης των εντάσεων 

φωτεινότητας των εικονοστοιχείων µιας εικόνας. Η διασπορά µιας εικόνας xij 
ορίζεται ως: 

,
)(

,
,

2

Ν

−
=
∑

ji
jix µ

σ  

όπου µ είναι η µέση τιµή µιας εικόνας και Ν ο αριθµός των εικονοστοιχείων. Η 
διασπορά είναι σ2 και η τυπική απόκλιση ισοδυναµεί µε σ. Η διασπορά µπορεί επίσης 
να οριστεί σε σχέση µε την αναµενόµενη τιµή ως: 

])[( 22 µ−ΧΕ=σ  
 

 Κλίση (Skewness) 
Η κλίση είναι ένα µέτρο της ασυµµετρίας των τιµών των εικονοστοιχείων 

γύρω από τη µέση τιµή της εικόνας. Αν η κλίση είναι αρνητική, οι εντάσεις των 
εικονοστοιχείων είναι περισσότερο διασκορπισµένες προς τα αριστερά (µικρότερες) 
της µέσης τιµής από ότι προς τα δεξιά. Αν η κλίση είναι θετική οι εντάσεις των 
εικονοστοιχείων είναι περισσότερο διασκορπισµένες προς τα δεξιά. Η κλίση µιας 
κατανοµής ορίζεται ως: 
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όπου µ είναι η µέση τιµή µιας εικόνας, σ η τυπική απόκλιση και Ν ο αριθµός των 
εικονοστοιχείων. Η κλίση µιας πλήρους συµµετρικής κατανοµής είναι 0. 
 

 Ροπές (Moments) 
Οι ροπές είναι ειδικές περιπτώσεις της αναµενόµενης τιµής και είναι πολύ 

χρήσιµες στην περιγραφή µιας εικόνας καθώς και της διανοµής των εντάσεων. 
Χρησιµοποιούνται ως ενδείξεις του σχήµατος της κατανοµής των εντάσεων της 
εικόνας. Η r-ιοστή ροπή ορίζεται ως: 

∑=µ′
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Η ροπή πρώτης τάξης, 1µ′ , είναι η µέση τιµή. Σε πολλές περιπτώσεις οι ροπές 
υπολογίζονται γύρω από τη µέση τιµή. Ονοµάζονται κεντρικές ροπές και ορίζονται 
ως: 

∑ µ−=µ
j,i
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ijr )x(p)x(  

Η δεύτερη κεντρική ροπή είναι εξ ορισµού η διασπορά. 
 



                                                     Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Μαστογραφίας 

 63 

 Κύρτωση (Kurtosis) 
Η κύρτωση είναι ένα µέτρο της ουράς του ιστογράµµατος. Είναι ένα µέτρο 

της επιπεδότητας του ιστογράµµατος. Θετικές τιµές κύρτωσης αντιστοιχούν σε 
ιστογράµµατα που µοιάζουν µε απότοµο λόφο µικρής βάσης και λεπτής και υψηλής 
κορυφής. Ιστογράµµατα µε µεγάλη ουρά αντιστοιχούν σε περιοχές που περιέχουν 
παλµούς. Η κύρτωση ορίζεται ως: 

4
j,i
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∑

 

 
 Κέντρο βάρους (Center of gravity) 
Το κέντρο βάρους µιας εικόνας είναι η θέση στην εικόνα όπου κάθε γραµµή 

που κόβει αυτό το σηµείο χωρίζει την εικόνα σε δυο µέρη όπου το κάθε ένα έχει το 
ίδιο ποσό συνολικής φωτεινότητας. Είναι µια µέθοδος για την απονοµή της χωρικής 
σηµασίας της µέσης τιµής µιας εικόνας. Υπολογίζεται ως: 
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 Συσχέτιση (Correlation) 

H στατιστική συσχέτιση παρέχει µια µέθοδο για τη οµοιότητα µεταξύ δύο 
συνόλων δεδοµένων, σηµάτων ή εικόνων. Καθορίζεται ως εξής:  

,),cov(),(
yx

yxyxcor
σσ

=  

όπου cov(x,y)= µxy-µx µy. 
Η συσχέτιση χρησιµοποιείται συχνά στο ταίριασµα προτύπων. Μπορεί να 

συγκρίνει µια εικόνα προτύπων ή πρωτοτύπων µε την εικόνα που εξετάζεται και να 
εντοπίσει τους τοµείς της οµοιότητας. Αυτές οι στατιστικές επιτρέπουν τις 
συνοπτικές, ποσοτικοποιηµένες περιγραφές των εικόνων, οι οποίες διακρίνονται 
οπτικά.  

 
2.5.1.2 Φασµατικές µέθοδοι 
 
Ο φασµατικός χαρακτηρισµός της υφής της εικόνας βασίζεται είτε στη 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης µιας διδιάστατης εικόνας, είτε στο φάσµα ισχύος της. Η 
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης Rff(k,l) µιας εικόνας f(i,j) δίνεται από την ακόλουθη 
σχέση: 

1 2
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Η Rff(k,l) µπορεί να υπολογιστεί και για θετικές και για αρνητικές 

µετατοπίσεις (k,l). Πάντα φτάνει σε ένα µέγιστο για τη µηδενική µετατόπιση (0,0) και 
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συνήθως µειώνεται εκθετικά µε τη µετατόπιση (k,l) (θετική ή αρνητική). Ο ρυθµός 
µείωσης είναι µια ένδειξη για την τραχύτητα της υφής. Αν η υφή είναι λεπτή, ο 
ρυθµός µείωσης είναι µεγάλος, ενώ µικροί ρυθµοί µείωσης φανερώνουν µεγάλα 
στοιχεία υφής. Η κυκλική συµµετρία της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης δηλώνει 
χωρική ισοτροπία. Τέλος η περιοδικότητα στις κορυφές της Rff(k,l) δίνει µια ένδειξη 
για τη χωρική περιοδικότητα των προτύπων της υφής. 

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι στενά συνδεδεµένη µε το φάσµα ισχύος 
µιας εικόνας. Το φάσµα ισχύος περιέχει σηµαντική πληροφορία για την υφή της 
εικόνας. Οι κορυφές του δίνουν πληροφορία σχετικά µε τη θεµελιώδη χωρική 
περίοδο των προτύπων της υφής. Μια υφή που έχει ισχυρά χαρακτηριστικά 
κατεύθυνσης παράγει φάσµα ισχύος συγκεντρωµένο κατά µήκος γραµµών κάθετων 
στην κατεύθυνση υφής. Η χωρική ισοτροπία της υφής παράγει κυκλική συµµετρία 
στο πεδίο της συχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σηµαντική η ακτινική 
κατανοµή του φάσµατος ισχύος. Η συγκέντρωση της ισχύος σε χαµηλές συχνότητες 
δηλώνει τραχιά υφή ενώ η συγκέντρωση στις υψηλές συχνότητες δηλώνει λεπτή υφή. 
Τέλος πρέπει να πούµε ότι, από όσο γνωρίζουµε, αυτή η φασµατική µέθοδος δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί στο χώρο της µαστογραφίας για την εξαγωγή παραµέτρων. 

 
2.5.1.3 ∆οµικές µέθοδοι 
 
Σε αυτές τις µεθόδους η υφή περιγράφεται µε χρήση προτύπων 

συνοδευόµενων από συγκεκριµένους κανόνες τοποθέτησης. Κεντρική ιδέα είναι η 
επεξεργασία της βασικής µονάδας που αποτελεί την εικόνα. Βρίσκοντας τρόπους να 
ορίσουµε τις σχέσεις µεταξύ των οµοίων αυτών µονάδων είµαστε ικανοί να 
χαρακτηρίσουµε πλήρως την εικόνα. Ουσιαστικά µοντελοποιούµε την εικόνα ώστε 
να γίνει πιο εύκολη η επεξεργασία της. Αυτή η µέθοδος, από όσο γνωρίζουµε, δεν 
έχει χρησιµοποιηθεί στο χώρο της µαστογραφίας για την εξαγωγή παραµέτρων.  
 
2.6 Τυποποίηση Εικόνας  

 
Οι ψηφιακές εικόνες συµπιέζονται για να ελλατώσουν τον χώρο 

αποθήκευσης. Αυτές οι συµπιέσεις µπορούν να είναι είτε χωρίς απώλειες (lossless) 
είτε µε απώλειες (lossy). Η χωρίς απώλειες συµπίεση συντηρεί τις πληροφορίες στην 
αρχική εικόνα ακριβώς, ενώ η µε απώλειες συµπίεση αποθηκεύει µια προσέγγιση των 
αρχικών στοιχείων εικόνας. Οι εφαρµογές ιατρικής απεικόνισης απαιτούν συµπιέσεις 
χωρίς απώλειες. Οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία ήταν 
εικόνες PNG που είναι χωρίς απώλειες. 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μια άλλη οµάδα µεθόδων ανάλυσης εικόνας µαστογραφιών µπορεί να 
ταξινοµηθεί ως τεχνικές ανίχνευσης ανωµαλιών. Αυτές οι µέθοδοι προσπαθούν να 
εντοπίσουν συγκεκριµένες ανωµαλίες, όπως οι µικροαποτιτανώσεις, οι οζώδεις 
σκιάσεις, ή οι αλλοιώσεις της δοµής των γειτονικών ιστών, µέσα στις εικόνες 
µαστογραφιών. Αυτές οι µέθοδοι αναπτύχθηκαν από τον τοµέα της επεξεργασίας 
εικόνας για τον εντοπισµό των ανωµαλιών στις µαστογραφίες. 
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Όταν άρχισε η έρευνα στην επεξεργασία µαστογραφικών εικόνων, το βήµα 
προεπεξεργασίας ήταν η µόνη βελτίωση που πραγµατοποιήθηκε στην εικόνα. Στα 
πρόσφατα έτη έχουν προστεθεί πολλαπλά βήµατα στις περισσότερες µεθόδους 
βελτιώσεων που έχει οδηγήσει στην ακριβέστερη ανίχνευση των πρόωρων όγκων. 
Αυτές οι πρόσθετες τεχνικές βελτίωσης ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο όγκου που 
ανιχνεύεται. 

 
3.1 Ανίχνευση οζωδών σκιάσεων (masses) 

 
Οι αλγόριθµοι που αναπτύχθηκαν µε σκοπό να ανιχνεύσουν τις οζώδεις 

σκιάσεις στις µαστογραφίες ήταν οι πρώτοι χρονικά που παρουσιάστηκαν. Υπάρχουν 
διάφοροι αλγόριθµοι για την ανίχνευση των οζωδών σκιάσεων που µπορούν να 
ταξινοµηθούν. Μια κατηγορία περιλαµβάνει αλγορίθµους ανίχνευσης των εν δυνάµει 
όγκων. Αυτός ο τύπος αλγόριθµου επιδιώκει να εντοπίσει όσο το δυνατόν υψηλότερο 
ποσοστό των όγκων και επιστρέφει συχνά έναν υψηλό αριθµό λάθος θετικών 
διαγνώσεων. Αυτός ο αλγόριθµος χρησιµοποιείται συχνά από κοινού µε άλλον που 
ταξινοµεί την πιθανή πολλαπλή θέση ως καλοήθη ή κακοήθη. Οι µέθοδοι που 
εντοπίζουν τις πιθανές περιοχές χρησιµοποιούν ποικίλες τεχνικές επεξεργασίας 
εικόνας. Οι µέθοδοι που ακολουθούν ήταν οι πιο αποτελεσµατικές. 

 
3.1.1 Σύγκριση αριστερού και δεξιού µαστού 
 

Ο Ε.Α.Σταµατάκης και οι συνεργάτες του [29] παρουσίασαν µια µέθοδο για 
την εντόπιση των οζωδών σκιάσεων στις µαστογραφικές εικόνες µε τη σύγκριση των 
αντίστοιχων αριστερών και δεξιών δοµών του µαστού. Εκτελείται κατάτµηση στις 
εικόνες βασισµένη στην τοπική ένταση και συλλέγονται τα στατιστικά γνωρίσµατα 
από τα υπόλοιπα εικονοστοιχεία. Κατόπιν αυτά τα στατιστικά γνωρίσµατα 
συγκρίνονται στα ζεύγη µαστογραφιών για να εντοπιστούν οι ανωµαλίες. Αυτή η 
µέθοδος είναι χρήσιµη επειδή οι ραδιολόγοι συγκρίνουν συχνά τις µαστογραφίες του 
αριστερού και δεξιού µαστού για να εντοπίσουν τα σηµάδια των ανωµαλιών σε 
καθεµία εικόνα. Εντούτοις, απαιτείται µια πολύ ακριβής καταχώρηση των τµηµάτων 
εικόνας ώστε να συγκριθούν οι αριστερές και δεξιές εικόνες. Για αυτόν τον λόγο, οι 
περισσότεροι ερευνητές εφαρµόζουν µεθόδους όπου εξετάζεται κάθε εικόνα χωριστά. 

Στο πανεπιστήµιο του Σικάγο, ο M.L.Geiger και οι συνεργάτες του [31] 
ανάπτυξαν µια µέθοδο για την ανίχνευση οζωδών σκιάσεων στις µαστογραφίες. Αυτή 
η µέθοδος βασίζεται στην αρχιτεκτονική συµµετρία των υγιών δεξιών και αριστερών 
µαστών µε τις ασυµµετρίες που δείχνουν τις πιθανές οζώδεις σκιάσεις. Μετά από την 
αυτόµατη αναγνώριση των αντίστοιχων αριστερών και δεξιών µαστών εκτελείται µια 
µη γραµµική τεχνική αφαίρεσης µε την οποία εκτελείται κατωφλίωση του επιπέδου 
φωτεινότητας στη µεµονωµένη µαστογραφία πριν από την αφαίρεση. Λαµβάνονται 
δέκα κατατµηµένες εικόνες µε διαφορετικό σηµείο αποκοπής (cut-off) των επίπεδων 
φωτεινότητας από τις δεξιές και αριστερές εικόνες µαστών. Έπειτα, εκτελείται 
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αφαίρεση των αντίστοιχων εικόνων των αριστερών και δεξιών µαστών για την 
παραγωγή 10 δίπλευρων εικόνων αφαίρεσης. Τα στοιχεία σε αυτές τις εικόνες 
συνδέονται και οι πληροφορίες από τις 10 αφαιρεµένες εικόνες συσσωρεύονται σε 
δύο εικόνες που περιέχουν τη βελτιωµένη αντίθεση των πιθανών οζωδών σκιάσεων 
και για τους δύο µαστούς. 
 

3.1.2 Ανάλυση Υφής 
 

Η ανάλυση υφής χρησιµοποιήθηκε από τον P.Undrill και τους συνεργάτες 
του [66] στο πανεπιστήµιο του Aberdeen για την ανίχνευση ύποπτων µαζών στις 
µαστογραφίες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα υφής µιας εικόνας περιέχουν 
πληροφορίες για τη χωρική διανοµή των τονικών µεταβολών (tonal variation). Η 
έννοια του τόνου είναι βασισµένη στην ένταση των εικονοστοιχείων µέσα σε µια 
καθορισµένη περιοχή. Η υφή µιας περιοχής περιγράφει το πρότυπο της χωρικής 
µεταβολής των τονικών τιµών σε µια γειτονιά που είναι µικρή έναντι της περιοχής. Η 
µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι βασισµένη στους πίνακες του Law. 
Συνδυάζονται 5 σηµατοδοτηµένα (labelled) διανύσµατα για να διαµορφώσουν τους 
πίνακες. Όταν συνελίσσονται µε µια εικόνα υφής αυτοί οι πίνακες αποσπούν τα 
επιµέρους δοµικά τµήµατα της εικόνας. Η µάσκα RR βρέθηκε ότι δίνει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα. Η µάσκα RR δίνεται από τη σχέση: 
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Αυτή η µάσκα είναι ένα κατευθυντικό φίλτρο διαφόρισης που δίνει µια 

σχετικά οµοιόµορφη απόκριση στις οµαλές περιοχές όπως οι µάζες µαστών έναντι 
των πιο υψηλών περιοχών υφής όπως ο λιπώδης ιστός. Για να µπορούν αυτές οι 
περιοχές να κατωφλιωθούν, παράγεται µια εικόνα µε τον υπολογισµό της διασποράς 
σε ένα µικρό παράθυρο που κεντροθετείται για κάθε σηµείο στην εικόνα υφής. Αυτό 
είναι ένα µέτρο της ενέργειας υφής. Έπειτα εφαρµόζεται εξοµάλυνση του µέσου στις 
ενεργειακές εικόνες υφής, για να ενισχύσει τη διαφορά µεταξύ των ζωνών της δοµής 
των µικρο-δοµών που ανιχνεύθηκαν από τις µάσκες µε τη µείωση των 
αποτελεσµάτων του θορύβου και της τοπικής µεταβλητότητας µέσα στις ανόµοιες 
περιοχές. 

Η κατωφλίωση είναι η απλούστερη µέθοδος κατάτµησης που χρησιµοποιεί τις 
τιµές έντασης φωτεινότητας για να ταξινοµήσει την περιοχή εικόνας στα αντικείµενα 
και το υπόβαθρο. Απαιτήθηκαν δύο στάδια κατωφλίωσης δεδοµένου ότι οι µάσκες 
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υφής εξάγουν όχι µόνο τις σχετικά οµαλές περιοχές των µαζών αλλά και το οµαλό 
στρώµα υπόβαθρου. 

Στο πρώτο στάδιο, που εφαρµόστηκε στην ενεργειακή εικόνα υφής, εκτελείται 
κατάτµηση στην εικόνα σε εξοµαλυµένες και σε περιοχές υψηλής υφής, µε την 
εφαρµογή ανώτατων και κατώτατων κατωφλίων. Από έναν καθορισµό της ενέργειας 
υφής οι οµοιογενείς περιοχές έχουν τις υψηλότερες τιµές. Ένα κατώφλι λήφθηκε από 
ένα ιστόγραµµα της εξοµαλυµένης ενέργειας υφής που περιείχε µια χαµηλότερη 
αιχµή που αντιπροσωπεύει τις περιοχές υψηλής υφής και µια ανώτερη αιχµή που 
αντιπροσωπεύει την περιοχή εξοµαλυµένης υφής. 

Αφετέρου, εφαρµόστηκε ένας καθαρισµός κατάτµησης χρησιµοποιώντας µια 
λογική µάσκα που προήλθε από τη σύµπτωση των τοµέων που έχουν τιµές εντάσεων 
φωτεινότητας κοντά στο µηδέν της εξισωµένης αρχικής εικόνας και του κατωφλίου 
ενεργειακής υφής ώστε να αποβληθεί το οµοιόµορφο σκοτεινό στρώµα υποβάθρου. 
Αυτό το επίπεδο κατωφλίου θα µπορούσε να τεθεί ίσο µια σταθερή τιµή για όλες τις 
εικόνες. Το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας κατάτµησης ήταν µια δυαδική εικόνα 
των αντικειµένων κατάτµησης που είχαν υποστεί αλλοιώσεις από ένα υπόβαθρο που 
δεν περιείχε αλλοιώσεις. 

Αυτό το φίλτρο και η ακολουθία επεξεργασίας εικόνας ήταν σε θέση να 
παραγάγουν τα περιγράµµατα και των συνηθισµένων οζωδών σκιάσεων και των 
αλλοιώσεων σε σχήµα αστεριού που αντιστοιχήθηκαν καλά µε εκείνα ενός 
εµπειρογνώµονα, αν και η τεχνική ήταν ανίκανη να διακρίνει µεταξύ των δύο τύπων 
αλλοιώσεων. 

 
3.1.3 Μετασχηµατισµος Laplace µιας εικόνας 

 
Η τεχνική που χρησιµοποιείται από τον R.P.Highnam και τους συνεργάτες 

του [71] για την ανίχνευση όγκων χρησιµοποιεί ένα βήµα προεπεξεργασίας που 
περιλαµβάνει την κατάτµηση της µάζας και το µετασχηµατισµό των αρχικών 
µαστογραφικών εικόνων µε την " h-int αντιπροσώπευση " (h-int representation) [70]. 

Μια οζώδης σκίαση µε σαφή όρια απεικονίζεται ως λόφος στην h-int 
αντιπροσώπευση. Η ανίχνευση της ύπαρξης και της έκτασης οποιασδήποτε 
οµιχλώδους εµφάνισης γύρω από το περίγραµµα (halo) είναι ο σκοπός του 
αλγορίθµου. Από µαθηµατική άποψη, η µετάβαση από µια οζώδης σκίαση στην 
περιβάλλουσα περιοχή αντιστοιχεί σε µια αλλαγή στην κυρτότητα της h-int 
επιφάνειας κάθετα και εισηγείται τη χρήση του προσήµου της Λαπλασιανής του h-int 
για τον καθορισµό των ακµών της οζώδους σκίασης και της moat. ∆εδοµένου ότι 
εµφανίζεται πιθανό ότι οποιαδήποτε halo θα είναι ίση µε την οζώδη σκίαση µπορούµε 
να εξετάσουµε το πρόσηµο της µέσης Λαπλασιανής, και αυτό βοηθά την αριθµητική 
σταθερότητα. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου δείχνουν ότι οι γνήσιες οζώδεις σκιάσεις 
(καλοήθεις και κακοήθεις) παρουσιάζουν µια αρνητική Λαπλασιανή, ενώ ο 
περιβάλλων ιστός παρουσιάζει πάντα µια θετική Λαπλασιανή. Αυτό προτείνει ότι 
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υπάρχει κάποιας halo γύρω από κάθε οζώδη σκίαση. Η halo φαίνεται να είναι κάποια 
κάλυψη της οζώδους σκίασης, πιθανώς ίση το πάχος γύρω-γύρω. Αυτή η κάλυψη 
εµφανίζεται να παραµορφώνεται µε τη µάζα έτσι ώστε οι καλοήθεις µάζες έχουν 
ευρέως µεταβλητή έκταση της halo, ενώ οι στερεές µάζες έχουν καθορισµένη έκταση. 
Συνεπώς φαίνεται ότι η συµπίεση έχει µεγάλη επίδραση στις καλοήθεις µάζες και έτσι 
κάποιο µέτρο συµπιεστότητας που βασίστηκε στη µαζική µορφή επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση των καλοήθων και κακοήθων µαζών. 

 
3.1.4 Ασαφής Λογική 

 
Οι Μ.Sameti και R.Ward ανέπτυξαν έναν αλγόριθµο για να ανιχνεύσουν τις 

οζώδεις σκιάσεις που είναι βασισµένος στη θεωρία των ασαφών συνόλων [57]. Ο 
αλγόριθµος προορίζεται να είναι µέρος ενός σχεδίου ανίχνευσης ανωµαλίας µαλακού 
ιστού. Ο αλγόριθµος διαιρεί µια µαστογραφία σε διαφορετικές περιοχές σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες φωτεινότητας του. Για εκείνες τις µαστογραφίες που περιέχουν µια 
αλλοίωση µε φωτεινότερη ένταση από άλλα πρότυπα παρόντα στη µαστογραφία, ο 
αλγόριθµος µπορεί επιτυχώς να ανιχνεύσει τα σύνορα της αλλοίωσης. 

Η σχεδίαση του αλγορίθµου είναι βασισµένη σε δυο βασικές ιδιότητες των 
µαστογραφικών αλλοιώσεων και προτύπων. Αρχικά, λόγω των ασαφών ορίων του 
παρεγχύµατος και των κακοηθών µαζών σε µια µαστογραφία, είναι κατάλληλη η 
υιοθέτηση των αρχών των ασαφών συνόλων στην ανάθεση των εικονοστοιχείων της 
εικόνας στις διαφορετικές περιοχές. Αφετέρου, δεδοµένου ότι οι ανώµαλες 
αλλοιώσεις ιστού και οι µάζες είναι συνήθως µεγαλύτερες από ένα ορισµένο µέγεθος, 
για τον καθορισµό της κατατµηµένης περιοχής στην οποία ανήκει ένα εικονοστοιχείο, 
πρέπει να εξεταστούν τα αποτελέσµατα των γειτονικών εικονοστοιχείων του καθώς 
επίσης και η τιµή φωτεινότητας. 

Ο αλγόριθµος διαιρεί την εικόνα σε δυο περιοχές µε την ολοκλήρωση των 
ακόλουθων βηµάτων: 

 Αρχικοποίηση βάρους: Μια µάσκα mxm που εξετάζει την επίδραση των 
γειτονικών εικονοστοιχείων αρχικοποιείται µε διαφορετικούς συντελεστές 
βάρους. Οι συντελεστές βάρους είναι ανάλογοι προς τον εκθέτη της 
ευκλείδιας απόστασης µεταξύ κάθε γειτονικού εικονοστοιχείου και του 
κεντρικού εικονοστοιχείου. ∆ύο παράµετροι ελέγχουν τη συµβολή των 
γειτονικών εικονοστοιχείων. 

 Ασαφείς τιµές ιδιότητας µέλους: Μια ασαφής τιµή ιδιότητας µέλους ορίζεται 
για κάθε εικονοστοιχείο της οµαλοποιηµένης εικόνας µε την επεξεργασία της 
εικόνας µε µια ασαφή συνάρτηση ιδιότητας µέλους. Εδώ τα ασαφή σύνολα 
είναι το σύνολο εικονοστοιχείων που ανήκουν στην (σκοτεινή) περιοχή "0", 
και το σύνολο εικονοστοιχείων που ανήκουν στην "1" (φωτεινή) περιοχή. Η 
τιµή ιδιότητας µέλους καθορίζει πόσο κοντά ένα εικονοστοιχείο είναι να γίνει 
µέλος καθενός συνόλου.  
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 Υπολογισµός σφάλµατος: Υπολογίζεται µια τιµή σφάλµατος στο τέλος κάθε 
επανάληψης του αλγορίθµου. Η συνάρτηση σφάλµατος καθορίζεται για να 
δείξει εάν κάθε ένα από τα εικονοστοιχεία εικόνας ορίζεται στην περιοχή "0", 
στην περιοχή "1" ή καµία από αυτές. Παράγει το ελάχιστο σφάλµα µηδενός 
για µια εικόνα µε ασαφείς τιµές ιδιότητας µέλους 0 ή 1 για όλα τα 
εικονοστοιχεία. Η τιµή σφάλµατος για ένα εικονοστοιχείο είναι µέγιστη όταν 
η ασαφής τιµή ιδιότητας µέλους της είναι ίση µε 0,5 

 Κανόνας αναπροσαρµογών: Σε κάθε επανάληψη, το µέτρο ασάφειας κάθε 
εικονοστοιχείου αναπροσαρµόζεται για να µειώσει την τιµή της συνάρτησης 
σφάλµατος. Εµπνευσµένος από τη µέθοδο κλίσης και τον αλγόριθµο 
οπισθοδροµικής διάδοσης για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων, ο 
κανόνας αναπροσαρµογών έχει ως σκοπό να µειώσει το σφάλµα σε κάθε 
επανάληψη και να εξετάσει την επίδραση των γειτονικών εικονοστοιχείων. 
Εξετάζεται επίσης για τη σχεδίαση του κανόνα αναπροσαρµογών µια 
καθυστέρηση στην κατάτµηση των ασαφών εικονοστοιχείων µε ασαφείς τιµές 
ιδιότητας µέλους κοντά σε 0,5. 
Ο αλγόριθµος µε τέσσερα επιθυµητά επίπεδα κατάτµησης πραγµατοποιήθηκε 

και εφαρµόστηκε σε ένα σύνολο 20 µαστογραφικών εικόνων, όπου κάθε µια περιέχει 
µια κακοήθη µάζα. Ο αλγόριθµος ήταν επιτυχής στην κατάτµηση κάθε εικόνας σε 
τέσσερις περιοχές. Επίσης επιτυχώς ανίχνευσε τα όρια εκείνων των µαζών, που 
εµφανίζονται φωτεινότερα από άλλες περιοχές σε κάθε µια από τις µαστογραφίες. 

 
3.1.5 Ταίριασµα περιγράµµατος  
 

Οι S.Morrison και L.M.Linnett [80] παρουσίασαν µια προσέγγιση 
βασισµένη στο ταίριασµα των περιγραµµάτων για την ανίχνευση αντικειµένων στις 
ψηφιακές εικόνες µαστογραφιών. Χρησιµοποιούν Γκαουσσιανές κατανοµές δυο 
µεταβλητών για την αναπαραγωγή µικροαποτιτανώσεων και µια δυσδιάστατη 
συνάρτηση υπερβολικής τέµνουσας (sech) για την απεικόνιση των οζωδών σκιάσεων. 
Η µέθοδός τους παρέχει µια περιοχή κατάτµησης που περιέχει την οζώδη σκίαση 
καθώς και το κέντρο της. Η µέθοδός τους εξετάστηκε σε εξοµοιωµένες καθώς και σε 
ένα περιορισµένο αριθµό πραγµατικών εικόνων µαστογραφιών.  

Οι G.Brake και N.Karssemeijer [36] χρησιµοποίησαν επίσης µια προσέγγιση 
βασισµένη στο ταίριασµα των περιγραµµάτων για την ανίχνευση οζωδών σκιάσεων 
στις εικόνες µαστογραφιών. Συσχετίζουν τις περιοχές από τις εικόνες µαστογραφιών 
µε µια σφαίρα που προβάλλεται επάνω σε µια δυσδιάστατη επιφάνεια. Αυτή η 
συσχέτιση παράγει τις περιοχές που είναι πιθανό να περιέχουν τις µάζες. Συγκρίνανε 
τη µέθοδό τους µε µια στατιστική ανάλυση των χαρτών προσανατολισµού κλίσης. 
Επιπλέον, εξέτασαν τη συνέλιξη µιας εικόνας µαστογραφιών µε τη Λαπλασιανή µιας 
Γκαουσιανής. Στην έρευνά τους, η µέθοδος ταιριάσµατος του περιγράµµατος 
παρήγαγε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Ερεύνησαν επίσης multiscale βελτιώσεις στην 
τεχνική τους, αλλά η καλυτέρευση ήταν µικρή. 
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3.1.6 Άλλες µέθοδοι 
 

Άλλες µέθοδοι για τον εντοπισµό και ταξινόµηση των µαστογραφικών 
ανωµαλιών είναι βασισµένες στη συλλογή των συνόλων των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων από τους τοµείς της εικόνας. Τα σύνολα χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων αποτελούνται από στατιστικές παραµέτρους υπολογισµένες στις 
περιοχές της εικόνας. Τα σύνολα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µπορούν να 
συγκριθούν µε άλλους τοµείς της εικόνας ή να αξιολογηθούν για το περιεχόµενο. Η 
ισχύς αυτών των µεθόδων είναι ότι επιτρέπουν στα σύνθετα στοιχεία εικόνας να 
συµπυκνωθούν σε έναν σχετικά µικρό αριθµό παραµέτρων. Αυτές οι παράµετροι 
µπορούν να ερµηνευθούν αποτελεσµατικότερα από µια ολόκληρη εικόνα. Επιπλέον, 
ένα µικρό σύνολο στατιστικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων απλοποιεί τη χρήση 
του µε έναν ταξινοµητή, π.χ. ένα νευρωνικό σύστηµα δικτύων, σε αντίθεση µε 
ολόκληρη την εικόνα. Για να λειτουργήσει κατάλληλα αυτή η µέθοδος τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα πρέπει να επιλεχτούν κατάλληλα και πρέπει να 
καθοριστούν τα σωστά βάρη (D.Brzakovic και οι συνεργάτες του [24], H.Kobatake 
και οι συνεργάτες του [40]).  

Οι ερευνητές συνδυάζουν συχνά µεθόδους για τον εντοπισµό οζωδών 
σκιάσεων στις εικόνες. Το ταίριασµα περιγραµµάτων, η βελτίωση των ακµών ή ένα 
βήµα κατωφλίωσης εφαρµόζονται για την κατάτµηση των πιθανών περιοχών. 
Κατόπιν, οι στατιστικές χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που λαµβάνονται από εκείνες 
τις περιοχές χρησιµοποιούνται µε έναν ταξινοµητή για να καθαρίσουν τις επιλογές 
περιοχών. Παραδείγµατος χάριν, ο H.Kobatake και οι συνεργάτες του [40] 
παρουσίασαν ένα σύστηµα δύο βηµάτων που χρησιµοποιεί ένα φίλτρο ίριδας που 
εντοπίζει γενικά στρογγυλεµένες περιοχές στην εικόνα. Κατόπιν στη διαδικασία 
χρησιµοποιείται ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισµάτων για την διάκριση µεταξύ 
των κακοήθων και καλοηθών όγκων. Η µέθοδός τους εντοπίζει σωστά το 90,4% των 
κακοηθών όγκων στις εικόνες που εξετάζονται µε 1,30 λάθος θετικές διαγνώσεις ανά 
εικόνα. Το 9,6% των όγκων που δεν ανιχνεύθηκαν οφειλόταν κατά ένα µεγάλο µέρος 
στην ευαισθησία της πρώτης φάσης επεξεργασίας. Τα αποτελέσµατά τους είναι 
σηµαντικά. Εντούτοις, το πρώτο βήµα πρέπει να εντοπίσει τις ύποπτες περιοχές 
σχεδόν άψογα. 

 
3.2 Ανίχνευση Μικροαποτιτανώσεων 
 

Αυτήν την περίοδο η έρευνα επικεντρώνεται στην ανίχνευση 
µικροαποτιτανώσεων στις µαστογραφίες δεδοµένου ότι αυτές είναι η πρώτη ένδειξη 
παρουσίας καρκίνου του µαστού. Οι πέντε αποτελεσµατικότερες µέθοδοι ανίχνευσης 
µικροαποτιτανώσεων στις µαστογραφίες είναι  

a) η χρήση ενός κλασµατικού πρότυπου υφής αποκαλούµενο Noisy Fractional 
Brownian Motion (NFBM) 
b) η χρήση µιας προσέγγισης κλίµακας του διαστήµατος 
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c) η χρήση κυµατιδίων 
d) µε µαθηµατικές µεθόδους µορφολογίας 
e) η χρήση νευρωνικών δικτύων. 
 

3.2.1 Πρότυπο υφής Fractal 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του φίλµ µαστογραφίας και της λεπτοµερούς 
δειγµατοληψίας που απαιτείται για την ανίχνευση µικροαποτιτανώσεων, η ποσότητα 
των στοιχείων που εξετάζεται είναι σηµαντικά µεγάλη. Ο H.Guillemet και οι 
συνεργάτες του [37] σχεδίασαν αυτήν την µέθοδο για την αυτόµατη ανίχνευση 
µικροαποτιτανώσεων που µειώνει βαθµιαία το ποσό στοιχείων. Σε κάθε βήµα η 
µείωση επιτυγχάνεται µε την απόρριψη µερικών τµηµάτων της εικόνας στα οποία 
είναι πιθανό να βρεθούν συµπλέγµατα. 

Τα βήµατα που χρησιµοποιούνται είναι: 
 Κατάτµηση του µαστού: χρησιµοποιείται µια απλή ταξινόµηση ιστογράµµατος 
που συνδέεται µε τοπολογικές (γεωµετρικές) εκτιµήσεις στην 
σηµατοδοτηµένη εικόνα που παράγεται. 

 Μετασχηµατισµός γκρίζας κλίµακας: Αυτό το βήµα προορίζεται να διανείµει 
οµοιόµορφα τις χρήσιµες πληροφορίες σε ολόκληρη την κλίµακα 
φωτεινότητας και να µειώσει το βάθος εικόνας. 

 Ανίχνευση ύποπτων περιοχών: Το παρέγχυµα διαµορφώνεται από ένα 
πιθανολογικό κλασµατικό πρότυπο υφής, αποκαλούµενο Noisy Fractional 
Brownian Motion (NFBM). Η παρουσία µικροαποτιτανώσεων διαταράσσει το 
παρέγχυµα και κάνει την υφή του να παρεκκλίνει από το πρότυπο. 
Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί αυτή η συµπεριφορά, ένας πρότυπος 
δείκτης ανακρίβειας, που προέρχεται από µια εκτίµηση πιθανότητας, 
καθορίζεται και εφαρµόζεται στα υποπαράθυρα του µαστού. Με κατωφλίωση 
του δείκτη διατηρούµε µόνο εκείνα τα υποπαράθυρα που εξάγονται από το 
NFBM. Χρησιµοποιώντας την προγενέστερη διανοµή του δείκτη, επιλέγεται 
το κατώφλι σε σχέση µε ένα αναµενόµενο µέσο λάθος θετικό ποσοστό. 

 Αναγνώριση µικροαποτιτανώσεων: Το βήµα αναγνώρισης επιτυγχάνεται µε 
τον υπολογισµό χαρτών που δείχνουν τους τοµείς ίσης έντασης σε κάθε 
υπόλοιπο παράθυρο. Ένα πρότυπο µικροαποτιτάνωσεων καθορίζεται µε την 
επιβολή των τοπολογικών και µορφολογικών περιορισµών σε αυτούς τους 
χάρτες. Αυτοί οι χάρτες που ικανοποιούν τους περιορισµούς επιλέγονται ως 
υποψηφία περιγράµµατα µικροαποτιτανώσεων. 

 Ανίχνευση συµπλεγµάτων: Τέλος, χρησιµοποιώντας έναν ιεραρχικό αλγόριθµο 
οµαδοποίησης, διατηρούνται µόνο οι τοµείς της εικόνας που περιέχουν τις 
αθροισµένες υποψήφιες µικροαποτιτανώσεις. Η οµαδοποίηση χρησιµοποιεί 
έναν συγκεκριµένο δείκτη εγγύτητας που είναι σταθερής κλίµακας. 
Αυτό το σύστηµα επιλέγει αυτόµατα µερικές περιοχές που περιέχουν τις 

πιθανές µικροαποτιτανώσεις και σχεδιάζει τα περιγράµµατά τους. Ο ραδιολόγος 
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πρέπει, κατόπιν, να επιλέξει µε το χέρι µερικές περιοχές ενδιαφέροντος. Αυτή η 
χειρωνακτική επιλογή παραµένει ακόµα ένα απαραίτητο βήµα, κυρίως λόγω των 
λάθος θετικών συµπλεγµάτων που θα εµφανιστούν στις περισσότερες µαστογραφίες. 
 

3.2.2 Προσέγγιση κλίµακας του διαστήµατος  
 

Στην προσέγγιση κλίµακας του διαστήµατος που αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο της Βρέµης από τον Τ. Netsch και τους συνεργάτες του [82], η εικόνα 
προεπεξεργάζεται χρησιµοποιώντας την Λαπλασιανή του Γκαουσσιανού φίλτρου 
(Laplacian of Gaussian-LoG). Αυτό ενεργεί ως ανιχνευτής multiscale κηλίδων (spot) 
αλλά επειδή το LoG µπορεί να θεωρηθεί ως φίλτρο band pass πάρα πολλές δοµές στη 
µαστογραφία θεωρούνται ως πιθανές αποτιτανώσεις. Εποµένως, ένα µαθηµατικό 
πρότυπο µιας µικροαποτιτάνωσης εισάγεται για να βελτιώσει την ανίχνευση. Το 
πρότυπο περιγράφει την µικροαποτιτάνωση ως κυκλικό, φωτεινό σηµείο διαµέτρου D 
και τοπικής αντίθεσης C. Είναι πιθανές επιλογές ενα κυλινδρικό ή διδίαστατο 
Γκαουσσιανό διαµορφωµένο πρότυπο. Το πρότυπο καλείται µικροαποτιτάνωση εάν η 
αντίθεση C υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο κατώφλι. Αυτό το κατώφλι εξαρτάται 
από τη διάµετρο D στο πρότυπο και χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει ένα 
ορισµένο επίπεδο ευαισθησίας ανίχνευσης στην αξιολόγηση της απόδοσης. 

Αποδεικνύεται ότι το πρότυπο έχει µια χαρακτηριστική απόκριση στην 
κλίµακα διαστήµατος ανάλογα µε τις παραµέτρους D και C. Αυτή η απόκριση µπορεί 
να θεωρηθεί ως αναφορά για την απόκριση µιας πιθανής θέσης µικροαποτιτάνωσης. 
Λαµβάνοντας υπόψη ένα φωτεινό σηµείο που χαρακτηρίζεται από την ανίχνευση 
LoG οι αντίστοιχες παράµετροι του προτύπου υπολογίζονται από την απόκρισή του. 
Εάν η κατ' εκτίµηση αντίθεση είναι µεγαλύτερη από το προκαθορισµένο κατώφλι, το 
σηµείο αναφέρεται ως µικροαποτιτάνωση ειδάλλως δεν είναι. Λόγω των 
Γκαουσσιανών, οι θολές κηλίδες περιστασιακά δεν χαρακτηρίζονται στο ακριβές 
κέντρο τους γεγονός που υποβιβάζει το πρότυπο συσχετισµού. 

Αυτή η µέθοδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ανίχνευση των µεµονωµένων 
µικροαποτιτανώσεων. Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός λάθος θετικών διαγνώσεων 
χρησιµοποιείται ένα απλό σύστηµα οµαδοποίησης για τον εντοπισµό συµπλεγµάτων 
αποτιτανώσεων. 

 
3.2.3 Τεχνικές κυµατιδίων 
 

Ο G.McLeod και οι συνεργάτες του [34] ερεύνησαν την ανίχνευση 
µικροαποτιτανώσεων χρησιµοποιώντας το µετασχηµατισµό κυµατιδίων. Αυτή η 
τεχνική είχε ως σκοπό να αντικαταστήσει τη µέθοδο του αντίστροφου 
µετασχηµατισµού Fourier (FFT) καθώς βρέθηκε να είναι απλούστερη και 
αποδοτικότερη. 

Η εξαγωγή πιθανών µικροαποτιτανώσεων αρχικά επιτυγχάνεται από την 
ανάλυση κυµατιδίων της µαστογραφίας χρησιµοποιώντας τα κυµατίδια Deubechies 
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σε 3 επίπεδα. Οι έρευνες έδειξαν ότι η 8η τάξη ήταν η µέγιστη ανταλλαγή (trade off) 
µεταξύ της καθαρότερης παρουσίασης του σήµατος µικροαποτιτανώσεων και της 
ασάφειας λόγω της εµφανίσεως δακτυλίων. Αυτή η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι 
µικροαποτιτανώσεις είναι συνήθως αξιοπρόσεκτες στις υψιπερατές υποζώνες των 
επιπέδων 2 και 3, µε το επίπεδο 1 να περιέχει συνήθως το θόρυβο και τις λεπτές (fine) 
δοµικές λεπτοµέρειες. Ο µετασχηµατισµός εφαρµόστηκε στην εικόνα ως ακολουθία 
περιοχών 512x512 εικονοστοιχείων, οι οποίες επικαλύπτονται για να επιτρέψουν την 
αφαίρεση των ευρηµάτων ακµών (edge artifacts). 

Η αναδηµιουργηµένη εικόνα υποβάλλεται µετά σε επεξεργασία µε συνέλιξη 
µε ένα χωρικό φίλτρο αντιστοίχισης. Αυτό µειώνει τη δύναµη των υπόλοιπων 
δοµικών πληροφοριών, διατηρώντας το σήµα από τις µικροαποτιτανώσεις. Ένα 
σφαιρικό κατώφλι εφαρµόζεται βασισµένο στις στατιστικές ιδιότητες της εικόνας για 
να αφαιρέσει τις υπολειπόµενες πληροφορίες υποβάθρου και καθιστά την εικόνα 
δυαδική. Τελικά η συνάρτηση διαγραφής ενός αποµονωµένου εικονοστοιχείου 
αφαιρεί την πλειοψηφία των αποµονωµένων αντικείµενων µεγέθους ενός 
εικονοστοιχείου. 

Η αξιολόγηση συµπλεγµάτων εκτελείται χρησιµοποιώντας µια µέθοδο που 
εξετάζει τις τοπικές στατιστικές σε µια περιοχή (302 εικονοστοιχεία) που 
κεντροθετείται γύρω από κάθε αντικείµενο στην κατωφλιωµένη εικόνα. Το 
αντικείµενο αφαιρείται εάν οι στατιστικές «πέσουν» κάτω από µια προκαθορισµένη 
τιµή, ειδάλλως διατηρείται, δηλώνοντας ότι το αντικείµενο είναι µέλος ενός 
συµπλέγµατος 3 ή περισσότερων αντικειµένων µέσα σε µια περιοχή 1 cm2 (σύµβαση 
για ένα σύµπλεγµα µικροαποτιτανώσεων). 

Οι R.N.Strickland και H.Hahn [73] παρουσίασαν µια µέθοδο για την ανίχνευση 
µικροαποτιτανώσεων που θα µπορούσε επίσης να ταξινοµηθεί ως διαδικασία 
βελτίωσης εικόνας. Εντούτοις, η µέθοδός τους παράγει επαρκώς βελτιωµένες 
ανιχνεύσεις µικροαποτιτανώσεων έτσι ώστε να είναι µια αυτόνοµη διαδικασία. Η 
µέθοδός τους ανιχνεύει τα όρια των µικροαποτιτανώσεων µε την αποσύνθεση της 
εικόνας σε τµήµατα υψηλής και χαµηλής συχνότητας χρησιµοποιώντας ένα 
µετασχηµατισµό κυµατιδίων. Τα τµήµατα υψηλής συχνότητας είναι διεσταλµένα 
(dilated) και έπειτα εκτελείται µια αντίστροφη µετατροπή. Αυτό βελτιώνει τις 
µικροαποτιτανώσεις µέχρι το σηµείο να µπορούν να κατατµηθούν µε απλή 
κατωφλίωση. Η απόδοση αυτής της ανίχνευσης εξαρτάται από την κατάλληλη 
επιλογή µιας βάσης κυµατιδίων. 

Ο Α.P.Dhawan και οι συνεργάτες του [14] ανέπτυξαν µια µέθοδο βασισµένη 
στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για την εντόπιση µικροαποτιτανώσεων. Η µέθοδός 
τους χρησιµοποιεί έναν γενετικό αλγόριθµο για να επιλέξει ένα βέλτιστο υποσύνολο 
στατιστικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που χρησιµοποιείται περαιτέρω για την 
ταξινόµηση των εικονοστοιχείων µικροαποτιτανώσεων. Το συνδυασµένο σύνολο των 
δοµών της εικόνας περιείχε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από της δεύτερης τάξης 
ιστόγραµµα επιπέδων φωτεινότητας για την αντιπροσώπευση των σφαιρικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα βασίζονται στην 
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ανάλυση κυµατιδίων για την αντιπροσώπευση της τοπικής σύστασης των περιοχών 
µικροαποτιτανώσεων και πρώτης τάξης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα επιπέδου 
φωτεινότητας από τις κατατµηµένες περιοχές µικροαποτιτανώσεων. Κατόπιν 
χρησιµοποιείται ένα feed-forward νευρωνικό δίκτυο οπισθοδροµικής διάδοσης για να 
ταξινοµήσει τις στατιστικές χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. 

Οι S.Yu και L.Guan [79] ανάπτυξαν έναν αλγόριθµο δύο βηµάτων για την 
ανίχνευση µικροαποτιτανώσεων στις ψηφιακές εικόνες µαστογραφιών. Το πρώτο 
βήµα εκτελεί κατάτµηση στα πιθανά εικονοστοιχεία µικροαποτιτανώσεων 
χρησιµοποιώντας έναν συνδυασµό χαρακτηριστικών γνωρισµάτων κυµατιδίων και 
στατιστικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων επιπέδων φωτεινότητας. Κατόπιν τα 
µεµονωµένα εικονοστοιχεία οµαδοποιούνται µε χωρική συνδετικότητα σε 
ευδιάκριτες µικροαποτιτανώσεις. Το δεύτερο βήµα θεωρεί τα οµαδοποιηµένα 
εικονοστοιχεία ως ενιαίες µικροαποτιτανώσεις και παράγει 31 στατιστικα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από κάθε οµάδα. Σε κάθε βήµα χρησιµοποιείται ένα 
πολυεπίπεδο feed-forward νευρωνικό δίκτυο για να ταξινοµήσει τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα. 

 
3.2.4 Μαθηµατικές Μορφολογικές Μέθοδοι 

 
Ο Mendonca Braga Neto και οι συνεργάτες του [59] αναπτύξαν µια µέθοδο 

που χρησιµοποιεί τη µέθοδο Watershed στην κατάτµηση αποτιτανώσεων στις 
εικόνες. Η µέθοδος Watershed είναι ένα ισχυρό µαθηµατικό εργαλείο µορφολογίας 
για την κατάτµηση. Ο µετασχηµατισµός Watershed µπορεί να αντιµετωπισθεί ως 
γέµισµα της εικόνας που ερµηνεύεται ως relief. Οι γραµµές Watershed είναι τα 
κλειστά περιγράµµατα που διαιρούν την εικόνα σε διάφορες παρακείµενες basins. 

∆εδοµένου ότι ο τελεστής κλίσης έχει την ιδιότητα να βελτιώνει τις 
µεταβάσεις γκρίζου επιπέδου, η γραµµή Watershed της κλίσης δίνει θεωρητικά έναν 
καλό τελεστή κατάτµησης. Πρακτικά λόγω του θορύβου και της χαµηλής αντίθεσης 
των µαστογραφιών, απαιτείται µια συστηµατοποίηση της κλίσης για να αποβάλει τις 
basins που δεν είναι γνήσιες. 

Η συστηµατοποίηση της κλίσης, ολοκληρώνεται µε την επιβολή των δεικτών 
(markers) ως περιφερειακά ελάχιστα της κλίσης και έπειτα την καταστολή όλων των 
άλλων ελάχιστων µέσω µιας µορφολογικής πράξης αναδηµιουργίας. Ως εκ τούτου, 
κάποιος πρέπει να παρέχει τους εσωτερικούς δείκτες, ένα για κάθε αποτιτάνωση και 
επίσης ένα υπόβαθρο ή έναν εξωτερικό δείκτη. 

Οι δείκτες λήφθηκαν µε έναν ηµιαυτόµατο τρόπο. Οι εσωτερικοί δείκτες ήταν 
µονά εικονοστοιχεία που τοποθετήθηκαν µε το χέρι µέσα σε κάθε αποτιτάνωση µε 
ένα ποντίκι. Οι εξωτερικοί δείκτες λήφθηκαν από τους εσωτερικούς δείκτες ως 
αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού Watershed του αντιστρόφου του µαστογραφικού 
τµήµατος εισαγωγής χρησιµοποιώντας τους εσωτερικούς δείκτες ως σύνολο δεικτών. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι η µέθοδος Watershed είναι πολύ αποτελεσµατική για 
την αυτόµατη ανίχνευση µικροαποτιτανώσεων. Παρά τη χαµηλή αντίθεση των 
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µαστογραφικών εικόνων και την παρουσία επικαλυπτόµενων αποτιτανώσεων, 
επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Αναµένονται καλύτερα αποτελέσµατα µε 
τη βοήθεια ενός πεπειραµένου ραδιολόγου. 

 
3.2.5 Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 
Σε µια προσπάθεια να ανιχνευθούν µεµονωµένες µικροαποτιτανώσεις, τα 

νευρωνικά δίκτυα συνηθέστερα εφαρµόζονται στις περιοχές που περιέχουν 
συµπλέγµατα µικροαποτιτανώσεων. Μια αποτελεσµατικότερη τεχνική έχει 
αναπτυχθεί από τους D.Meersman και τους συνεργάτες του [23] που χρησιµοποιεί 
νευρωνικά δίκτυα για να εκτελέσει ταξινόµηση βασισµένη στο εικονοστοιχείο. 

Τα δίκτυα που χρησιµοποιηθήκαν ήταν feedforward νευρωνικά δίκτυα τριών 
επιπέδων µε διαφορετικές διαστάσεις. Η γειτονιά κάθε εικονοστοιχείου (9x9 ή 15x15 
εικονοστοιχεία) µέσα στην εικόνα δόθηκε ως είσοδος στο δίκτυο, η έξοδος της 
στατιστικής µεθόδου θεωρήθηκε ως σωστή έξοδος. Τα δίκτυα είχαν ένα κρυµµένο 
επίπεδο 16 ή 81 µονάδων και έξοδο µιας µονάδας και εκπαιδεύθηκαν 
χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο οπισθοδροµικής διάδοσης. 

Οι περιοχές που επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία από το δίκτυο και οι προκύπτουσες εικόνες αναλύθηκαν για την 
παρουσία ανιχνευµένων συµπλεγµάτων µε την ακόλουθη µέθοδο: 

 Κατ' αρχάς, εφαρµόστηκε ένα κατώφλι στις προκύπτουσες εικόνες. Μια 
οµάδα συνδεδεµένων εικονοστοιχείων που έχουν µια τιµή επάνω από την τιµή 
κατωφλίου θεωρήθηκε ως αποτιτάνωση. 

 Έπειτα, όλες οι αποτιτανώσεις που περιέχουν µόνο ένα εικονοστοιχείο 
αφαιρέθηκαν επειδή θεωρούνταν θόρυβος. 

 Σε ένα τρίτο βήµα, όλα τα εικονοστοιχεία µέσα σε 0.5cm της περιοχής 
αποτιτάνωσης ήταν χαρακτηρισµένα. Μια χαρακτηρισµένη περιοχή που 
περιέχει 2 (ή περισσότερες) αποτιτανώσεις θεωρήθηκε ως ανιχνευµένο 
σύµπλεγµα. 
Μετά από τη σύγκριση της θέσης και του µεγέθους των ανιχνευµένων 

συµπλεγµάτων και των αληθινών συµπλεγµάτων, τα ανιχνευµένα συµπλέγµατα είτε 
ταξινοµήθηκαν ως θετικά (TP) είτε λάθος θετικά (FP). Με την αλλαγή της τιµής 
κατωφλίου άλλαξε και το ποσό συµπλεγµάτων TP και FP που βρέθηκε. 
 
3.3 Συµπεράσµατα 
 

Η αξιολόγηση των αλγορίθµων ανίχνευσης είναι µια πολύ περίπλοκη 
διαδικασία. Κάθε ερευνητής αξιολογεί τον αλγόριθµό του µε διαφορετικούς τρόπους. 
Μερικές από τις αποκλίσεις που υπάρχουν είναι [72]: 

 Ο καθορισµός ενός "στόχου" ποικίλλει. Ένας στόχος είναι απλά 
οποιοσδήποτε τοµέας µιας εικόνας που περιέχει τις αποτιτανώσεις που θα 
επιθυµούσαµε το σύστηµα να ανιχνεύσει. Τότε η ευαισθησία του 
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συστήµατος θα ήταν ένα µέτρο της δυνατότητάς του να επιλέξει αυτούς 
τους στόχους και η ιδιοµορφία του είναι χαρακτηριστικά ένα µέτρο για το 
πόσες άλλες, ανεπιθύµητες, περιοχές αναδυκνύει. Τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που θεωρούνται ως στόχοι είναι: 

• όλα τα συµπλέγµατα που συνδέονται µε κακοήθεια αποδεδειγµένα µε βιοψία 
• όλα τα συµπλέγµατα που θα ανάγκαζαν έναν καλό ραδιολόγο να ανακαλέσει 

µια γυναίκα 
• όλα τα συµπλέγµατα αποτιτανώσεων. 

 Κατά την αξιολόγηση ενός συστήµατος που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί 
ως βοηθητικό εργαλείο ενός ραδιολόγου, η απόλυτη αξιολόγηση πρέπει να 
είναι µια σύγκριση µεταξύ της απόδοσης των προτροπών των ακτινολόγων 
και της απόδοσης των µη προτροπών. Η αξιολόγηση της παρακινούµενης 
απόδοσης ενός ραδιολόγου είναι ένας πολύ χρονοβόρος στόχος δεδοµένου ότι 
είναι πολύ δύσκολο για ένα ραδιολόγο να διατηρήσει τη συγκέντρωση του για 
µακρύ χρονικό διάστηµα. 

 ∆εν υπάρχει κανένας καθορισµένος αριθµός εικόνων στον οποίο οι 
αλγόριθµοι εξετάζονται. Ένα ευρύ φάσµα εικόνων (από 16 έως 250) έχει 
χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσει την απόδοση των αλγορίθµων. Ως εκ 
τούτου είναι πολύ δύσκολο να συγκριθεί η ακρίβεια των αλγορίθµων. 

 
 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό της διπλωµατικής εργασίας γίνεται παρουσίαση της 
συγκριτικής ανάλυσης, που χρησιµοποιείται για την ερµηνεία των ψηφιακών 
µαστογραφηµάτων. Γίνεται αναφορά στα είδη της, στα στάδια από τα οποία 
αποτελείται καθώς και στις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή της. 
Αναλύεται η διαδικασία της συστοίχισης µαστογραφηµάτων, που είναι ένα από τα πιο 
βασικά αλλά και συνάµα από τα πιο πολύπλοκα στάδια της συγκριτικής ανάλυσης και 
τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στο συντελεστή ετεροσυσχέτισης ως µέσο για την 
αναγνώριση και τη συστοίχιση διδιάστατων προτύπων. 
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4.1 Συγκριτική ανάλυση µαστογραφηµάτων 
 
Συγκριτικά µε τη µεγάλη πληθώρα των ερευνών που έχουν γίνει στο χώρο της 

ψηφιακής µαστογραφίας, υπάρχουν σχετικά πολύ λίγες έρευνες που ασχολούνται µε 
τη σύγκριση ζευγών µαστογραφηµάτων, παρόλο που µια από τις πρώτες έρευνες στον 
τοµέα αυτό χρονολογείται γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Το µεγαλύτερο 
µέρος της ερευνάς της ανάλυσης µαστογραφηµάτων, έχει εστιαστεί στην ανάλυση 
µιας µόνο εικόνας για την ανίχνευση ανωµαλιών. Στην κλινική πρακτική όµως, τα 
µαστογραφήµατα µπορούν να ερµηνευθούν µε την ανάλυση ενός ζευγαριού από τις 
αντίστοιχες προβολές του αριστερού και δεξιού µαστού, και όταν είναι εφικτό, µε την 
εξέταση της ίδιας προβολής, του ίδιου µαστού από προηγούµενες εξετάσεις. Τέτοιες 
συγκριτικές αναλύσεις, βοηθούν τους ραδιολόγους να αναγνωρίσουν ανωµαλίες και 
να προσδιορίσουν την κλινική τους σηµασία. Αυτή η τεχνική ονοµάζεται συγκριτική 
ανάλυση. Η συγκριτική ανάλυση µπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, στη 
πρόσκαιρη (temporal) και στη δίπλευρη (bilateral) σύγκριση. Η πρώτη, αναφέρεται 
στη σύγκριση αντίστοιχων µαστογραφηµάτων του ίδιου ασθενή, που πάρθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές (σε χρονικό διάστηµα ενός έως τριών ετών), ενώ η 
δεύτερη αναφέρεται στη σύγκριση του αριστερού και δεξιού µαστογραφήµατος του 
ασθενή από την ίδια εξέταση. Μια τρίτη συγκριτική µέθοδος, περιλαµβάνει την 
πρόσκαιρη και δίπλευρη σύγκριση, συγκρίνοντας δίπλευρες αλλαγές µε την πάροδο 
του χρόνου. 

Παρόλο που το ανθρώπινο µάτι µπορεί να συγκρίνει µε µεγάλη ευκολία 
εικόνες και να βρίσκει παρόµοια χαρακτηριστικά µεταξύ τους ή νέες εµφανίσεις 
χαρακτηριστικών ή και διαφορές µεταξύ των εικόνων αυτών, η προσπάθεια 
µεταφοράς αυτών των διαδικασιών στους υπολογιστές για την αυτοµατοποίηση τους 
και για διευκόλυνση των ραδιολόγων αποδεικνύεται µια πολύ δύσκολη διαδικασία. 
Πολλά συστήµατα ανίχνευσης µε υπολογιστή, βασίζονται στην αρχή της συγκριτικής 
ανάλυσης, όπου τα µαστογραφήµατα επιθεωρούνται για χαρακτηριστικά σηµάδια 
πιθανού καρκίνου µέσω της σύγκρισης προβολών του αριστερού και δεξιού µαστού 
για ύποπτη δίπλευρη ασυµµετρία και της σύγκρισης νέων µε προηγούµενα 
µαστογραφήµατα για την ανίχνευση αναπτυσσόµενων ανωµαλιών.  

Οι περισσότερες έρευνες στο χώρο της συγκριτικής ανάλυσης ασχολούνται µε 
τη σύγκριση δίπλευρων µαστογραφηµάτων και µόνο τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί η σύγκριση πρόσκαιρων µαστογραφηµάτων. Η καθυστερηµένη αυτή 
ανάπτυξη της πρόσκαιρης σύγκρισης µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη κλινικών 
δεδοµένων και στα περισσότερα τεχνικά προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν 
στην περίπτωση αυτή. Τα πρόσκαιρα ζεύγη µαστογραφηµάτων είναι διαθέσιµα σε 
λίγες περιπτώσεις, όπως η επαναλαµβανόµενη µαστογράφηση συµπτωτικών 
περιπτώσεων, ενώ τα δίπλευρα ζεύγη υπάρχουν διαθέσιµα σχεδόν για όλες τις 
γυναίκες. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν δηµιουργήσει τα 
τελευταία χρόνια ετήσια προγράµµατα µαστογράφησης των γυναικών µε αποτέλεσµα 
να υπάρχουν οργανωµένες βάσεις δεδοµένων. Ένα άλλο θετικό των προγραµµάτων 
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µαστογράφησης που εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες είναι ότι µπαίνουν στο 
δεύτερο κύκλο τους µε αποτέλεσµα να αρχίζουν να γίνονται διαθέσιµα και πρόσκαιρα 
ζεύγη µαστογραφηµάτων. Σήµερα γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη συστηµάτων 
που θα µπορούν να µελετούν ταυτόχρονα και πρόσκαιρα και δίπλευρα ζεύγη 
µαστογραφηµάτων, που έως τώρα αντιµετωπίζονταν ως δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 
 

4.1.1 ∆ίπλευρη σύγκριση 
 

Υπάρχει µια αξιοσηµείωτη διαφορά στην εµφάνιση των µαστογραφηµάτων 
από διαφορετικές γυναίκες, αλλά το δεξί και αριστερό µαστογράφηµα από την ίδια 
γυναίκα τείνουν να παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθµό συµµετρίας. Μία απόκλιση από 
αυτή τη συµµετρία µπορεί να είναι ενδεικτική για την παρουσία µίας ανωµαλίας. 
Ασυµµετρία είναι η παρουσία αδενικού ιστού σε ένα σηµείο του µαστού και όχι στο 
αντίστοιχο σηµείο στον άλλο µαστό. Οι µάζες είναι οι πιο σηµαντικές ασύµµετρες 
ενδείξεις για µία πιθανή ύποπτη περιοχή και εµφανίζονται φωτεινότερες από τον 
περιβάλλοντα ιστό. Μια διαταραχή στην κανονική συµµετρική ροή των δοµών προς 
τη θηλή είναι επίσης ενδεικτική για ανωµαλία. Η δυσκολία στη δίπλευρη ανάλυση 
έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ αριστερού και 
δεξιού µαστού που οφείλονται σε αλλαγή των συνθηκών στη εξέταση µαστογραφίας 
και στην φυσική διαφοροποίηση της δοµής του παρεγχύµατος, οι οποίες αν 
συνδυαστούν µπορεί να εµφανιστούν σαν µια ανωµαλία. Έτσι χρειάζεται προσοχή 
στην αναγνώριση των ενδείξεων που οφείλονται σε κάποια ανωµαλία και σε αυτές 
που οφείλονται σε εξωτερικούς ή φυσικούς παράγοντες.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εφαρµόζουµε την τεχνική της 
συγκριτικής ανάλυσης χρησιµοποιώντας δίπλευρα ζεύγη µαστογραφηµάτων ένα 
παράδειγµα εκ των οποίων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.1 Ζεύγος δίπλευρων µαστογραφηµάτων 

(A) (B) 
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4.1.2 Πρόσκαιρη σύγκριση 
 

Η πρόσκαιρη σύγκριση αναφέρεται στη σύγκριση αντίστοιχων 
µαστογραφηµάτων του ίδιου µαστού και του ίδιου ασθενή που έχουν παρθεί σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές και υπό την ίδια προβολή. Ένα τέτοιο ζεύγος συχνά 
ονοµάζεται χρονική ακολουθία. Αυτή η σύγκριση προσδιορίζει αν κάποιες περιοχές 
έχουν υποστεί αλλαγές που είναι ενδεικτικές για αναπτυσσόµενη ανωµαλία. Τέτοιες 
αλλαγές µπορεί να είναι αύξηση του µεγέθους µιας µάζας ή του αριθµού των 
µικροαποτιτανώσεων, αλλαγή της αρχιτεκτονικής του µαστού ή η παρουσία νέας 
µάζας ή µικροαποτιτανώσεων. Οι αλλαγές αυτές που χαρακτηρίζονται και ως νέες 
περιοχές εντοπίζονται αφού ταιριάξουµε τις κοινές περιοχές των µαστογραφηµάτων, 
δηλαδή αφού αντιστοιχήσουµε τις περιοχές που υπάρχουν και στις δύο εικόνες. 
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που οι νέες περιοχές αντιστοιχούν σε φυσικές αλλαγές 
του µαστού, όπως είναι η ανάµιξη ιστού λόγω γήρανσης του, που εµφανίζεται όταν 
µια γυναίκα µεγαλώνει ηλικιακά, ή σε µετακινήσεις µεταξύ των ιστών του µαστού. 
Εξάλλου πρέπει να θυµόµαστε ότι τα µαστογραφήµατα είναι διδιάστατες προβολές, 
τρισδιάστατων ογκοµετρικών δοµών και µετακινήσεις µεταξύ των ιστών του µαστού. 
Η αυτών των γεγονότων µπορεί να εµφανίζουν νέες µορφολογικές περιοχές. Για τους 
λόγους αυτούς απαιτείται µεγάλη προσοχή στην αναγνώριση των περιοχών που 
αντιστοιχούν σε περιοχές αναπτυσσόµενων ανωµαλιών και των περιοχών που 
αντιστοιχούν σε περιοχές φυσιολογικού ιστού. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα µιας τέτοιας πρόσκαιρης ακολουθίας είναι ότι οι 
πιθανές ανωµαλίες µπορούν να προσδιοριστούν από παλαιότερα µαστογραφήµατα, 
που χρησιµοποιούνται ως αναφορά. Η σύγκριση µαστογραφηµάτων από τον ίδιο 
µαστό µπορεί να δώσει πιο καλά αποτελέσµατα από τη δίπλευρη σύγκριση λόγω του 
γεγονότος ότι ο αριστερός και δεξιός µαστός µπορεί να περιέχουν από τη φύση τους 
διαφορετικές δοµές. Παράδειγµα ενός ζεύγους πρόσκαιρων µαστογραφηµάτων 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

(Α) (Β) 
Εικόνα 4.2 Ζεύγος πρόσκαιρων µαστογραφηµάτων 



                                                                      Συγκριτική ανάλυση µαστογραφηµάτων 

 84

4.2 Η διαδικασία της συγκριτικής ανάλυσης 
 

Αντίστοιχα µαστογραφήµατα δεξιού και αριστερού µαστού προσφέρουν µια 
πηγή σηµαντικής πληροφορίας, ενώ ο συνδυασµός τους προσφέρει επιπλέον 
ποσότητα πληροφορίας. Η σύγκριση ενός ζεύγους µαστογραφηµάτων, µέσω της 
συγκριτικής ανάλυσης, περιλαµβάνει έναν αριθµό ξεχωριστών βηµάτων που 
σχετίζονται όµως µεταξύ τους. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός 
πλαισίου αναφοράς δια µέσου της συστοίχισης των αντίστοιχων µαστογραφηµάτων, 
σύµφωνα µε κάποιο κριτήριο. Το επόµενο βήµα αφορά τη δηµιουργία ενός µέτρου 
διαφοράς µεταξύ των µαστογραφηµάτων και τη χρησιµοποίηση του µέτρου αυτού για 
τη παραγωγή µιας εικόνας που τονίζει τις ύποπτες οντότητες. Πολλές από τις ύποπτες 
οντότητες, που αρχικά αναγνωρίστηκαν µπορεί να µην είναι αληθινές ανωµαλίες. Για 
να εξουδετερώσουµε τέτοιες λανθασµένες θετικές ανιχνεύσεις, οι ύποπτες οντότητες 
αναλύονται χρησιµοποιώντας τεχνικές ανάλυσης παραµέτρων. Το τελευταίο στάδιο 
της συγκριτικής µεθόδου συνεπάγεται τη χρήση της εικόνας, που δηµιουργήθηκε 
παραπάνω, µαζί µε διάφορες τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής παραµέτρων για να 
παράγουµε µια εικόνα που απεικονίζει πιθανές ύποπτες οντότητες και µειώνει τις 
λανθασµένες θετικές περιοχές. Μια τέτοια µέθοδος είναι η χρήση Τεχνητών 
Νευρωνικών ∆ικτύων, που παρέχουν “ευφυή” απεικόνιση. Οι πιθανές ανωµαλίες 
µπορούν τότε να χαρακτηριστούν από τη φάση της διάγνωσης, µέσω υπολογιστή ως 
καλοήθης ή κακοήθης. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα στάδια της συγκριτικής 
ανάλυσης. 
 

 
Εικόνα 4.3 Στάδια συγκριτικής ανάλυσης 

 
 
4.3 Συστοίχιση µαστογραφηµάτων 
 

Σε οποιαδήποτε µαστογραφική µελέτη η τρισδιάστατη τοποθέτηση του 
µαστού, το ποσό της πίεσης που εφαρµόζεται κατά τη συµπίεση και οι συνθήκες 
απεικόνισης ποικίλουν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την συµπεριφορά 
παραµόρφωσης που παρουσιάζει ο µαστός στις αλλαγές των εξωτερικών συνθηκών, 
έχει ως αποτέλεσµα ποικίλες χωρικές διαφορές µεταξύ µαστογραφηµάτων στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται και µη γραµµικές παραµορφώσεις. Αυτές οι διαφορές κάνουν τα 
δίπλευρα και πρόσκαιρα ζεύγη µαστογραφηµάτων να διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, 
και δυσκολεύουν την αυτόµατη σύγκριση των ζευγών αυτών. Οι χωρικές διαφορές, 
που παρουσιάζονται σε µελέτες αντίστοιχων δοµών του ανθρώπινου σώµατος, σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές, και συγκεκριµένα στην περίπτωση µας στο µαστό, 
οφείλονται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο σώµα αποτελείται κατά 60-80% από νερό. 
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Εποµένως, είναι αρκετά µαλακό, ευκίνητο και παραµορφώνεται πολύ εύκολα. Επίσης 
αν αναλογιστούµε ότι οι µαστοί αποτελούνται αποκλειστικά από µαλακό ιστό και ότι 
θεωρούνται “εξωτερικές” δοµές του σώµατος, µε την έννοια ότι προεξέχουν από το 
υπόλοιπο σώµα, είναι φανερό ότι παραµορφώνονται πολύ εύκολα από εξωτερικές 
δυνάµεις και η θέση τους σχετικά µε το υπόλοιπο σώµα επηρεάζεται από τη αναπνοή 
και την καρδιακή κίνηση. 

Η συστοίχιση ενός ζεύγους αντίστοιχων µαστογραφηµάτων, αφορά τη 
αφαίρεση τέτοιων χωρικών διαφορών. Όταν προσπαθούµε να ταιριάξουµε δύο 
µαστογραφήµατα από την ίδια ή διαφορετικές µελέτες, µια µαστογραφία επιλέγεται 
ως εικόνα αναφοράς και η άλλη συστοιχίζεται µε βάση αυτή. Οι περισσότερες 
παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη συστοίχιση των µαστογραφιών, έχουν 
επικεντρωθεί στη χρήση συµπαγών (rigid) µοντέλων ευθυγράµµισης, αγνοώντας τις 
ελαστικές ιδιότητες του µαστού. Με τον όρο συµπαγές µοντέλο (rigid model) 
εννοούµε τη µοντελοποίηση του µαστού ως ένα ανελαστικό σώµα, δηλαδή θεωρούµε 
την µετακίνηση του µαστού επίπεδη (στις δύο διαστάσεις), που µεταφράζεται σε 
οριζόντια, κάθετη και περιστροφική κίνηση του µαστού. Σε ένα  χωρικό 
µετασχηµατισµό, που βασίζεται σε τέτοιου είδους µοντέλα, οι δοµές (εικόνες) 
διατηρούν το σχήµα και τη µορφή τους κατά τη διάρκεια της ευθυγράµµισης. Το 
γεγονός αυτό µειώνει τον βαθµό εφαρµογής τους στην συστοίχιση των µαστογραφιών 
γιατί δεν λαµβάνουν υπόψη τη συµπεριφορά παραµόρφωσης του µαστού, δηλαδή 
θεωρούν το µαστό σαν ένα άκαµπτο σώµα. Σχεδόν όλες οι µέθοδοι ευθυγράµµισης 
µαστογραφηµάτων, που χρησιµοποιούν ανελαστικά µοντέλα, στηρίζονται στην 
εξαγωγή σηµείων ελέγχου, βάση των οποίων γίνεται η ευθυγράµµιση. Η συστοίχιση 
γίνεται ταιριάζοντας κάποια σηµεία ελέγχου και ελαχιστοποιώντας της συναρτήσεις 
απόστασης µεταξύ κάποιων άλλων. 

Τα σηµεία ελέγχου µπορούν να είναι είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Τα 
πρώτα αναφέρονται στην επιφάνεια του δέρµατος και στη θηλή, ενώ τα δεύτερα 
αναφέρονται στο θωρακικό (στηθικό) µυ, αν πρόκειται για πλάγια ή λοξή προβολή, 
στον αδενώδη ιστό και στη δοµή των αγγείων. Η χρήση εσωτερικών σηµείων ελέγχου 
είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας της υπάρχουσας ποικιλοµορφίας και της δυσκολίας 
ανάπτυξης αυτόµατων µεθόδων για την εξαγωγή τέτοιων σηµείων. Από την άλλη 
µεριά, τα εξωτερικά σηµεία ελέγχου έχουν µια σχετική συνέπεια στη µορφή και στη 
δοµή. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα εξωτερικά σηµεία ελέγχου είναι η θηλή και τα 
σηµεία τοµής του µαστού µε το θωρακικό τοίχωµα, που συνήθως είναι και τα σηµεία 
µε τη µεγαλύτερη καµπυλότητα στην περιφέρεια του µαστού. 
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Εικόνα 4.4 Ευρέως χρησιµοποιούµενα σηµεία ελέγχου 
 

Το πρώτο στάδιο για την εξαγωγή εξωτερικών σηµείων ελέγχου είναι ο 
διαχωρισµός του µαστού από το υπόλοιπο τµήµα της µαστογραφίας 
(segmentation).Με τον τρόπο αυτό παίρνεται το περίγραµµα του µαστού βάση του 
οποίου γίνεται η εξαγωγή των σηµείων ελέγχου. Η διαδικασία διαχωρισµού του 
µαστού από το φόντο της µαστογραφίας, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση λόγω του 
γεγονότος ότι στα όρια των δύο περιοχών (περίγραµµα µαστού), οι περιοχές είναι 
επικαλυπτόµενες και επίσης δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο κατώφλι µε το οποίο 
θα µπορούσε να γίνει διαχωρισµός µέσω κατωφλίωσης.  

Η θηλή, που είναι το βασικό σηµείο ελέγχου που εξάγεται από το περίγραµµα 
του µαστού, παρουσιάζει ποικιλοµορφία ως προς τη εµφάνιση της στο 
µαστογράφηµα. Μπορεί να παρουσιάζεται σε προφίλ, µερικώς σε προφίλ ή καθόλου 
σε προφίλ. Έτσι προκύπτουν τρεις καταστάσεις ζευγών µαστογραφηµάτων, όπου 
στην µια περίπτωση έχουµε και στα δύο µαστογραφήµατα τη θηλή σε προφίλ, στην 
άλλη περίπτωση µόνο τη µια θηλή σε προφίλ και στην τρίτη περίπτωση καµία θηλή 
σε προφίλ. Γενικά η θηλή καθορίζεται ως το σηµείο του µαστού που απέχει τη 
µεγαλύτερη απόσταση από το θωρακικό τοίχωµα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται 
τέσσερις περιπτώσεις εµφάνισης της θηλής σε ένα µαστογράφηµα, όπου η τρίτη 
περίπτωση αντιστοιχεί στην κατάσταση εισολκής της θηλής (όχι σε προφίλ). 
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                          (α)                        (β)                         (γ)                        (δ) 
 
Σχήµα 4.5 Εµφάνιση της θηλής σε κατάσταση (α) προφίλ, (β) όχι προφίλ, (γ) εισολκής, 

(δ) µερικώς προφίλ σε ένα µαστογράφηµα 
 

Στην περίπτωση που έχουµε τη θηλή σε προφίλ, τότε η ανίχνευση της γίνεται 
µε τη βοήθεια της µέγιστης καµπυλότητας (κύρτωσης), θεωρώντας ότι η θηλή µαζί µε 
τα σηµεία τοµής του µαστού µε το θωρακικό τοίχωµα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 
κλίση από όλα τα σηµεία του περιγράµµατος. Στην περίπτωση που η θηλή δεν 
βρίσκεται σε προφίλ τότε η ανίχνευση της γίνεται µε τη βοήθεια της µέγιστης 
φωτεινότητας, θεωρώντας ότι αυτή έχει τη µεγαλύτερη φωτεινότητα από τα σηµεία 
που βρίσκονται επί του περιγράµµατος. 

Μια ακόµα σηµαντική µέθοδος που χρησιµοποιούν τα ανελαστικά µοντέλα 
για τη συστοίχιση των µαστογραφηµάτων είναι η χρήση των µέτρων οµοιότητας 
πληροφορίας (information similarity measures). Τα µέτρα αυτά προσδιορίζουν το 
βαθµό οµοιότητας µεταξύ δύο εικόνων χρησιµοποιώντας τις τιµές φωτεινότητας των 
αντίστοιχων εικονοστοιχείων και µια συνάρτηση κόστους. Η συστοίχιση βασιζόµενη 
σε τέτοια µέτρα οµοιότητας απλά προσαρµόζει τις παραµέτρους ενός κατάλληλου 
χωρικού µοντέλου µέχρι η συνάρτηση κόστους φτάσει ένα τοπικό ακρότατο. 
Παραδείγµατα συναρτήσεων κόστους που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη συστοίχιση 
εικόνων είναι  ο συντελεστής ετεροσυσχέτισης (correlation coefficient), η στοχαστική 
αλλαγή σήµατος (Stochastic Sing Change), το απόλυτο άθροισµα διαφορών (Sum of 
Absolute Differences) και το άθροισµα του τετραγώνου των διαφορών (Sum of 
Squared Differences). Μια από τις υποθέσεις που κάνουµε για τη χρήση των µέτρων 
οµοιότητας είναι ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των τιµών φωτεινότητας των 
δύο εικόνων. Αυτή όµως η υπόθεση δεν ισχύει πάντα για τα µαστογραφήµατα 
εξαιτίας τις ποικιλοµορφίας που υπάρχει στις φωτεινότητες όµοιων δοµών που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές µελέτες (δίπλευρα και πρόσκαιρα µαστογραφήµατα). 
Τα πιο σηµαντικά και πιο χρησιµοποιούµενα µέτρα οµοιότητας είναι αυτά που 
βασίζονται στη αµοιβαία πληροφορία (mutual information). Η αµοιβαία πληροφορία 
εκφράζει το ποσό της πληροφορίας που η µια εικόνα περιέχει για την άλλη. Μερικά 
µέτρα αµοιβαίας πληροφορίας είναι τα 
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1) Από κοινού ιστογράµµατα 
 

Ένα από κοινού ιστόγραµµα (joint histogram) είναι ένα δισδιάστατο 
ιστόγραµµα που χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει τη σχέση µεταξύ των 
επιπέδων φωτεινότητας των αντίστοιχων εικονοστοιχείων δύο εικόνων. Για δύο 
εικόνες, Α και Β, το από κοινού ιστόγραµµα υπολογίζεται σχεδιάζοντας την 
φωτεινότητα α κάθε εικονοστοιχείου της εικόνας Α, συναρτήσει της φωτεινότητας β 
του αντίστοιχου εικονοστοιχείου της εικόνας Β. Η τιµή κάθε σηµείου του 

ιστογράµµατος, ( , )ABh a b , αναπαριστά των αριθµό των εικονοστοιχείων, στην 
επικαλυπτόµενη περιοχή των δυο εικόνων, που έχουν φωτεινότητα α στην εικόνα Α 
και φωτεινότητα β στην εικόνα Β. 

 

(Α) (Β) 
 

Εικόνα 4.6 Από κοινού ιστογράµµατα (α) συστοιχισµένων, (β) µη συστοιχισµένων 
εικόνων  

 
Ο αριθµός των στοιχείων του από κοινού ιστογράµµατος µπορεί να 

καθοριστεί είτε από το εύρος τιµών των φωτεινοτήτων των εικονοστοιχείων των δύο 
εικόνων, είτε µε διαχωρισµό της κλίµακας φωτεινοτήτων σε “bins”. Για παράδειγµα 
µία εικόνα των 12-bit έχει ένα από κοινού ιστόγραµµα µε 40962 στοιχεία. Ο πιο 
συχνά χρησιµοποιούµενος αριθµός bins είναι µεταξύ 64 και 256. Οι µεταβλητές α και 
β αντιπροσωπεύουν τις αρχικές φωτεινότητες των εικόνων ή τα επιλεγµένα bin 
φωτεινότητας. Τα από κοινού ιστογράµµατα, όπως φαίνεται και από το σχήµα 4.6 , 
διασκορπίζονται ή θολώνουν µε αυξανόµενη την ανοµοιοµορφία µεταξύ των δύο 
εικόνων. Με διαίρεση του από κοινού ιστογράµµατος µε τον ολικό αριθµό των 
εικονοστοιχείων Ν της κοινής περιοχής των δύο εικόνων, πετυχαίνουµε την 
κανονικοποίηση του και το αποτέλεσµα είναι γνωστό ως από κοινού συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας , ( , )A Bp a b των εικόνων Α και Β και δίνεται από τη σχέση 
 

( , )( , )
( , )

AB
AB

AB
a b

h a bp a b
h a b

=

∑∑
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Η τιµή κάθε στοιχείου hAB(a,b) αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εµφάνισης 
ενός ζεύγους φωτεινοτήτων (a,b). 
 
2) Από κοινού εντροπία 
 

Η από κοινού εντροπία (joint entropy) µετράει το ποσό της πληροφορίας των 
συνδυαζόµενων εικόνων. Αν οι εικόνες Α και Β είναι τελείως ασυσχέτιστες τότε η 
από κοινού εντροπία ισούται µε το άθροισµα των εντροπιών των δύο εικόνων. Όσο 
πιο παρόµοιες είναι οι εικόνες τόσο µικρότερη είναι η από κοινού εντροπία σε σχέση 
µε το άθροισµα των ανεξαρτήτων εντροπιών: 

( , ) ( ) ( )H A B H A H B≤ +  
 
Η από κοινού εντροπία δίνεται από τη σχέση: 

 

( , ) ( , ) log ( , )AB AB
a A b B

H A B p a b p a b
∈ ∈

= −∑∑ , 

 
όπου 0log(0) ισούται µε µηδέν. 
 
3)Εντροπία µετώπου 

 
Η πληροφορία που συνεισφέρεται από την κάθε εικόνα είναι απλά η εντροπία 

του τµήµατος της εικόνας που επικαλύπτει την άλλη εικόνα. Αυτές οι εντροπίες 
µετώπου (marginal entropies) παράγονται από τις πιθανότητες εµφάνισης των 
διαφόρων φωτεινοτήτων στα επικαλυπτόµενα τµήµατα των εικόνων. Οι εντροπίες 
µετώπου δίνονται από τις σχέσεις 

( ) ( ) log ( )A A
a A

H A p a p a
∈

= −∑ , 

 

( ) ( ) log ( )B B
b B

H B p b p b
∈

= −∑ , 

 
όπου pA(α) και pB(b) είναι οι κατανοµές των πιθανοτήτων µετώπου (marginal 

probability distributions) και 0log(0) ισούται µε µηδέν. Οι κατανοµές των 
πιθανοτήτων µετώπου προκύπτουν από την προβολή της από κοινού συνάρτησης 
πυκνότητας πιθανότητας στους άξονες που αντιστοιχούν στις φωτεινότητες των 
εικόνων Α και Β αντίστοιχα και δίνονται από τις σχέσεις: 

( ) ( , )A AB
b

p a p a b=∑ , 

( ) ( , )B AB
a

p b p a b=∑  
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4) Σχετική εντροπία 
 

Η σχετική εντροπία είναι ένα µέτρο για το ποσό της κοινής πληροφορίας που 
περιέχουν οι δύο εικόνες. Η µεγιστοποίηση της σχετικής εντροπίας µπορεί να 
θεωρηθεί σαν µια διαδικασία µείωσης της από κοινού εντροπίας Η(Α,Β) σχετικά µε 
τις εντροπίες µετώπου στα επικαλυπτόµενα τµήµατα των δύο εικόνων. Η σχετική 
εντροπία δίνεται από τους τύπους 

 
Ι(Α,Β) = Η(Α)+Η(Β)-Η(Α,Β), 

 
( , )( , ) ( , ) log

( ) ( )
AB

AB
a A b B A B

p a bI A B p a b
p a p b∈ ∈

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑∑  

 
Ένας από τους βασικούς περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε την 

αποκλειστική χρήση των µέτρων οµοιότητας είναι το γεγονός ότι οι χωρικοί 
µετασχηµατισµοί που χρησιµοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της συνάρτησης 
κόστους περιορίζονται σε συµπαγείς µετασχηµατισµούς µην επιτρέποντας ελαστικές 
παραµορφώσεις που πιθανόν να υπάρχουν. Παρόλα αυτά όµως ελαστικοί χωρικοί 
µετασχηµατισµοί σπάνια χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό γιατί ο αριθµός των 
παραµέτρων που πρέπει να βελτιστοποιηθεί είναι αρκετά µεγάλος. 

Η πολυπλοκότητα και η ανοµοιογένεια του µαστού, καθώς και η µορφή του, 
κάνουν πολύ δύσκολη την συστοίχιση των µαστογραφηµάτων χρησιµοποιώντας ένα 
ανελαστικό µοντέλο. Ακριβής ευθυγράµµιση θα απαιτούσε να µοντελοποιήσουµε τις 
ελαστικές και ανοµοιογενείς ιδιότητες του µαστικού ιστού, καθώς και το πως ο ιστός 
επηρεάζεται από πιθανές αλλαγές της τοποθέτησης του ασθενή και της πίεσης που 
εφαρµόζεται στο µαστό κατά τη διάρκεια της συµπίεσης στη διαδικασία λήψης του 
µαστογραφήµατος. Είναι λοιπόν δύσκολο να πετύχουµε τέλειο ταίριασµα ακόµα και 
µε υγιείς µαστούς. Ωστόσο, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο που 
πλησιάζει την ελαστική συµπεριφορά των µαστών. Αυτό το µοντέλο θα πρέπει να 
έχει δύο µέρη, ένα ελαστικό µέρος για λαµβάνει υπόψη την ελαστική κίνηση των 
ιστών και ένα συµπαγές µέρος για να υπολογίζει τις µη ελαστικές παραµορφώσεις. 
∆ηλαδή θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο που να εξοµοιώνει τη φυσική 
συµπεριφορά του µαστού το οποίο συνεπάγεται τη µοντελοποίηση του µαστού σαν 
ένα κλειστό όγκο γεµάτο ζελατίνη, µε δυνατότητα συµπίεσης, και το δέρµα σαν µια 
τεντωµένη ελαστική µεµβράνη που περιβάλλει τον όγκο αυτό. Στα συµπαγή µοντέλα 
παραµόρφωσης, οι δοµές δεν είναι απαραίτητο ότι διατηρούν τη µορφή και το σχήµα 
τους κατά τη διάρκεια της συστοίχισης. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συστοίχιση δύο µαστογραφηµάτων 
είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και πολλές µελέτες στο παρελθόν αγνόησαν αυτό το 
πρόβληµα χρησιµοποιώντας χειροκίνητη ευθυγράµµιση. Η εύρεση ενός αλγορίθµου 
που να πετυχαίνει αυστηρή συστοίχιση των µαστογραφηµάτων είναι πέρα από τους 
σκοπούς της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ωστόσο το πρόβληµα της 
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ευθυγράµµισης δεν θα µπορούσε να αγνοηθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση που 
χρησιµοποιούµε τη δίπλευρη συγκριτική ανάλυση ως µέθοδο ανάλυσης των 
µαστογραφηµάτων. Έτσι λοιπόν χρησιµοποιήσαµε ένα συµπαγές µοντέλο 
ευθυγράµµισης χρησιµοποιώντας ως κριτήριο ταιριάσµατος την ετεροσυσχέτιση, 
πετυχαίνοντας πολύ καλά αποτελέσµατα. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε και το ότι τα 
µαστογραφήµατα της βάσης δεδοµένων της MIAS, που περιέχουν οζώδη σκίαση µε 
σαφή όρια, δεν χρειάζονταν στροφή υπό κάποια γωνία για να πετύχουµε την 
συστοίχισή τους. 

Στην πράξη, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουµε µια ακριβής συστοίχιση 
µαστογραφηµάτων. Ο κυριότερος λόγος αυτής της δυσκολίας έγκειται στο γεγονός 
ότι τα µαστογραφήµατα είναι διδιάστατες εικόνες που παίρνονται από τρισδιάστατες 
δοµές (µαστός). Έτσι είναι δύσκολο να αφαιρέσουµε παραµορφώσεις που οφείλονται 
σε αλλαγές των τρισδιάστατων σχέσεων των ανατοµικών δοµών του µαστού. 
 
4.4 Τεχνικές δίπλευρης αφαίρεσης (Bilateral Subtraction) 

 
Οι εικόνες µαστογραφιών µπορούν να είναι χρονικές ακολουθίες του ίδιου 

µαστού από δύο διαφορετικές εξετάσεις διαλογής, ή µπορούν να είναι δίπλευρες 
εικόνες των αριστερών και δεξιών µαστών που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της 
ίδιας εξέτασης. Οι πρόοδοι στον τοµέα της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης εικόνας 
που εφαρµόζονται στη µαστογραφία µπορούν να έχουν πολύ σηµαντικές πρακτικές 
εφαρµογές στην αυτόµατη ανίχνευση ασυµµετριών µεταξύ των δύο µαστών. 

 
4.4.1 Ανίχνευση συνόρων και προσδιορισµός θηλών 

 
Ο A.J.Mendez και οι συνεργάτες του [11] ανέπτυξαν µια πλήρως αυτόµατη 

τεχνική για την ανίχνευση του συνόρου του µαστού και της θηλής, που είναι µια 
προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάλυση εικόνας. Για την ανίχνευση του συνόρου του 
µαστού, εφαρµόστηκε ένας αλγόριθµος που υπολογίζει την κλίση. Οι εικόνες 
µαστογραφιών µπορούν να είναι χρονικές ακολουθίες του ίδιου µαστού από δύο 
διαφορετικές εξετάσεις διαλογής, ή µπορούν να είναι δίπλευρες εικόνες των 
αριστερών και δεξιών µαστών που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας εξέτασης. 
Οι πρόοδοι στον τοµέα της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης εικόνας που εφαρµόζονται 
στη µαστογραφία µπορούν να έχουν πολύ σηµαντικές πρακτικές εφαρµογές στην 
αυτόµατη ανίχνευση ασυµµετριών µεταξύ των δύο µαστών. Κατ' αρχάς, 
υπολογίστηκε µια λεία έκδοση ολόκληρης της µαστογραφίας. Αυτή η χαµηλής 
συχνότητας εικόνα µπορεί να παραχθεί από την αντικατάσταση της τιµής 
εικονοστοιχείου µε τη µέση τιµή εικονοστοιχείου που υπολογίστηκε από έναν 
τετραγωνικό τοµέα 11x11 εικονοστοιχείων µε κέντρο τη θέση του εικονοστοιχείου. 
Σε ένα σχεδιάγραµµα µιας γραµµής δια µέσου µιας µαστογραφίας, χωρίς 
οποιοδήποτε µετασχηµατισµό, το αποτέλεσµα είναι µια ανώµαλη γραµµή, όπου 
εµφανίζονται διάφορα τοπικά µέγιστα. Το αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης µιας 
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λείας έκδοσης της αρχικής εικόνας παράγει ένα γράφηµα µε κανονική µορφή. Η 
παρουσία των τοπικών µέγιστων εξαφανίζεται. Έπειτα, πέντε σηµεία, (x1, y1), (x2, y2), 
(x3, y3), (x4, y4), (x5, y5), επιλέχθηκαν αυτόµατα ως σηµεία αναφοράς για τη διαίρεση 
του µαστού σε τρεις περιοχές (I, ΙΙ και III). Τέλος, εφαρµόστηκε ένας αλγόριθµος 
ανίχνευσης στη µαστογραφία για να ανιχνεύσει τα σύνορα. Ένα σηµείο (x,y) θα 
ανήκει στα σύνορα εάν η τιµή της φωτεινότητας (f(xi,yi)) των εννέα προηγούµενων 
εικονοστοιχείων ικανοποιεί τη συνθήκη:  

 
f(x1,y1) < f(x2,y2) < . . . < f(x7,y7)≤ f(x8,y8) ≤f(x9,y9) ≤f(x,y) 

 
Αυτό καλείται αλγόριθµος ανίχνευσης. Υπάρχει µια σχέση µεταξύ των 

περιοχών και της διαδικασίας ανίχνευσης: στην περιοχή Ι ο αλγόριθµος ψάχνει τα 
σύνορα του µαστού από αριστερά προς δεξιά, στην περιοχή ΙΙ ο αλγόριθµος ψάχνει 
τα σύνορα από πάνω προς κάτω και τελικά στην ΙΙΙ ο αλγόριθµος ψάχνει τα σύνορα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

Για την ανίχνευση της θηλής, συγκρίθηκαν τρεις αλγόριθµοι (µέγιστο ύψος 
των συνόρων των µαστών, µέγιστη κλίση, και µέγιστη δεύτερη παράγωγος των 
επιπέδων φωτεινότητας από τη µέση και πάνω του µαστού). Αυτό θα είναι χρήσιµο 
στην ανάπτυξη των σχεδίων CAD στην ψηφιακή µαστογραφία που διακρίνει 
αυτόµατα µεταξύ των κανονικών και ανώµαλων περιπτώσεων, και στη συνέχεια, θα 
βοηθήσει τον ραδιολόγο στη µαστογραφική διαλογή. 

 

 
Εικόνα 4.7: Ο µαστός διαιρείται σε τρείς περιοχές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

 



                                                                      Συγκριτική ανάλυση µαστογραφηµάτων 

 93 

4.4.2 Ενεργά περιγράµµατα (Snake algorithm) 
 

Ο Michael Wirth και οι συνεργάτες του [62] έχουν ερευνήσει την εφαρµογή 
των ενεργών περιγραµµάτων στο πρόβληµα της απόσπασης µιας περιοχής του 
µαστού από τις µαστογραφίες. Μέθοδοι για την κατάτµηση µαστογραφιών: (α) η ίδια 
η επαφή µαστού-αέρα είναι µια εικόνα πολύ χαµηλής κλίσης και µπορεί να 
συγκαληφθεί από το θόρυβο (β) το ασυµπίεστο λίπος κοντά στην επαφή µαστού-αέρα 
είναι µια κλίση, που αυξάνεται καθώς το λίπος πλησιάζει στο κέντρο του µαστού. Η 
µέθοδος θα πρέπει να περιλάβει κάποιο είδος αφαίρεσης θορύβου για να επιτρέψει 
στο ενεργό περίγραµµα να διακρίνει µεταξύ του περιγράµµατος µαστών και του 
θορύβου στη µαστογραφία. Τα ενεργά περιγράµµτα έχουν ως σκοπό να 
συµπληρώσουν τα χάσµατα που εµφανίζονται στα περιγράµµατα. Έτσι ταιριάζουν 
καλά στην εξέταση της λεπτοµέρειας περιγράµµατος που χάνεται κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας της αφαίρεσης θορύβου. Από την παρατήρηση (β), δύο σηµεία 
µπορούν να προκύψουν. Κατ' αρχάς, η από τα δεξιά προς τα αριστερά ανίχνευση 
ακµών θα πάρει την κλίση του µαστού ως ακµή όταν πλησιάζεται το στήθος από το 
αριστερά. Αντίθετα, η από αριστερά προς δεξιά ανίχνευση ακµών δεν θα πάρει το 
περίγραµµα µαστών αλλά θα πάρει το θόρυβο και άλλα χειροποίητα αντικείµενα. 
Αφετέρου, ένα διπλό κατώτατο όριο θα παρήγαγε µια διαφορά από την άποψη της 
περιοχής µαστών που ανιχνεύεται. Με τη λήψη αυτής της διαφοράς, είµαστε σε θέση 
να λάβουµε µια κατά προσέγγιση θέση του περιγράµµατος µαστού. 

Ο Rueu- Feng Chang και οι συνεργάτες του [76] ανέπτυξαν µια µέθοδο µε τη 
χρησιµοποίηση της τρισδιάστατης (3-D) τεχνικής ενεργών περιγραµµάτων για να 
ληφθεί το περίγραµµα όγκων για την προ - και µετεγχειρητική αφαίρεση των 
κακοηθειών του µαστού από το όργανο βιοψιών Mammotome. Αυτή η τεχνική 
εκτίµησης των δυο ορίων µπορεί να βοηθήσει τον παθολόγο για να αξιολογήσει την 
επίδραση της χειρουργικής επέµβασης. Με τη χρησιµοποίηση του ισοτροπικού 
φίλτρου διάχυσης, ο θόρυβος και τα στίγµατα µπορούν να µειωθούν. Κατόπιν 
υιοθετείται η ανίχνευση ραβδιών (stick) για την ενίσχυση της άκµης. Τέλος, το 
διανυσµατικό ενεργό περίγραµµα ροής κλίσης (gradient vector flow (GVF) snake) 
χρησιµοποιείται για να λάβει το περίγραµµα όγκων. Αυτές οι τεχνικές επεκτείνονται 
σε τρισδιάστατες τεχνικές για να αυξηθεί η ακρίβεια των αποτελεσµάτων 
κατάτµησης.  
 

4.4.3 Εξαγωγή της ύποπτης περιοχής µε τη χωρική τεχνική 
φιλτραρίσµατος 

 
Η είσοδος µιας µαστογραφίας υποβάλλεται σε επεξεργασία µε δύο χωρικά 

φίλτρα για να λάβει µια εικόνα βελτιωµένου σήµατος και µια εικόνα κατεσταλµένου 
σήµατος. Με την αφαίρεση της κατασταλµένης εικόνας από τη βελτιωµένη εικόνα, 
λαµβάνεται µια εικόνα διαφοράς. ∆εδοµένου ότι η δοµή του κανονικού ιστού µαστών 
είναι η ίδια στις βελτιωµένες και κατασταλµένες εικόνες, αυτό το συστατικό θα 
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µειωθεί στην εικόνα διαφοράς. Το φίλτρο βελτίωσης είναι ένα χωρικό φίλτρο που 
έχει αναπτυχθεί ώστε να ταιριάζει περίπου τις παραλλαγές µεγέθους και αντίθεσης σε 
χαρακτηριστικές µικροαποτιτανώσεις. Εντούτοις, για δύο λόγους το φίλτρο δεν είναι 
ένα συµβατικό φίλτρο αντιστοίχησης (matched filter) : Κατ' αρχάς, το συχνοτικό 
περιεχόµενο του υποβάθρου του κανονικού ιστού (θόρυβος υψηλής συχνότητας) δεν 
λήφθηκε υπόψη στη διαδικασία σχεδίου. ∆εύτερον, λόγω των ποικίλων µεγεθών και 
µορφών µικροαποτιτανώσεων, χρησιµοποιήθηκε ένα απλουστευµένο µοντέλο, δηλ. 
ένας πυρήνας τετραγωνικών φίλτρων. Με βάση την ανάλυση των διδιάστατων 
σχεδιαγραµµάτων (profiles) µερικών χαρακτηριστικών µικροαποτιτανώσεων, η 
παραλλαγή της αντίθεσης µικροαποτιτανώσεων προσεγγίστηκε µε διαφορετικούς 
παράγοντες στάθµισης για το φίλτρο. Το φίλτρο βελτίωσης παρέχει ένα µέτρο εξόδου 
του συσχετισµού µεταξύ της συνάρτησης απόκρισης του φίλτρου και της χωρικής 
παραλλαγής της εικόνας. Συνεπώς, στις θέσεις των µικροαποτιτανώσεων, οι τιµές 
κορυφής των εικονοστοιχείων στη φιλτραρισµένη εικόνα αυξάνονται σχετικά µε τις 
τιµές εικονοστοιχείων του κανονικού ιστού (υποβάθρου) (Gulsrud, 2000).  
 

4.4.4 Κατευθυντικά φίλτρα µε κυµατίδια Gabor 
 

Ο R.J.Ferrari και οι συνεργάτες του [67] ανέπτυξαν µια διαδικασία για την 
ανάλυση της αριστερής –δεξιάς (δίπλευρης) ασυµµετρίας στις µαστογραφίες. Η 
διαδικασία βασίζεται στην ανίχνευση των γραµµικών κατευθυντικών συστατικών µε 
τη χρησιµοποίηση µιας multiresolution αναπαράστασης που βασίζεται στα κυµατίδια 
Gabor. Εφαρµόστηκε στην εικόνα ένας µετασχηµατισµός κυµατιδίου µε διδιάστατα 
φίλτρα Gabor ως στοιχειώδεις συναρτήσεις σε ποικίλες συχνότητες και 
προσανατολισµό συντονισµού, προκειµένου να µειωθεί ο πλεονασµός στην 
αναπαράσταση µε βάση τα κυµατίδια. Μια 2-D συνάρτηση Gabor είναι µια 
Γκαουσσιανή διαµορφωµένη από µια σύνθετη ηµιτονοειδή. Μπορεί να οριστεί από τη 
συχνότητα της ηµιτονοειδούς, την τυπική απόκλιση και την Γκαουσσιανή 
περιβάλλουσα ως: 

 
ψ(x,y) = ( 1 / ( 2π σu σv ) ) exp (- ½ [(x2/σu2) + (y2/σv

2)] + 2πjWx) 
 

Με τη βοήθεια της αναπαράστασης κυµατιδίου Gabor, µια τράπεζα φίλτρων 
Gabor οµαλοποιούνται για να έχουν συνεχείς (dc) αποκρίσεις ίσες µε µηδέν και είναι 
σχεδιασµένα προκειµένου να υπάρξει χαµηλός πλεονασµός στην αναπαράσταση. Τα 
κυµατίδια Gabor λαµβάνονται από τη διαστολή και την περιστροφή της ψ (x,y) µε τη 
χρησιµοποίηση της παράγουσας συνάρτησης:  

ψm,n (x,y) = a-m ψ(x’,y’), a > 1,  m, n = integers 
x’ = a-m [ (x-x0) cos θ + (y-y0) sin θ ]; 
y’ = a-m [ -(x-x0) sin θ + (y-y0) cos θ ], 

όπου (x0, y0) το κέντρο του φίλτρου στη χωρική περιοχή, θ = nπ / K, K ο 
συνολικός αριθµός των επιθυµητών προσανατολισµών, m και n η κλίµακα και ο 
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προσανατολισµός αντίστοιχα. Ο παράγοντας κλίµακας a-m διαβεβαιώνει ότι η 
ενέργεια είναι ανεξάρτητη του m. Η εξίσωση ψ(x,y) µπορεί να γραφεί στo πεδίο των 
συχνοτήτων ως: 

 
ψ(u,v) = ( 1 / ( 2π σu σv)) exp {- ½ [((u-W) 2 / σu

2) + (v2 / σv
2)]} 

 
όπου σu = 1 / (2πσx) and σv= 1 / (2πσy). Χρησιµοποιήθηκαν για την προβολή 

των φίλτρων ώστε να εξασφαλίστει ότι το half-peak µέγεθος που υποστηρίζεται από 
τις αποκρίσεις φίλτρων στο φάσµα συχνότητας αγγίζουν το ένα το άλλο. Με αυτόν 
τον τρόπο, µπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα θα συλλάβουν τις µέγιστες 
πληροφορίες µε τον ελάχιστο πλεονασµό. 

Οι αποκρίσεις του φίλτρου για διαφορετικές κλίµακες και προσανατολισµό 
αναλύονται µε τη χρησιµοποίηση της µετατροπής Karhunen- Loeve (KL) και της 
µεθόδου κατωφλίωσης Otsu. Η µετατροπή KL εφαρµόζεται για να επιλέξει τα κύρια 
συστατικά των αποκρίσεων φίλτρου, που συντηρούν µόνο τα πιο σχετικά 
κατευθυντικά στοιχεία που εµφανίζονται σε όλες τις κλίµακες. Τα επιλεγµένα κύρια 
συστατικά, µετά την κατωφλίωση µε τη µεθόδο Otsu, χρησιµοποιούνται για να 
λάβουν το µέγεθος και τη φάση των κατευθυντικών συστατικών της εικόνας. Τα 
διαγράµµατα Rose που υπολογίστηκαν από τις εικόνες φάσης και τα στατιστικά 
µέτρα που υπολογίζονται επ' αυτού χρησιµοποιούνται για την ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση των προσανατολισµένων προτύπων. 
 
4.5 Συσχέτιση- Συντελεστής συσχέτισης 
 

Η συσχέτιση µεταξύ δύο σηµάτων είναι µία κλασσική προσέγγιση για την 
ανίχνευση χαρακτηριστικών των σηµάτων και επίσης αποτελεί τµήµα περισσότερο 
εξελιγµένων τεχνικών. Βασική λειτουργία της είναι καθορισµός του βαθµού 
οµοιότητας µεταξύ δύο σηµάτων. Ο Pearson-Product-Moment συντελεστής 
συσχέτισης (r) ή συντελεστής συσχέτισης για συντοµία, είναι ένα µέτρο της 
γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών Χ και Y. Ο συντελεστής αυτός µπορεί να 
πάρει οποιαδήποτε τιµή µεταξύ µείον ένα και συν ένα. 
 

-1.00<= r <=+1.00 . 
 

Το πρόσηµο του συντελεστή συσχέτισης ( + ή - ) καθορίζει τη φορά της 
σχέσης των δύο µεταβλητών και είναι είτε θετική είτε αρνητική. Ένας θετικός 
συντελεστής συσχέτισης δηλώνει ότι καθώς η τιµή της µιας µεταβλητής αυξάνει, η 
τιµή της άλλης µεταβλητής επίσης αυξάνει, ή ότι καθώς η τιµή της µίας µεταβλητής 
µειώνεται, ταυτόχρονα µειώνεται και η τιµή της άλλης µεταβλητής. Ένας αρνητικός 
συντελεστής συσχέτισης υποδηλώνει ότι καθώς η τιµή της µιας µεταβλητής αυξάνει, 
η τιµή της άλλης µειώνεται και αντίστροφα. 

Η απόλυτη τιµή του συντελεστή συσχέτισης µας δείχνει το βαθµό της σχέσης 
των δύο µεταβλητών. Ένας συντελεστής µε τιµή 0.50 υποδεικνύει  ένα ισχυρότερο 
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βαθµό γραµµικής σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών από ότι ένας συντελεστής µε 
τιµή 0.40. Επίσης ένας συντελεστής µε τιµή –0.50 υποδεικνύει µεγαλύτερο βαθµό 
γραµµικής σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών από ότι ένας συντελεστής µε τιµή 
0.40. Έτσι για τιµή του συντελεστή συσχέτισης ίση µε µηδέν έχουµε απουσία 
γραµµικής σχέσης, ενώ για τιµή +1.00 ή –1.00 έχουµε τέλεια γραµµική σχέση. 

Όταν δύο εντελώς ανεξάρτητα σήµατα συγκρίνονται µεταξύ τους η 
διαδικασία της συσχέτισης ονοµάζεται ετεροσυσχέτιση (cross-correlation), ενώ όταν 
το ίδιο σήµα συγκρίνεται µε τον εαυτό του, µετατοπισµένο κατά φάση, τότε έχουµε 
αυτοσυσχέτιση ( autocorrelation ). Η ετεροσυσχέτιση είναι µια µέθοδος που 
βασίζεται στην εφαρµογή  του µετασχηµατισµού Fourier. Σήµατα διαφόρων 
συχνοτήτων και φάσεων σχετίζονται µε το σήµα εισόδου και ο βαθµός συσχέτισης, 
στα πλαίσια της συχνότητας και φάσης, καθορίζει τα φάσµατα συχνότητας και φάσης 
του σήµατος εισόδου. Η αυτοσυσχέτιση είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνά 
για την εξαγωγή της βασικής συχνότητας του σήµατος. Αν ένα αντίγραφο του 
σήµατος µετατοπιστεί κατά φάση τότε η απόσταση µεταξύ των κορυφών συσχέτισης 
µας δίνει τη βασική περίοδο του σήµατος, που σχετίζεται άµεσα µε τη βασική 
συχνότητα. 
 

4.5.1 Ετεροσυσχέτιση 
 

Η ετεροσυσχέτιση είναι µια κλασσική µέθοδος για τον υπολογισµό του 
βαθµού κατά τον οποίο δύο σειρές (σήµατα) συσχετίζονται. Αν θεωρήσουµε δύο 
σειρές π.χ. x(i) και y(i), όπου i=0,1,2,...N-1, τότε η ετεροσυσχέτιση r για µια 
καθυστέρηση d (µετατόπιση) είναι  
 

2 2

[( ( ) )( ( ) )]

( ( ) ) ( ( ) )

i

i i

x i mx y i d my
r

x i mx y i d my

− − −
=

− − −

∑

∑ ∑
, 

όπου mx και my, είναι οι µέσες τιµές των αντίστοιχων σειρών. Αν η 
ετεροσυσχέτιση υπολογιστεί για όλες τις µετατοπίσεις d=0,1,2,...N-1, τότε αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα µια σειρά ετεροσυσχέτισης διπλάσιου µήκους από τις αρχικές σειρές. 
 

2 2

[( ( ) )( ( ) )]
( )

( ( ) ) ( ( ) )

i

i i

x i mx y i d my
r d

x i mx y i d my

− − −
=

− − −

∑

∑ ∑
. 

 
Στην σχέση αυτή δηµιουργείται ένα ζήτηµα όταν ένας δείκτης µέσα σε µία 

σειρά είναι µηδέν ή µεγαλύτερος ή ίσος από τον αριθµό των σηµείων ( i-d<0 ή i-d≥N 
). Η ποιο κοινή προσέγγιση στην περίπτωση αυτή είναι είτε να αγνοήσουµε αυτά τα 
σηµεία θεωρώντας τις σειρές x και y µηδενικές για i<0 και i≥N. Σε πολλές όµως 
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εφαρµογές ανάλυσης σηµάτων, οι σειρές θεωρούνται να είναι κυκλικές, που σηµαίνει 
ότι οι δείκτες που είναι εκτός ορίων “τυλίσσονται” πίσω, εντός ορίων π.χ. x( -1 ) = x( 
N-1 ),  x( N+5 ) = x( 5 ) κ.τ.λ. 

Το µήκος των µετατοπίσεων d και κατά συνέπεια το µήκος της 
ετεροσυσχέτισης µπορεί να είναι µικρότερο από N, για παράδειγµα ο σκοπός µπορεί 
να είναι να εξετάσουµε την ετεροσυσχέτιση σε µικρές καθυστερήσεις µόνο. Ο 
παρανοµαστής στον παραπάνω τύπο εξυπηρετεί στο να κανονικοποιεί το συντελεστή 
ετεροσυσχέτισης έτσι ώστε να παίρνει τιµές –1 ≤  r(d) ≤  +1, µε τα όρια να 
υποδηλώνουν µέγιστη συσχέτιση και το µηδέν καµία συσχέτιση µεταξύ των 
σηµάτων. Μια υψηλή αρνητική ετεροσυσχέτιση υποδηλώνει µια µεγάλη συσχέτιση 
αλλά µε το αντίστροφο του ενός σήµατος.  

 
4.5.2 Αυτοσυσχέτιση 

 
Όταν η συσχέτιση υπολογίζεται µεταξύ µιας σειράς και µιας καθυστερηµένης 

έκδοσης αυτής τότε καλείται αυτοσυσχέτιση. Μία υψηλή συσχέτιση υποδηλώνει µια 
περιοδικότητα του σήµατος µε διάρκεια αντίστοιχη της καθυστέρησης. 

Ο συντελεστής συσχέτισης µε καθυστέρηση k µιας σειράς x0, x1, x2, ...xN-1 
δίνεται από τη σχέση: 
 

1

0
1

2

0

( )( )
( )

( )

N
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i

N

i
i

x mx x mx
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x mx

−

+
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−

=

− −
=

−

∑

∑
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όπου mx είναι η µέση τιµή της σειράς. Όταν ο όρος i+k εκτείνεται πέρα από 
το µήκος της σειράς N, δύο επιλογές υπάρχουν. Η σειρά µπορεί είτε να θεωρηθεί 
µηδέν, είτε στη συνήθη προσέγγιση Fourier να θεωρηθεί ότι τυλίγεται, στην 
περίπτωση αυτή ο δείκτης µέσα στη σειρά είναι (i+k)mod N. 

Αν ο συντελεστής συσχέτισης υπολογίζεται για όλες τις καθυστερήσεις k=0, 
1, 2,...N-1 η προκύπτουσα σειρά ονοµάζεται σειρά αυτοσυσχέτισης ή correlogram. Η 
σειρά αυτοσυσχέτισης µπορεί να υπολογιστεί απευθείας όπως παραπάνω ή από το 
µετασχηµατισµό Fourier  
 
                                  2[ ( )] [ ( )]fourier autocorr k fourier x i=                                     (Α) 
 

δηλαδή µπορούµε να υπολογίσουµε την σειρά αυτοσυσχέτισης µετατρέποντας 
την αρχική σειρά στο πεδίο της συχνότητας, παίρνοντας το modulus κάθε 
φασµατικού συντελεστή και εκτελώντας αντίθετο µετασχηµατισµό. Πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι ανάλογα µε την κανονικοποίηση που χρησιµοποιείται µε τον 
συγκεκριµένο FFT αλγόριθµο µπορεί να υπάρξει ανάγκη διαίρεση µε N. 

Αυτή η µέθοδος για τον υπολογισµό της σειράς αυτοσυσχέτισης, είναι 
χρήσιµη για µεγάλες σειρές όπου η ικανότητα του Fast Fourier Transform µπορεί να 
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µειώσει σηµαντικά το χρόνο που χρειάζεται για να υπολογίσουµε τη σειρά 
αυτοσυσχέτισης. Σηµειώνουµε επίσης ότι η σχέση (Α) είναι µια ειδική έκφραση για 
τον υπολογισµό της ετεροσυσχέτισης µέσω του µετασχηµατισµού Fourier.Ο 
µετασχηµατισµός Fourier της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης είναι το προϊόν του 
µετασχηµατισµού  Fourier της πρώτης σειράς και του συζυγή µιγαδικού του 
µετασχηµατισµού Fourier της δεύτερης σειράς. 

 
4.6 Αναγνώριση διδιάστατων προτύπων µέσω ετεροσυσχέτισης 
 

Μία µέθοδος για την αναγνώριση ενός προτύπου εντός µίας εικόνας, είναι η 
χρήση της ετεροσυσχέτισης της εικόνας µε µία κατάλληλη µάσκα. Όταν η µάσκα και 
το αντίστοιχο παράθυρο της εικόνας που ελέγχεται, παρουσιάζουν οµοιότητες ως 
προς τα επίπεδα φωτεινότητας των εικονοστοιχείων (pixels) τους, η ετεροσυσχέτιση 
είναι πολύ υψηλή. Η µάσκα είναι και αυτή µία εικόνα η οποία πρέπει να εµφανίζει 
όµοια χαρακτηριστικά µε το πρότυπο που θέλουµε να εντοπίσουµε. 

Για να υπολογίσουµε την ετεροσυσχέτιση µεταξύ των δύο παραθύρων πρέπει 
η µάσκα να µετακινηθεί σε γειτονικά εικονοστοιχεία σε όλη την έκταση της εικόνας, 
η οποία έχει µεγαλύτερο µέγεθος από τη µάσκα, και σε κάθε θέση να υπολογιστεί ο 
συντελεστής ετεροσυσχέτισης µεταξύ των δύο αυτών παραθύρων, βάση της σχέσης 
(Β). Το µέγιστο της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης καθορίζει τη θέση του καλύτερου 
ταιριάσµατος µεταξύ της µάσκας και της εικόνας που σαρώνεται. 
 

                 
1 1 2 2

1 1

2 2
1 1 2 2

1 1 1 1

( ( , ) )( ( , ) )

( ( , ) ) ( ( , ) )

R C

r c
R C R C

r c r c

g r c g r c
p

g r c g r c

µ µ

µ µ

= =

= = = =

− −
=

− −

∑∑

∑∑ ∑∑
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όπου g1(r,c) το επίπεδο φωτεινότητας κάθε εικονοστοιχείου της µάσκας, 
µ1 η µέση φωτεινότητα της µάσκας, 
g2(r,c) το επίπεδο φωτεινότητας του γκρι κάθε pixel του αντίστοιχου παραθύρου της 
βασικής εικόνας,  
µ2 η µέση φωτεινότητα του αντίστοιχου παραθύρου της βασικής εικόνας , 
R,C ο αριθµός των στηλών και γραµµών της µάσκας. 
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Σχήµα 4.8 Αρχή λειτουργίας ετεροσυσχέτισης. 

 
Η αυτοσυσχέτιση, µαθηµατικά είναι όµοια µε την ετεροσυσχέτιση, κατά τη 

αναγνώριση όµως προτύπων διαφέρουν στο γεγονός ότι η βασική εικόνα 
χρησιµοποιείται και ως µάσκα. Η αυτοσυσχέτιση στην αναγνώριση δισδιάστατων 
προτύπων χρησιµοποιείται για να βρεθεί ο βαθµός “αυτό-οµοιότητας” της εικόνας ή ο 
βαθµός επαναληψηµότητας εντός της εικόνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συστήµατα ταξινόµησης προτύπων 
που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των υπόπτων περιοχών στα ψηφιακά 
µαστογραφήµατα. ∆ίνεται έµφαση στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, που αποτελούν τα 
πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα συστήµατα απόφασης στο χώρο αυτό, και ιδιαίτερα 
στα δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
διπλωµατική εργασία. 
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5.1 ∆ιαδικασία ταξινόµησης υπόπτων περιοχών 
 
Γενικά, η αναγνώριση (recognition) ή η ταξινόµηση (classification) 

αντικειµένου (pattern) µπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία εκείνη µε την οποία 
σήµατα του περιβάλλοντος χώρου που αντιστοιχούν σε ένα αντικείµενο, 
ταξινοµούνται σε µια κατηγορία ανάµεσα σε ένα σύνολο κατηγοριών (classes). Οι 
κατηγορίες αυτές σηµατοδοτούν οµάδες αντικειµένων µε κοινά χαρακτηριστικά ή 
ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό τα αντικείµενα περιγράφονται µε ορισµένα 
χαρακτηριστικά, κυρίως αριθµητικές τιµές βάση των οποίων γίνεται η ταξινόµηση. Ο 
ταξινοµητής δέχεται στην είσοδο του το παραµετρικό διάνυσµα του προτύπου και 
δίνει στην έξοδό του την κατηγορία στην οποία το πρότυπο ταξινοµείται. 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αναγνώριση των υπόπτων 
περιοχών στην ψηφιακή µαστογραφία και την ταξινόµησή τους σε φυσιολογικές ή µη 
περιοχές και στην τελευταία περίπτωση σε καλοήθεις και κακοήθεις περιοχές. Η 
διαδικασία ταξινόµησης στις ψηφιακές µαστογραφίες φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 

 
Εικόνα.5.1 ∆ιαδικασία ταξινόµησης µαστογραφικών περιοχών 

 
Οι ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση των υπόπτων 

περιοχών στην ψηφιακή µαστογραφία ονοµάζονται συστήµατα απόφασης αφού 
δίνουν την τελική απόφαση για την επικινδυνότητα αυτών των περιοχών. Τα πιο 
σηµαντικά συστήµατα απόφασης που χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση υπόπτων 
περιοχών στην ψηφιακή µαστογραφία είναι: 

 Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. 
 Οι πιθανοτικοί ταξινοµητές. 
 Οι µέθοδοι σύγκρισης προτύπων, µε συναρτήσεις απόστασης. 

 
5.2.1 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 
Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο είναι µια παράλληλη, διανεµηµένη δοµή 

επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελείται από τα στοιχεία επεξεργασίας που 
διασυνδέονται µε κατευθυντικές συνδέσεις. Ένα νευρωνικό στοιχείο διενεργεί 
τοπικές διαδικασίες. Ευδιάκριτες κατηγορίες: ύποπτες και πιθανώς καλοήθεις. 
Επιλέγεται µια βέλτιστη νευρωνική δικτυακή αρχιτεκτονική για τη βελτίωση της 
απόδοσης ταξινόµησης. Οι γενετικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιήθηκαν επίσης για να 
βελτιστοποιήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για τη διαφοροποίηση κακοηθείας 
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από καλοήθεια. Ο ταξινοµητής Κ-πλησιέστερων γειτόνων (KNN) διακρίνει τα 
άγνωστα πρότυπα βάσει της οµοιότητας των γνωστών δειγµάτων. Ο αλγόριθµος 
KNN υπολογίζει τις αποστάσεις από ένα άγνωστο πρότυπο για κάθε δείγµα και 
επιλέγει τα Κ πλησιέστερα δείγµατα ως βάση για την ταξινόµηση. Το άγνωστο 
πρότυπο κατατάσσεται στην κατηγορία που περιέχει τα περισσότερα δείγµατα µεταξύ 
των Κ-πλησιέστερων δειγµάτων. 

Οι L.Zheng και A.K.Chan [55] περιέγραψαν έναν αλγόριθµο ο οποίος 
ενεργεί ως προεπεξεργαστής για τον χαρακτηρισµό των υπόπτων περιοχών όγκων σε 
µια µαστογραφία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µια εικόνα αρχικά 
αποσυντίθεται χρησιµοποιώντας τον διακριτό µετασχηµατισµό κυµατιδίων (Discrete 
Wavelet Transform-DWT) και η κατάτµηση ξεκινά από την LL υπό-ζώνη του 
επιπέδου ανάλυσης. Για την αποφυγή υπερεξοµάλυνσης σε αυτό το επίπεδο, το 
µέγεθος της εικόνας της LL υπό-ζώνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 128x128. Τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης κατά Markov Random Field (MRF) διαδίδονται 
σύµφωνα µε τις σχέσεις αυτοοµοιότητας χαρτογράφησης µεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων µέχρι το τελευταίο επίπεδο. Σε αυτήν την διαδικασία επιλέγονται Iterated 
Conditional Modes (ICM) ώστε να βρεθεί η µέγιστη εκτίµηση (Maximum a Posterior 
(MAP)) για το MRF λόγω της υψηλής απόδοσής του. Μετά τη διαδικασία 
κατάτµησης, η αναλυθείσα µαστογραφία θα κατατµηθεί σε διάφορες περιοχές 
σύµφωνα µε τα επίπεδα φωτεινότητας και την υφή τους. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα κάθε περιοχής θα προσδιοριστούν στο βήµα ταξινόµησης για την 
ανίχνευση όγκων. Όλες οι παράµετροι χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µιας 
δεδοµένης αποσπασµατικής περιοχής εισάγονται στο δυαδικό δέντρο απόφασης. 
Κάθε κόµβος σε αυτό το δέντρο περιέχει ένα κατώφλι για το χαρακτηριστικό 
γνώρισµα που αντιπροσωπεύει και τα δεδοµένα εισόδου θα ρεύσουν κατά µήκος της 
κατεύθυνσης των βελών που βασίζονται στο αποτέλεσµα σε κάθε κόµβο. Όταν το 
σήµα φθάσει στο τέλος, έχει υπολογιστεί ένα αποτέλεσµα ταξινόµησης.  

Ο Rudy Setiono [75] περιέγραψε πώς η ακρίβεια των δικτύων και η ακρίβεια 
των κανόνων που εξήχθησαν από αυτά θα µπορούσαν να βελτιωθούν µε µια απλή 
προεπεξεργασία των δεδοµένων (data). Η προεπεξεργασία δεδοµένων περιλαµβάνει 
την επιλογή των σχετικών ιδιοτήτων εισόδου και την αφαίρεση εκείνων των 
δειγµάτων που δεν έχουν χαρακτηριστικές τιµές. Οι κανόνες που παράγονται από τον 
αλγόριθµο εξαγωγής κανόνων νευρωνικών δικτύων είναι πιο συνοπτικοί και ακριβείς 
από εκείνους που παράγονται από άλλο κανόνα που παράγει τις µεθόδους που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Το σχεδιάγραµµα της µεθόδου εξαγωγής κανόνα 
είναι το εξής, (1) Επιλογή και εκπαίδευση ενός δικτύου για να καλύψει την 
προκαθορισµένη απαίτηση ακρίβειας. (2) Αφαίρεση των περιττών συνδέσεων στο 
δίκτυο µε περικοπή διατηρώντας όµως την ακρίβειά του. (3) ∆ιακριτοποίηση των 
τιµών ενεργοποίησης των κρυµµένων µονάδων του περικοµµένου δικτύου µε την 
οµαδοποίηση. (4) Εξαγωγή των κανόνων που περιγράφουν τις εξόδους των δικτύων 
από την άποψη των διακριτών τιµών των κρυµµένων µονάδων ενεργοποίησης. (5) 
Παραγωγή των κανόνων που περιγράφουν τις διακριτές τιµές των κρυµµένων 
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µονάδων ενεργοποίησης από την άποψη των εισόδων δικτύων. (6) Συγχώνευση των 
δύο συνόλων κανόνων που παράγονται στα βήµατα 4 και 5 για να ληφθεί ένα σύνολο 
κανόνων που αφορά τις εισόδους και τις εξόδους του δικτύου. 
 

5.2.2 Αλγόριθµος Αναγνώρισης Προτύπων 
 

Το Μπεϋζιανό δίκτυο πεποίθησης (Bayesian Belief Network (BBN)) είναι µια 
βέλτιστη µέθοδος αναγνώρισης προτύπων. Χρησιµοποιεί µια πιθανολογική 
προσέγγιση για να καθορίσει µια βέλτιστη κατάτµηση δεδοµένης µιας συγκεκριµένης 
βάσης δεδοµένων. Το δυαδικό δέντρο απόφασης είναι ένας διαταγµένος κατάλογος 
δυαδικών διαδικασιών κατωφλίωσης στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 
οργανώνονται ως δέντρο. Κάθε κόµβος θα κινηθεί προς δύο παραγόµενους κόµβους 
µε την κατωφλίωση των τιµών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Αυτή η 
διαδικασία θα συνεχιστεί έως ότου φθάσει σε έναν τελικό κόµβο, ο οποίος ορίζει µια 
ταξινόµηση [55]. 
 

5.2.3 Προσαρµοστική Θεωρία Συντονισµού  
 

Ο J.K.Kim και οι συνεργάτες του [45] σχεδίασαν έναν νέο τύπο ταξινοµητή 
που συνδυάζει ένα ανεπίβλεπτο και εποπτευµένο πρότυπο και εφαρµόστηκε στην 
ταξινόµηση των κακοηθών και καλοηθών όγκων στις µαστογραφίες. Το ανεπίβλεπτο 
πρότυπο βασίστηκε σε ένα προσαρµοστικό δίκτυο θεωρίας συντονισµού (ART2) που 
οµαδοποίησε τους όγκους σε διάφορες χωριστές κατηγορίες. Οι κατηγορίες 
διαιρέθηκαν σε δύο τύπους: έναν που περιέχει µόνο τους κακοήθεις όγκους και τον 
άλλο που περιέχει ένα συνδυασµό κακοηθών και καλοηθών όγκων. Οι όγκοι από τις 
κακοήθεις κατηγορίες ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε το ART2. Οι όγκοι από τις µικτές 
κατηγορίες εισήχθησαν σε έναν εποπτευµένο γραµµικό ταξινοµητή (Linear 
Discriminant Classifier-LDA). Κατ' αυτό τον τρόπο, µερικοί κακοήθεις όγκοι 
χωρίστηκαν και ταξινοµήθηκαν από το ART2 και οι λιγότερο διακριτοί καλοήθεις και 
κακοήθεις όγκοι ταξινοµήθηκαν από το LDA. Η ανάλυση ROC χρησιµοποιήθηκε για 
να αξιολογήσει την ακρίβεια των ταξινοµητών. Η µέση περιοχή κάτω από τη ROC 
καµπύλη (Az) για τον υβριδικό ταξινοµητή ήταν 0,81 σε σύγκριση µε 0,78 για το 
LDA και 0,80 για το BPN. Αυτά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο υβριδικός 
ταξινοµητής είναι µια ελπιδοφόρα προσέγγιση για τη βελτίωση της ακρίβειας της 
ταξινόµησης στις εφαρµογές CAD.  
 

5.2.4 Υβριδικά Νευρωνικά ∆ικτύα 
 

Ο Α.Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του [9] παρουσίασαν ένα υβριδικό 
ευφυές σύστηµα για τον προσδιορισµό των συµπλεγµάτων µικροαποτιτανώσεων στις 
ψηφιακές µαστογραφίες. Το υβριδικό ευφυές σύστηµα χρησιµοποιεί δύο συστατικά: 
ένα βασισµένο κανόνα και ένα νευρωνικό υποσύστηµα δικτύων. Η διαδικασία 
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κατασκευής κανόνα αποτελείται από το βήµα προσδιορισµού χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων καθώς επίσης και την επιλογή της ιδιαίτερης τιµής κατωφλίου για κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα. Κατ' αρχάς, έχει υιοθετηθεί η απεικόνιση όλων των 
υπολογισµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε δισδιάστατα γραφήµατα, ανά 
ζευγάρια, για την επιλογή των κατάλληλων τιµών κατωφλίων των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση ενός αξιοπρόσεκτου αριθµού 
περιοχών ενδιαφέροντος. Για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα, εξετάζονται διάφορες 
τιµές κατωφλίου στο εύρος τιµών που αντιστοιχούν σε εκείνο το χαρακτηριστικό 
γνώρισµα. Για κάθε τιµή κατωφλίου, καταγράφεται ο αριθµός των περιοχών 
ενδιαφέροντος κάτω και επάνω από την τιµή κατωφλίου. Η αναλογία του αριθµού 
των περιοχών ενδιαφέροντος που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη κατηγορία (κανονική 
ή παθολογική) προς τον συνολικό αριθµό που ανήκουν στην ίδια κατηγορία πρέπει να 
είναι περισσότερες από 6%. Επιπλέον, ο αριθµός των λάθος αρνητικών περιοχών 
πρέπει να είναι ίσος ή λιγότερος από ένα  

Ο C.P.Lim και οι συνεργάτες του [21] παρουσίασαν µια µελέτη της 
εφαρµογής αυτόνοµης εκµάθησης (autonomously learning) πολλαπλών νευρωνικών 
δικτύων σε θέµατα ταξινόµησης ιατρικών προτύπων. Η υβριδική νευρωνική δικτυακή 
αρχιτεκτονική έχει αναπτυχθεί για θέµατα on-line εκµάθησης και εκτίµησης 
πιθανότητας. Το δίκτυο έχει αποδειχθεί ότι είναι ικανό να πετύχει ασυµπτωτικά τα 
βέλτιστα ποσοστά ταξινόµησης Bayes, on-line, σε διάφορα πειράµατα ταξινόµησης. 
Στα πλαίσια της ταξινόµησης προτύπων, εντούτοις, η ιδέα των πολλαπλών 
συστηµάτων ταξινοµητών έχει παρουσιαστεί για να βελτιώσει την απόδοση ενός 
ενιαίου ταξινοµητή. Κατά συνέπεια, τρεις αλγόριθµοι συνδυασµού αποφάσεων έχουν 
εφαρµοστεί για να παραγάγουν ένα σύστηµα ταξινοµητών πολλαπλών νευρωνικών 
δικτύων. Εδώ η δυνατότητα εφαρµογής του συστήµατος αξιολογείται 
χρησιµοποιώντας τα αρχεία ασθενών σε δύο ιατρικές περιοχές. Ο πρώτος στόχος 
είναι η πρόγνωση των ασθενών που αναγνωρίζονται στις στεφανιαίες µονάδες 
προσοχής εκτιµώντας ότι ο δεύτερος είναι η πρόβλεψη της επιβίωσης των ασθενών.  
 

5.2.5 Modular Νευρωνικό ∆ίκτυο 
 

Ο Huai Li και οι συνεργάτες του [42] ανέπτυξαν µια µέθοδο, βασισµένη στη 
βελτιωµένη κατάτµηση των ύποπτων περιοχών όγκων. Η περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανίχνευσης όγκων µε τη βοήθεια υπολογιστή µπορεί να αποσυντεθεί σε τρεις 
διακριτικούς στόχους εκµάθησης των µηχανών: 1) Κατασκευή της βάσης δεδοµένων 
των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 2) Χαρτογράφηση των ταξινοµηµένων ή/και 
αταξινόµητων σηµείων στη βάση δεδοµένων και 3) Ανάπτυξη ενός ευφυούς 
ενδιάµεσου µε τον χρήστη. Το σύστηµα υποστήριξης απόφασης µπορεί έπειτα να 
κατασκευαστεί ως συµπληρωµατικός παρατηρητής µηχανών που πρέπει να βελτιώσει 
την απόδοση του ραδιολόγου στη ανίχνευση όγκων. Μια µαθηµατική διαδικασία 
εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισµάτων χρησιµοποιείται για να κατασκευάσει τη 
βάση δεδοµένων από όλες τις ύποπτες περιοχές όγκων όπου εντοπίζονται από τη 
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βελτιωµένη κατάτµηση. Η βέλτιστη χαρτογράφηση των σηµείων δεδοµένων 
λαµβάνεται έπειτα µε την εκµάθηση των γενικευµένων κανονικών υπερθέσεων και 
των ορίων απόφασης, και αναπτύσσεται για να πραγµατοποιήσει τη µαλακή και 
σκληρή οµαδοποίηση. 
 

5.2.6 Neuro-Fuzzy 
 

Οι W.M.Grohman και A.P.Dhawan [90] ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά κριτήρια για τη συγκριτική ανάλυση των ταξινοµητών προτύπων. 
Περιλαµβάνουν τη δυνατότητα γενίκευσης, την υπολογιστική πολυπλοκότητα και την 
κατανόηση του διαστήµατος των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Περιγράφεται ένας 
νέος νευρο-ασαφής (neuro-fuzzy) αλγόριθµος για την ταξινόµηση των περιπτώσεων 
καρκίνου του µαστού που εντοπίζονται δύσκολα. Με τη δοµική προσέγγισή των 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, προσφέρει ρητά πλεονεκτήµατα ως προς τον 
αλγόριθµο οπισθοδροµικής διάδοσης. Η απόδοση του ταξινοµητή, οι υπολογιστικές 
και δοµικές αποδόσεις, αναλύονται και συγκρίνονται µε αυτές του δικτύου που 
εκπαιδεύεται µε τον αλγόριθµο οπισθοδροµικής διάδοσης. Η διαδικασία εκπαίδευσης 
είναι εντελώς αυτοµατοποιηµένη και οι παράµετροι υπολογίζονται αυτόµατα από τις 
στατιστικές κατανοµές των δεδοµένων. Εξετάζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
στην κατασκευή των ασαφών (fuzzy) σχέσεων συναρτήσεων: οι σιγµοειδέις 
επιφάνειες απόφασης (όπως η προσέγγιση οπισθοδροµικής διάδοσης) και 
συναρτήσεις µε σχήµα καµπάνας, προσέγγιση συγκεκριµένης κατηγορίας (cluster). 

Η κύρια ιδέα πίσω από την περιγεγραµµένη µέθοδο προέρχεται από τις 
βασικές ιδιότητες των feed forward τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Οποιοδήποτε 
επίπεδο ενός feed forward δικτύου εκτελεί τµηµατοποίηση του διαστήµατος d-
διαστάσεων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων εισόδου του σε έναν συγκεκριµένο 
αριθµό υποδιαστηµάτων που είναι πάντα κυρτά και ο αριθµός των οποίων µπορεί να 
υπολογιστεί. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τον αλγόριθµο εκπαίδευσης ή την 
συνάρτηση νευρώνων f που χρησιµοποιείται. Η µόνη απαίτηση είναι τα βάρη 
σύνδεσης wi να είναι γραµµικά, δηλ., ότι η σχέση µεταξύ των επιπέδων εισόδων xi 
και της µνήµης του νευρώνα να είναι της µορφής: 

∑
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Τα δηµοφιλέστερα feed forward δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των 
ακτινωτών συναρτήσεων και της οπισθοδροµικής διάδοσης, ικανοποιούν αυτήν την 
απαίτηση. Για φ= 0 (ή οποιοιδήποτε άλλη σταθερά), η ανωτέρω συναπτική εξίσωση 
αντιπροσωπεύει ένα (d-1)-διαστάσεων υπερεπίπεδο H στo d-διαστάσεων διάστηµα 
εισόδου, χωρίζοντας δύο περιοχές που καθορίζονται από τα wi βάρη σύνδεσης: 
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Κάθε επίπεδο του δικτύου περιλαµβάνει πολλά τέτοια υπερεπίπεδα, τα οποία 
τεµνόµενα το ένα µε το άλλο δηµιουργούν έναν πεπερασµένο αριθµό από τα 
προαναφερθέντα κυρτά υποδιαστήµατα. Εποµένως, υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ 
των τιµών βάρους σύνδεσης και των αποκτηθέντων d-διαστάσεων κυρτών 
υποδιαστηµάτων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης δικτύων θα µπορούσε να θεωρηθεί 
ως η προσπάθεια εύρεσης µιας βέλτιστης διχοτόµου του διαστήµατος εισόδου µε 
αυτές τις κυρτές περιοχές. Επιπλέον, η σχέση είναι αµφίδροµη, δηλ. προχωρώντας 
προς την αντίστροφη διάταξη η εύρεση της βέλτιστης διχοτόµου του διαστήµατος 
εισόδου µε τα κυρτά υποδιαστήµατα είναι ισοδύναµη µε την εκπαίδευση δικτύων.  
 

5.2.7 Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης 
 

Ο E.Yilmaz και οι συνεργάτες του [28] εξέτασαν µια προσέγγιση βασισµένη 
στις µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης (Support Vector Machines (SVMs)) για την 
ανίχνευση συµπλεγµάτων µικροαποτιτανώσεων στις ψηφιακές µαστογραφίες, και ένα 
διαδοχικό σχήµα βελτιωµένης εκµάθησης για καλύτερη απόδοση. Η SVM είναι µια 
µέθοδος µηχανικής εκµάθησης, βασισµένη στην αρχή της δοµικής ελαχιστοποίησης 
ρίσκου, η οποία αποδίδει καλά όταν εφαρµόζεται σε δεδοµένα έξω από το σύνολο 
εκπαίδευσης. Κατόπιν διατύπωσε την ανίχνευση µικροαποτιτανώσεων ως πρόβληµα 
εποπτευόµενης εκµάθησης και εφάρµοσε τη SVM για να αναπτύξει τον αλγόριθµο 
ανίχνευσης. Η SVM χρησιµοποιείται για να ανιχνεύσει σε κάθε θέση στην εικόνα εάν 
είναι παρούσες µικροαποτιτανώσεις. Η δυνατότητα της SVM να ξεπεραστεί η 
ακρίβεια εντοπισµού µικροαποτιτανώσεων διαφόρων γνωστών µεθόδων που 
αναπτύσσονται για το ευρέως µελετηµένο πρόβληµα της ανίχνευσης υποδηλώνει ότι 
η SVM είναι µια ελπιδοφόρος τεχνική για την ανίχνευση αντικειµένων σε µια 
εφαρµογή ιατρικής απεικόνισης.  

 
5.2.8 Ασαφής ταξινοµητής πλησιέστερων γειτόνων  

 
Ο H.Sekar και οι συνεργάτες του [43] ερεύνησαν τον ασαφή ταξινοµητή 

πλησιέστερων γειτόνων (F-NN) ως µέθοδο ασαφούς λογικής. Ο ταξινοµητής παρέχει 
έναν βαθµό βεβαιότητας για την προγνωστική απόφαση και την αξιολόγηση των 
δεικτών, και συγκρινόµενος µε: 1) Τη λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression-
LR) ως στατιστική µέθοδο και 2) Το πολυεπίπεδο feed forward νευρωνικό δίκτυο 
οπισθοδροµικής διάδοσης (multiplayer feed forward backpropagation neural network- 
MLFFBPNN), ένα εργαλείο τεχνητού νευρωνικού δικτύου (οι τελευταίες δύο 
τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για την ογκολογική πρόγνωση). Προκειµένου 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα σύνολα δεδοµένων του καρκίνου του µαστού και 
του καρκίνου του προστάτη θεωρούνται ως συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων για 
αυτήν την ανάλυση.  
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5.2.9 Ασαφής ταξινοµητής Κ πλησιέστερών γειτόνων  
 

Ο ασαφής ταξινοµητής Κ-πλησιέστερων γειτόνων (FK-NN) ορίζεται ως µια 
συνάρτηση του αριθµού γειτονιών Κ, βαθµών ιδιότητας µέλους κατηγορίας, και 
αποστάσεων µεταξύ ενός προτύπου που πρέπει να ταξινοµηθεί και των προτύπων. 
Ένας βαθµός ιδιότητας µέλους κατηγορίας µεταξύ 0 και 1 υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας τις πρώτες ελάχιστες αποστάσεις Κ και τους γνωστούς βαθµούς 
ιδιότητας µέλους κατηγορίας των προτύπων. 

Ο αλγόριθµος FK-NN έχει παρόµοια διαδικασία υπολογισµού όπως ένας 
κλασσικός αλγόριθµος πλησιέστερων γειτόνων. Επιτρέπουν τις αποστάσεις µεταξύ 
ενός αγνώστου προτύπου (δηλ., το αρχείο ενός ασθενή), (x), η κατηγορία του οποίου 
πρέπει να καθοριστεί, και των προτύπων (xk) οι κατηγορίες των οποίων (uck) είναι 
προηγουµένως γνωστές και διαταγµένες µε ένα ανοδικό τρόπο. Στους FK-NN ο 
βαθµός ιδιότητας µέλους (µc(x)) ενός αγνώστου προτύπου για µια κατηγορία 
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις πρώτες k αποστάσεις όπως: 
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=

−

=
∑∑ −−=µ , 

όπου το Κ είναι ο αριθµός γειτονιών που επιλέγονται, και το µ καθορίζει ένα 
επίπεδο ασάφειας. Τo FK-NN όχι µόνο δίνει µια κατηγορία στην οποία το πρότυπο 
κατατάσσεται, αλλά και το βαθµό ιδιότητας µέλους κατηγορίας που παρέχει τις 
πληροφορίες για τη βεβαιότητα της απόφασης ταξινόµησης. Ένα από τα κύρια 
ζητήµατα σχετικά µε τον αλγόριθµο FK-NN είναι η επιλογή του αριθµού γειτονιών. 
Αυτός ο αριθµός πρέπει να είναι πολύ µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό 
δειγµάτων σε µια κατηγορία διαφορετικά, η γειτονιά δεν γίνεται πλέον η τοπική 
γειτονιά ενός προτύπου. ∆εδοµένου ότι είναι δύσκολο να επιλεχτεί µια βέλτιστη  τιµή 
για το Κ, ο προσδιορισµός του γίνεται σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, 
και επιλέγεται γενικά ως αυτό που παράγει την υψηλότερη προγνωστική ακρίβεια. Τα 
γενικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέθοδος FK-NN οδηγεί στην υψηλότερη ακρίβεια 
πρόβλεψης, και ότι έχει παραγάγει ένα πιό αξιόπιστο µοντέλο δεικτών από τις 
µεθόδους της στατιστικής και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Τα αποτελέσµατα 
που παρουσιάζονται δείχνουν ότι η τεχνική FK-NN παράγει την υψηλότερη ακρίβεια. 
Επιπλέον, έχει παράγει ένα πιο αξιόπιστο µοντέλο όσον αφορά στη στρωµατοποίηση 
δεικτών. Αυτή η µέθοδος όχι µόνο προβλέπει µια πρόγνωση κατηγορίας, όπως το 
MLFFBPNN, αλλά και ορίζει έναν βαθµό εµπιστοσύνης για κάθε προβλεφθείσα 
κατηγορία. 
 

5.2.10 Συνελικτικό Νευρωνικό ∆ίκτυο  
 

Ο B.Shainer και οι συνεργάτες του [16] ερεύνησαν την ταξινόµηση των 
περιοχών ενδιαφέροντος (Region Of Interest-ROI) στις µαστογραφίες είτε ως όγκο 
είτε ως κανονικό ιστό χρησιµοποιώντας ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο (CNN). 
Ένα CNN είναι ένα νευρωνικό δίκτυο οπισθοδροµικής διάδοσης µε δισδιάστατους (2-
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D) πυρήνες βάρους που λειτουργούν στις εικόνες. Αναπτύχθηκε µια γενικευµένη, 
γρήγορη και σταθερή υλοποίηση για το CNN. Οι εικόνες εισόδου στο CNN 
λήφθηκαν από τις περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) χρησιµοποιώντας δύο τεχνικές. Η 
πρώτη τεχνική που υιοθετείται γίνεται µε υπολογισµό του µέσου όρου και 
υποδειγµατοληψία. Η δεύτερη τεχνική υιοθέτησε µεθόδους εξαγωγής 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων υφής που εφαρµόστηκαν σε µικρές υποπεριοχές µέσα 
στις περιοχές ενδιαφέροντος. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που υπολογίστηκαν 
από τις διαφορετικές υποπεριοχές τακτοποιήθηκαν ως εικόνες υφής, οι οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια και ως είσοδοι στο CNN. Μελετήθηκαν ως προς την 
ακρίβεια ταξινόµησης τα αποτελέσµατα της αρχιτεκτονικής του CNN και των 
παραµέτρων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων υφής. Χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία 
καµπύλης ROC για να αξιολογήσει την ακρίβεια ταξινόµησης. Αν και η απόδοση 
ταξινόµησης πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω για να είναι ο ταξινοµητής χρήσιµος σε 
ένα κλινικό πλαίσιο, το CNN µπορεί να εκπαιδευθεί για να ταξινοµήσει 
αποτελεσµατικά τους όγκους και τον κανονικό ιστό µαστών στις µαστογραφίες. 

Ο M.N.Gurcan και οι συνεργάτες του [60] ανέπτυξαν ένα πρόγραµµα 
υπολογιστών για την αυτόµατη ανίχνευση µικροαποτιτανώσεων στις ψηφιακές 
µαστογραφίες. ∆ιαπίστωσαν ότι ένα κατάλληλα επιλεγµένο και εκπαιδευµένο 
συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο (CNN) θα µπορούσε να µειώσει τα λάθος-θετικά 
συµπεράσµατα (false-positive- FP) και εποµένως να βελτιώσει την ακρίβεια της 
ανίχνευσης µικροαποτιτανώσεων. Στην τρέχουσα µελέτη, αξιολογήθηκε η 
αποτελεσµατικότητα του CNN που βελτιστοποιήθηκε µε µια αυτοµατοποιηµένη 
τεχνική βελτιστοποίησης ως προς την αύξηση της ακρίβειας ανίχνευσης 
µικροαποτιτανώσεων, συγκρίνοντας το µε το επιλεγµένο µε την ακρίβεια των 
ραδιολόγων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επιλογή των εικόνων εισόδου για το 
CNN είναι σηµαντικότερη από την επιλογή της αρχιτεκτονικής CNN. Αν και η 
απόδοση ταξινόµησης πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω ώστε ο ταξινοµητής να είναι 
χρήσιµος σε ένα κλινικό πλαίσιο, αυτή η µελέτη δείχνει ότι ένα CNN µπορεί να 
εκπαιδευθεί για να ταξινοµήσει αποτελεσµατικά τους όγκους και τον κανονικό ιστό 
µαστών στις µαστογραφίες.  
 

5.2.11 ∆ίκτυα Ακτινικών Συναρτήσεων (Radial-Basis-Function Neural 
Network (RBF NN)) 

 
Υπάρχει µία ιδιαίτερη οµάδα νευρωνικών δικτύων τα οποία ονοµάζονται 

δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων (Radial Basis Function networks – RBF networks). 
Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από ένα κρυφό επίπεδο και ένα επίπεδο νευρώνων 
εξόδου. Η ονοµασία τους οφείλεται στο γεγονός της αντικατάστασης του γραµµικού 
τελεστή που υπάρχει στους νευρώνες του κρυφού επιπέδου. Ο µη γραµµικός τελεστής 
είναι µία συνάρτηση που περιέχει έκφραση της γενικευµένης Ευκλείδιας απόστασης 
του διανύσµατος εισόδου µε το αντίστοιχο διάνυσµα των συντελεστών βαρύτητας 
των συνάψεων του νευρώνα. Οι νευρώνες εξόδου δεν διαθέτουν µη γραµµικό τελεστή 
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και γι’ αυτό το λόγο εκτελούν µονάχα ένα γραµµικό µετασχηµατισµό των εξόδων των 
νευρώνων του κρυφού επιπέδου. 

                                          Κρυφό επίπεδο    
            Επίπεδο εισόδου                                       Επίπεδο εξόδου 
 
 
 
Παράµετροι 

 
 

 
 

Εικόνα 5.2 Τυπική δοµή δικτύου ακτινικών συναρτήσεων 
 
Η συνάρτηση µεταφοράς αυτού του δικτύου ισοδυναµεί µε τις γενικευµένες 

ακτινικές συναρτήσεις απόφασης. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται σε συντοµία η διαδικασία 
εκπαίδευσης από παραδείγµατα που πραγµατοποιείται µε αναλυτικές εξισώσεις στο 
επίπεδο εξόδου. 

Η συνάρτηση που δίνει την σχέση µιας εξόδου του δικτύου µε την είσοδο και 
τους συντελεστές βαρύτητας των συνάψεων είναι η ακόλουθη 

 

∑
=

=
N

i
ii qxGwo

1

),(
 

οπού x είναι η είσοδος του δικτύου, qi είναι ένα από Ν σταθερά σηµεία στο 
χώρο των προτύπων και wi, i = 1,N είναι οι συντελεστές βαρύτητας ενός νευρώνα 
εξόδου. 

Το πρόβληµα της κατευθυνόµενης εκπαίδευσης των δικτύων ακτινικών 
συναρτήσεων µπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως. ∆οσµένου ενός αριθµού 
παραδειγµάτων εκπαίδευσης προσπαθούµε να βρούµε τους συντελεστές βαρύτητας 
των συνάψεων που ελαχιστοποιούν το µέσο σφάλµα της επιθυµούµενης από την 
πραγµατική έξοδο του δικτύου. 

Η εύρεση των συντελεστών βαρύτητας κάθε νευρώνα αποτελεί µια 
ανεξάρτητη λύση. Αν ορίσουµε σαν b την επιθυµούµενη έξοδο κάθε νευρώνα, το 
µέσο σφάλµα της προσοµοίωσης για Μ παραδείγµατα είναι 
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22T )),((Gw-bGw)-b(Gw)-b(λµαφ , 

 
όπου b= (b1, b2, …,bM)T το διάνυσµα των επιθυµούµενων εξόδων, και w=(w1, 

w2,…,wN)T οι συντελεστές βαρύτητας του νευρώνα. Το G περιγράφει ένα σύνολο 
σταθερών αριθµών: 
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Η MSE λύση δίνεται από την εξίσωση 
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∂

Σ∂
w
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Ο πίνακας G+ ονοµάζεται ψευδοαντίστροφος πίνακας του G διότι η 

διαδικασία υπολογισµού του έχει οµοιάζοντα χαρακτηριστικά µε τον τρόπο 
υπολογισµού του αντίστροφου ενός τετραγωνικού πίνακα. 

Από την λύση που περιγράψαµε βλέπουµε ότι στην περίπτωση των δικτύων 
ακτινικών συναρτήσεων µπορούµε να βρούµε µε αναλυτικό τρόπο τους συντελεστές 
βαρύτητας των συνάψεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφές πλεονέκτηµα απέναντι 
στις µεθόδους εκπαίδευσης του πολυεπίπεδου Perceptron. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι 
τα δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων µπορούν να προσοµοιώσουν µε την επιθυµητή 
ακρίβεια οποιαδήποτε συνεχή διανυσµατική συνάρτηση. 

Σε προβλήµατα κατασκευής συστηµάτων ταξινόµησης προτύπων τα δίκτυα 
ακτινικών συναρτήσεων χρησιµοποιούνται πλέον συχνότερα από το πολυεπίπεδο 
Perceptron, διότι ο αντίστοιχος αλγόριθµος εκπαίδευσης έχει πολύ µικρή 
υπολογιστική πολυπλοκότητα συγκρινόµενος µε τον αλγόριθµο οπισθοδροµικής 
διάδοσης του σφάλµατος. 

 
5.2.11.1 Γενικευµένα δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων 
 
Η αντιστοιχία ένα προς ένα µεταξύ της πληροφορίας εκπαίδευσης και των 

κρυφών κόµβων παράγει ένα κανονικοποιηµένο δίκτυο που µπορεί µερικές φορές να 
θεωρηθεί απαγορευτικά ακριβό να υλοποιηθεί στα πλαίσια υπολογιστικού κόστους, 
για µεγάλο αριθµό παραδειγµάτων Ν. Συγκεκριµένα, ο υπολογισµός των γραµµικών 
βαρών του δικτύου απαιτεί την αντιστροφή ενός ΝxΝ πίνακα που µεγαλώνει 
πολυωνυµικά σε σχέση µε το Ν (περίπου Ν3 ). Επιπλέον η πιθανότητα ύπαρξης 
ιδιάζοντα πίνακα είναι µεγαλύτερη για πίνακες µεγάλων διαστάσεων. Ο αριθµός 
κατάστασης ενός πίνακα ορίζεται ως ο λόγος της µεγαλύτερης ιδιοτιµής του πίνακα 
προς τη µικρότερη ιδιοτιµή του πίνακα. Για να ξεπεράσουµε αυτές τις υπολογιστικές 
δυσκολίες θα πρέπει η πολυπλοκότητα του δικτύου να µειωθεί. 

Η προσέγγιση που χρησιµοποιείται περιλαµβάνει την εύρεση µιας λύσης 
κοντά στη βέλτιστη, ερευνώντας ένα χώρο µικρότερων διαστάσεων. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας κλασσικής τεχνικής που είναι γνωστή ως µέθοδος 
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Garlekin. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, η προσεγγιστική λύση F*(x) επεκτείνεται σε 
µια άπειρη βάση, όπως φαίνεται και από την παρακάτω σχέση 

 
1

1
*( ) ( )

m

i i
i

F x w xφ
=

=∑
, 

όπου {φi(x) i=1,2,…,m1} είναι ένα νέο σύνολο συναρτήσεων βάσης που 
υποθέτουµε ότι είναι γραµµικά ανεξάρτητες χωρίς απώλεια της γενικότητας. Τυπικά, 
ο αριθµός των συναρτήσεων βάσης είναι µικρότερος των παραδειγµάτων 
εκπαίδευσης (m1≤N) και τα wi αποτελούν ένα νέο σύνολο βαρών. Έχοντας υπόψη τις 
ακτινικές συναρτήσεις, θέτουµε 

1( ) ( ), 1, 2,...,i ix G x t i mφ = − =  
όπου το σύνολο των κέντρων {ti, i=1,2,…,m1} πρέπει να καθοριστεί. Γενικά 

θεωρείται καλό η επιλογή των κέντρων αυτών να είναι κοντά στις τιµές των 
προτύπων των παραδειγµάτων και ο αριθµός τους να αυξάνει όταν υπάρχει ισχυρή 
επικάλυψη των προτύπων των κατηγοριών στο χώρο των µετρήσεων. 

Η προσεγγιστική λύση γράφεται τώρα ως 
 

1 1
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Με την νέα εξίσωση της προσεγγιστικής λύσης το πρόβληµα έγκειται πλέον 

στον καθορισµό του νέου συνόλου βαρών {wi, i=1,2,…,m1} που ελαχιστοποιεί τη 
συνάρτηση σφάλµατος που δίνεται από τη σχέση 
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όπου λ είναι ένας θετικός πραγµατικός αριθµός που ονοµάζεται παράµετρος 

κανονικοποίησης. 
Ο πρώτος όρος του δεύτερου µέλους της παραπάνω εξίσωσης µπορεί να 

γραφεί ως το τετράγωνο της Ευκλείδιας νόρµας 
2d Gw−  όπου 

[ ]1 2, ,..., T
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11 2, ,...,
T

mw w w w⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . 
 
Η επιθυµητή απόκριση d είναι ένα Ν- διάστατο διάνυσµα όπως και 

προηγουµένως. Ο πίνακας G όµως, και το διάνυσµα των βαρών w έχουν διαφορετικές 
διαστάσεις. Ο πίνακας G είναι τώρα διαστάσεων Νxm1 και γι’ αυτό δεν είναι πια 
συµµετρικός και το διάνυσµα w είναι διαστάσεων m1 x1.  

Ο δεύτερος όρος του δεξιού µέλους της εξίσωσης µπορεί να εκφραστεί ως 
ακολούθως 
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Ο πίνακας G0 είναι ένας m1 x m1 συµµετρικός πίνακας και δίνεται παρακάτω 
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Έτσι λοιπόν η ελαχιστοποίηση της εξίσωσης σε σχέση µε το διάνυσµα βάρους 

w δίνει το παρακάτω αποτέλεσµα 

0( )T TG G G w G dλ+ =  
Καθώς η παράµετρος κανονικοποίησης πλησιάζει το µηδέν, το διάνυσµα 

βάρους w συγκλίνει προς την ψευδοαντίστροφη λύση 
 

, 0w G d λ+= =  
 
όπου G+ είναι ο ψευδοαντιστροφος του πίνακα G 
 

1( )T TG G G G+ −=  
 
Ο Μ.Ν.Gurcan και οι συνεργάτες του [60] προκειµένου να βελτιώσουν το 

κόστος της ωφέλιµης αναλογίας της απεικόνισης του καρκίνου του µαστού, 
αξιολόγησαν την απόδοση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου οπισθοδροµικής 
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διάδοσης (ANN) για να προβλέψει ένα αποτέλεσµα (καρκίνος, όχι καρκίνος) για να 
χρησιµοποιηθεί ως ταξινοµητής. Τα δίκτυα εκπαιδεύθηκαν από στοιχεία του 
οικογενειακού ιστορικού, τα κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία, και διαιτητικές 
µεταβλητές.  

Η Ι.Χριστογιάννη και οι συνεργάτες της [44] παρουσίασαν µια πλήρη µέθοδο 
για τη γρήγορη ανίχνευση της οζώδους σκίασης µε ευδιάκριτα όρια στις 
µαστογραφίες υιοθετώντας ένα RBFNN. Σε αυτήν την µέθοδο, κάθε έξοδος 
νευρώνων είναι ένας µη γραµµικός µετασχηµατισµός ενός µέτρου απόστασης των 
βαρών των νευρώνων και του διανύσµατος εισόδου. Ο µη γραµµικός τελεστής του 
κρυφού επιπέδου RBFNN εφαρµόζεται χρησιµοποιώντας µια Cauchy-like συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας. Η επιτυχής εφαρµογή RBFNN µπορεί να επιτευχθεί 
χρησιµοποιώντας τους αποδοτικούς εποπτευµένους ή χωρίς εποπτεία αλγορίθµους 
εκµάθησης για ακριβή εκτίµηση των βαρών του κρυφού επιπέδου. Σε αυτήν την 
εφαρµογή, ο µη επιβλεπόµενος αλγόριθµος Κ-µέσων χρησιµοποιήθηκε για να 
υπολογίσει τα βάρη του κρυφού επιπέδου από ένα σύνολο στοιχείων εκπαίδευσης 
που περιέχουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από τις περιγραµένες 
οζώδεις σκιάσεις µε ευδιάκριτα όρια και από τον κανονικό ιστό. Μετά την αρχική 
εκπαίδευση και την εκτίµηση των βαρών κρυφού επιπέδου, τα βάρη στο επίπεδο 
εξόδου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη θεωρία φίλτρων Winer, ή ισοδύναµα, µε 
την ελαχιστοποίηση του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (MSE) µεταξύ της 
πραγµατικής και επιθυµητής εξόδου του φίλτρου. 

 
5.2.12 ΑNN Pruning 

 
Ο Rudy Setiono [74] ανέπτυξε έναν νέο αλγόριθµο για την περικοπή 

νευρώνων σε δίκτυα. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον αλγόριθµο, λαµβάνονται δίκτυα µε 
µικρό αριθµό συνδέσεων και υψηλά ποσοστά ακρίβειας για τη διάγνωση καρκίνου 
του µαστού. Κατόπιν περιγράφεται πώς οι κανόνες µπορούν να εξαχθούν από ένα 
δίκτυο µε την εξέταση µόνο ενός πεπερασµένου αριθµού τιµών κρυµµένων µονάδων 
ενεργοποίησης. Η ακρίβεια των εξαγόµενων κανόνων είναι τόσο υψηλή όσο η 
ακρίβεια του δικτύου. Για το πρόβληµα διάγνωσης καρκίνου του µαστού, οι 
συνοπτικοί κανόνες που εξάγονται από το δίκτυο επιτυγχάνουν ένα ποσοστό 
ακρίβειας περισσότερο από 95% στο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης και στο σύνολο 
δεδοµένων δοκιµής. Αυτός ο αλγόριθµος επιτρέπει την εξέταση µόνο ενός µικρού 
αριθµού διαφορετικών τιµών κρυµµένων µονάδων ενεργοποίησης και την διατήρηση 
της ακρίβειας του αρχικού δικτύου. 

 
5.2.13 Self-Organizing Map (SOM) 

 
Ο Μ.Κ.Markey και οι συνεργάτες του [61] προσδιόρισαν και χαρακτήρισαν 

τα συµπλέγµατα σε µια ετερογενή βάση δεδοµένων διάγνωσης του καρκίνου του 
µαστού µε τη βοήθεια υπολογιστή. Ο προσδιορισµός των υποοµάδων µέσα στη βάση 
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δεδοµένων θα µπορούσε να βοηθήσει στο να διευκρινιστούν οι κλινικές τάσεις και να 
διευκολυνθεί το κτίσιµο για το µελλοντικό πρότυπο. Ένας αυτό-οργανωµένος χάρτης 
(self-organizing map-SOM) χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει τα συµπλέγµατα 
σε µια µεγάλη (2258 περιπτώσεις), ετερογενή βάση δεδοµένων διάγνωσης του 
καρκίνου του µαστού µε τη βοήθεια υπολογιστή βασισµένη στα µαστογραφικά 
ευρήµατα (BI-RADSTM) και στην ηλικία του ασθενή. 

Οι αλλοιώσεις του µαστού περιγράφονται και αναφέρονται σύµφωνα µε το 
Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS™) [13]. Τα BI-RADS™ είναι 
ένα λεξικό µαστογραφίας που αναπτύχθηκε από το Αµερικάνικο κολλέγιο 
ραδιολογίας (American College of Radiology (ACR)), για την περιγραφή των 
µαστογραφικών αλλοιώσεων. Το λεξικό BI-RADS™ περιέχει περιγραφείς 
(discriptors) όπως τα όρια µιας οζώδους σκίασης και η διανοµή των αποτιτανώσεων 
και καθορίζει τις τελικές κατηγορίες αξιολόγησης για να περιγράψει το επίπεδο 
υποψίας του ακτινολόγου για τη µαστογραφική ανωµαλία. Έχει δειχθεί ότι η τελική 
εκτίµηση αξιολόγησης BIRADS ™ είναι ένας δείκτης της πιθανότητας της 
κακοήθειας [77]. Εάν ανιχνεύεται µια ύποπτη ανωµαλία, µια διαγνωστική 
µαστογραφική εξέταση πραγµατοποιείται για να αποφασίσει το µελλοντικό σχέδιο 
δράσης που απαιτείται. Με βάση το επίπεδο υποψίας της ανωµαλίας µετά από τη 
διαγνωστική εξέταση, υποβάλλεται µια σύσταση για τη στερεότυπη συνέχεια, τη 
βραχυπρόθεσµη συνέχεια, ή τη βιοψία. 

Ένας αυτό-οργανωµένος χάρτης αφορά παρόµοιες περιπτώσεις (διανύσµατα 
εισόδου) της ίδιας περιοχής ενός χάρτη νευρώνων. Το SOM υπολογίστηκε 
χρησιµοποιώντας την εργαλειοθήκη SOM σε MATLAB. Το βασικό SOM 
αποτελέσθηκε από 16 νευρώνες που διευθετήθηκαν σε ένα ενιαίο επίπεδο σε ένα 2-D 
τετραγωνικό πλέγµα 4x4 νευρώνων, αλλά εξετάστηκαν επίσης και διαφορετικές 
διαµορφώσεις. Για κάθε περίπτωση, υπολογίστηκε η ευκλείδεια απόσταση µεταξύ της 
περίπτωσης και κάθε νευρώνα βασισµένη στα επτά εισαγµένα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα (το αποτέλεσµα των βιοψιών δεν παρήχθηκε στο SOM). Για την είσοδο 
στο SOM, κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα κλιµακώθηκε µε την αφαίρεση του µέσου 
όρου και τη διαίρεση µε τη σταθερή απόκλιση, µε συνέπεια κάθε κλιµακούµενο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα να έχει µέσο όρο µηδέν και σταθερή απόκλιση ένα. 
Αφότου καθορίστηκε ο πιο παρόµοιος νευρώνας, προσδιορίστηκαν οι νευρώνες στη 
γειτονιά του. Η γειτονιά ενός νευρώνα ορίστηκε ως όλοι οι νευρώνες µέσα σε µια 
δεδοµένη απόσταση συνδέσεων του αντιστοιχηµένου νευρώνα. Όλοι οι νευρώνες στη 
γειτονιά ρυθµίστηκαν να έχουν τιµές χαρακτηριστικών γνωρισµάτων πιο κοντά στην 
παρούσα περίπτωση. Το ποσό στο οποίο ρυθµίστηκαν τα βάρη νευρώνων ελέγχθηκε 
από το ποσοστό εκµάθησης. Τα ποσοστά εκµάθησης και οι τιµές κατωφλίων που 
χρησιµοποιηθήκαν ήταν οι προκαθορισµένες τιµές για την εργαλειοθήκη SOM. 
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5.2.14 Νευρωνικό δίκτυο ικανοποίησης συνθηκών 
 

Αφότου προσδιορίστηκαν τα συµπλέγµατα, χρησιµοποιήθηκε ένα CSNN για 
να καθορίσει τo προφίλ των συµπλεγµάτων. Χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση 
ενέργειας Lyapunov ως µέτρο της σταθερότητας δικτύων. ∆ιαπιστώθηκε ότι 1000 
επαναλήψεις ήταν επαρκείς για να επιτύχουν τη σταθερότητα. Τα βάρη 
προκαθορίστηκαν χρησιµοποιώντας τα αυτό-συσχετιζόµενα νευρωνικά δίκτυα 
οπισθοδροµικής διάδοσης (auto associative backpropagation neural networks). Τα 
δίκτυα εκπαιδεύθηκαν µε ένα συντελεστή εκµάθησης 1.0 για 100 επαναλήψεις και η 
µέση τιµή του τετραγώνου του σφάλµατος εκπαίδευσης ήταν περίπου 0.1 (οι έξοδοι 
των δικτύων ήταν µεταξύ 0 και 1). Για κάθε σύµπλεγµα, ένα CSNN χρησιµοποιήθηκε 
για να παραγάγει ένα προφίλ. Κάθε κατηγορία των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
BI-RADS αντιστοιχεί σε µια δυαδική µεταβλητή και ένα συνδεδεµένο νευρώνα. 
Παραδείγµατος χάριν, τα όρια του όγκου µε τις πέντε διαφορετικές από το µηδέν 
κατηγορίες αντιπροσωπεύθηκε από πέντε χωριστούς νευρώνες. Η ηλικία του ασθενή 
µεταφράστηκε σε µια ιδιαίτερη µεταβλητή µε πέντε επίπεδα 
( έτη70,70x60,60x5050,x40έτη,40 ≥<≤<≤<≤< ). Ένας πρόσθετος 
νευρώνας χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει την ιδιότητα µέλους συµπλέγµατος. Το 
επίπεδο ενεργοποίησης του νευρώνα που δείχνει την ιδιότητα µέλους συµπλέγµατος 
τέθηκε στη µέγιστη τιµή και οι άλλοι νευρώνες εκπαιδεύθηκαν έως ότου έφθασε το 
δίκτυο σε µια σταθερή κατάσταση. Οι νευρώνες χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που 
ενεργοποιήθηκαν καθόρισαν το προφίλ του συµπλέγµατος. Ένα προφίλ είναι ένας 
κατάλογος τιµών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που συνοψίζει περιληπτικά το 
σύµπλεγµα και καθορίζει µια περίπτωση “χαρακτηριστική”' (π.χ. τα όρια του όγκου 
είναι σαφώς ορισµένα, η µορφή του όγκου είναι στρογγυλή, και η ηλικία ασθενούς 
είναι µεταξύ 50 και 60 ετών). Όλες οι περιπτώσεις στο σύµπλεγµα δεν ταιριάζουν 
ακριβώς µε το προφίλ. Υπάρχει ακόµα µια διανοµή των τιµών χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων. Παρατηρήθηκε ότι αντίθετα από τις κοινά στατιστικά χαρακτηριστικά, 
όπως το κέντρο βάρους συµπλεγµάτων, το προφίλ CSNN περιλαµβάνει και την 
επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Μόνο τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 
κρίνονται σχετικά µε το δίκτυο συµπεριλαµβάνονται στην περιγραφή ενός 
συµπλέγµατος. 

 
5.2.15 Back-Propagation Artificial Neural Network (BP-ANN) 

 
Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο feed-forward οπισθοδροµικής διάδοσης 

χρησιµοποιήθηκε για να προβλέψει το αποτέλεσµα της βιοψίας από τα µαστογραφικά 
συµπεράσµατα και την ηλικία του ασθενή [12]. Το BP-ANN εκπαιδεύθηκε για να 
ελαχιστοποιήσει το σφάλµα αθροίσµατος τετραγώνων χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο οπισθοδροµικής διάδοσης. Το δίκτυο είχε ένα ενιαίο κρυµµένο επίπεδο 14 
νευρώνων και κάθε νευρώνας στο δίκτυο χρησιµοποίησε µια συνάρτηση λογικής 
ενεργοποίησης. Οι επτά είσοδοι του δικτύου ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα BI-
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RADS και η ηλικία ασθενούς. Οι είσοδοι των δικτύων ήταν από 0 έως 1 (µε την 
αφαίρεση της ελάχιστης τιµής και τη διαίρεση µε το µέγιστο µείον το ελάχιστο). Τα 
αποτελέσµατα της βιοψίας εκτιµούνται από τις εξόδους του δικτύου. Υπήρξε ένας 
κόµβος εξόδου που δείχνει την κακοήθεια. Οι 2258 περιπτώσεις παρουσιάστηκαν στο 
δίκτυο κατά τρόπο round-robin (leave-one out, k-fold cross-validation with k = N) και 
η εκπαίδευση τελείωνε προτού να αρχίσει να αυξάνεται το µέσο σφάλµα δοκιµής στις 
περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιήθηκαν από τον αλγόριθµο εκπαίδευσης. 

 
5.2.16 Mixed Feature Based Neural Network (MFNN)  

 
Ο Β.Zheng και οι συνεργάτες του [17] παρουσίασαν ένα υπολογιστικά 

αποδοτικό νευρωνικό δίκτυο βασισµένο στα µεικτά χαρακτηριστικό γνώρισµα 
(MFNN) για την ανίχνευση συµπλεγµάτων µικροαποτιτανώσεων (Microcalcification 
Clusters (MCC’s)) στις ψηφιακές µαστογραφίες. Το MFNN χρησιµοποιεί τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που υπολογίζονται και στη χωρική και στη φασµατική 
περιοχή και χρησιµοποιεί τη φασµατική εντροπία ως παράµετρο απόφασης. 
Υιοθετείται οπισθοδροµική διάδοση µε φίλτρα Kalman για να επιτρέψει την 
αποδοτικότερη εκπαίδευση δικτύων όπως απαιτείται για την αξιολόγηση των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, των εισαγµένων εικόνων, και της 
σχετικής ανάλυσης σφάλµατος. Χρησιµοποιείται µια µέθοδος βελτίωσης των εικόνων 
που βασίζεται στη χρήση κυµατιδίων για την βελτίωση των συµπλεγµάτων 
µικροαποτιτανώσεων για καλύτερη ανίχνευση. Η σχετική απόδοση του MFNN και 
για τις ακατέργαστες και τις βελτιωµένες εικόνες αξιολογείται χρησιµοποιώντας µια 
κοινή βάση δεδοµένων µε 30 ψηφιακές εικόνες µαστογραφιών, µε 20 εικόνες που 
περιέχουν 21 αποδεδειγµένα από βιοψία συµπλέγµατα µικροαποτιτανώσεων και 10 
κανονικές περιπτώσεις. 

Η υπολογισµένη ευαισθησία (θετικό ποσοστό ανίχνευσης (TP)) ήταν 90,1% 
µε µια µέση χαµηλή λάθος θετική ανίχνευση (FP) 0,71 MCCs/εικόνα για τις 
βελτιωµένες εικόνες που χρησιµοποιούν µια τροποποιηµένη k-fold τεχνική εκτίµησης 
σφάλµατος. Η αντίστοιχη υπολογισµένη ευαισθησία για τις ακατέργαστες εικόνες 
µειώθηκε σε 81,4% και µε 0,59 FP MCCs /εικόνα. Μια σχετική σύγκριση σε ένα 
προηγούµενο νευρωνικό δίκτυο (NN), που χρησιµοποιεί µόνο τα χωρικά σχετικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, προτείνει τη σηµασία της προσθήκης των φασµατικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων περιοχών όταν αναλύονται τα ακατέργαστα στοιχεία 
εικόνας. Υπολογίζονται δύο σύνολα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, ένα σύνολο στη 
χωρική περιοχή και το άλλο σύνολο στη φασµατική περιοχή. Η πρόθεση είναι ο 
υπολογισµός αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και από την ακατέργαστη 
εικόνα καθώς και από τη βελτιωµένη µε χρήση κυµατιδίων. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα, στη συνέχεια, υπολογίζονται µέσα στις εικόνες που περιέχουν είτε 
µικροαποτιτανώσεις είτε κανονικούς ιστούς. Κατόπιν αυτά τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα εφαρµόζονται σε MFNN. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται διεξοδικά σύστηµα ανίχνευσης υπόπτων 
περιοχών σε ψηφιακά µαστογραφηµάτα Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε 
στατιστικούς περιγραφείς της υφής ενώ ο έλεγχος γίνεται µέσω χρήσης νευρωνικού 
δικτύου ακτινικών συναρτήσεων. Το σύστηµα δίνει ως αποτέλεσµα τα αρχικά 
µαστογραφήµατα σηµατοδοτηµένα µε τις πλέον ύποπτες περιοχές για την ύπαρξη 
νεοπλασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν για τη 
υλοποίηση του συστήµατος, τα πειραµατικά αποτελέσµατα, τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίστηκαν και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν. 
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6.1 Βασικό διάγραµµα ανίχνευσης 
 

Στην παρούσα εργασία έγιναν τρεις ξεχωριστές µελέτες. Αρχικά µελετήθηκε 
το πρόβληµα της συστοίχισης ψηφιακών µαστογραφιών. Το πρώτο στάδιο της 
συγκριτικής ανάλυσης µαστογραφηµάτων, είτε αυτή είναι δίπλευρη είτε πρόσκαιρη, 
είναι η συστοίχιση των αντίστοιχων µαστογραφηµάτων. Στο συγκεκριµένο σύστηµα 
που προτείνουµε, επιδιώκουµε τη συστοίχιση µαστογραφηµάτων µέσω της εξαγωγής 
του περιγράµµατος του κάθε µαστού και της ελαχιστοποίησης του µεταξύ τους 
εµβαδού. Βρίσκοντας την ελάχιστη τιµή του εµβαδού αυτού βρίσκουµε ταυτόχρονα 
και τη θέση του καλύτερου ταιριάσµατος των δύο µαστογραφηµάτων. 

Έπειτα µελετήσαµε διάφορες τοπολογίες νευρωνικών δικτύων ακτινικών 
συναρτήσεων. Ως εισόδους χρησιµοποιήσαµε στατιστικούς περιγραφείς της υφής. Οι 
πιο απλές τεχνικές περιγραφής της υφής µε πολύ καλή απόδοση είναι οι στατιστικές 
τεχνικές που βασίζονται στα ιστογράµµατα των περιοχών, τις επεκτάσεις τους και τις 
ροπές τους. Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές για ροπές από 1ης έως και 15ης τάξης, ώστε 
να βρεθεί ο αριθµός που µας εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση. Η καλύτερη 
τοπολογία του δικτύου χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός συστήµατος 
ανίχνευσης υπόπτων περιοχών σε ψηφιακές µαστογραφίες. 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ένα σύστηµα ανίχνευσης υπόπτων 
περιοχών σε ψηφιακές µαστογραφίες για τις οποίες δεν υπάρχει εκ των προτέρων 
γνώση για το αν είναι φυσιολογικές ή µη. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε 
στατιστικούς περιγραφείς της υφής, που εξάγονται από την περιοχή αυτή, οι οποίοι 
στην συνέχεια αποτελούν τις εισόδους του νευρωνικού δικτύου για την ταξινόµηση 
των περιοχών αυτών. Το σύστηµα ελέγχει ποιες από τις ύποπτες περιοχές είναι 
φυσιολογικές ή µη δίνοντας σαν αποτέλεσµα τα αρχικά µαστογραφήµατα 
µαρκαρισµένα µε κάποιες τελικές περιοχές, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες και 
χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Ο βασικός στόχος του συστήµατος αυτού είναι η 
αύξηση της αποδοτικότητας ανίχνευσης των νεοπλασιών στα ψηφιακά 
µαστογραφήµατα, υποδεικνύοντας τις θέσεις των υπόπτων περιοχών στο ραδιολόγο, 
ο οποίος έχει την τελική απόφαση για την πιθανότητα ύπαρξης νεοπλασιών στο 
µαστό. Με τον τρόπο αυτό ο ραδιολόγος µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε 
λιγότερες περιοχές. 

Το βασικό διάγραµµα του συστήµατος που αναπτύχθηκε φαίνεται στην εικόνα 
6.1. Αρχικά η ψηφιακή µαστογραφία σαρώνεται και παραθυροποιείται µε τη βοήθεια 
ενός τετραγωνικού παραθύρου µεταβλητού µεγέθους και ταυτόχρονα γίνεται 
εξαγωγή και κανονικοποιήση των παραµέτρων βάση των οποίων γίνεται η ανίχνευση 
των ύποπτων περιοχών. Στη συνέχεια ανιχνεύονται µε τη βοήθεια ενός νευρωνικού 
δικτύου όλες οι ύποπτες περιοχές που πιθανότατα να περιέχουν νεοπλασία. Έπειτα οι 
ύποπτες αυτές περιοχές ελέγχονται και περιορίζονται µέσω ενός αξιόπιστου 
κριτηρίου µε κύριο σκοπό την τελική ανίχνευση των πλέον ύποπτων περιοχών για 
ύπαρξη νεοπλασιάς. 

Τα κυριότερα στάδια που θα ακολουθήσουµε είναι αναλυτικά: 
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 Η παραθυροποίηση και εξαγωγή παραµέτρων. 
 Η ταξινόµηση των υπόπτων περιοχών. 
 Το κριτήριο απόφασης για την επιλογή των πλέον ύποπτων περιοχών και την 
απόρριψη των υπολοίπων. 

 

 
 

Εικόνα 6.1: Βασικό διάγραµµα προτεινόµενου συστήµατος 
 

6.2 Βάση δεδοµένων 
 
Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

είναι η Mini MIAS Database µε ανάλυση 200 micron pixel edge και µέγεθος 1024 x 
1024 εικονοστοιχεία, µε 8 bits ανά εικονοστοιχείο. Σ’ αυτή τη βάση δεδοµένων 
υπάρχουν 322 ψηφιακά µαστογραφήµατα που προέρχονται από ζεύγη αριστερού και 
δεξιού µαστού κάθε γυναίκας. Από αυτά τα µαστογραφήµατα τα 207 είναι 
φυσιολογικά και τα υπόλοιπα 115 είναι µαστογραφήµατα µε όλα τα είδη νεοπλασιών. 
Αναλυτικότερα στα 115 µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα αντιστοιχούν 122 µη 
φυσιολογικές περιοχές από τις οποίες 69 είναι καλοήθεις και 54 κακοήθεις. 
Συγκεκριµένα οι 122 ύποπτες περιοχές περιλαµβάνουν  

 24 περιοχές µε οζώδης σκίαση µε σαφή όρια (καλοήθεις και κακοήθεις) 
 19 περιοχές µε αστεροειδή σκίαση (καλοήθεις και κακοήθεις) 
 15 περιοχές µε οζώδης σκίαση µε ακανόνιστα όρια (καλοήθεις και κακοήθεις) 

Παραθυριοποίηση 
Σάρωση της 
εικόνας 

Ταξινοµητής 

ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Αύξηση 
Παραθύρου 

Κριτήριο 

Μαστογραφία 
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 19 περιοχές µε αρχιτεκτονική παραµόρφωση του µαστικού ιστού (καλοήθεις 
και κακοήθεις) 

 15 περιοχές µε ασυµµετρία του µαστικού ιστού (καλοήθεις και κακοήθεις) 
 30 περιοχές µε µικροαποτιτανώσεις (καλοήθεις και κακοήθεις) 
Όλα τα µαστογραφήµατα της βάσης δεδοµένων, που χρησιµοποιήθηκε, είναι 

λοξής προβολής υπό γωνία 45ο και προέρχονται από γυναίκες ηλικίας 50-65 ετών. 
 

6.3 Συστοίχιση µαστογραφηµάτων 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, κατά την δίπλευρη 

συγκριτική ανάλυση των ψηφιακών µαστογραφηµάτων συγκρίνονται οι αντίστοιχες 
πλάγιες προβολές του δεξιού και αριστερού µαστογραφήµατος του ίδιου ασθενή, που 
πάρθηκαν κατά την διάρκεια της ίδιας εξέτασης. Το πρώτο στάδιο της συγκριτικής 
ανάλυσης µαστογραφηµάτων, είτε αυτή είναι δίπλευρη είτε πρόσκαιρη, είναι η 
συστοίχιση των αντίστοιχων µαστογραφηµάτων. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά 
πολύπλοκη εξαιτίας της δοµής των µαστών, που επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από 
την αλλαγή των συνθηκών µαστογράφησης, και των φυσικών διαφορών που 
παρουσιάζουν µεταξύ τους οι µαστοί από την ίδια γυναίκα, κυρίως σε µέγεθος. Στο 
συγκεκριµένο σύστηµα που προτείνουµε, επιδιώκουµε τη συστοίχιση των 
µαστογραφηµάτων µέσω της εξαγωγής του περιγράµµατος του κάθε µαστού και της 
ελαχιστοποίησης του µεταξύ τους εµβαδού. Βρίσκοντας την ελάχιστη τιµή του 
εµβαδού αυτού βρίσκουµε ταυτόχρονα και τη θέση του καλύτερου ταιριάσµατος των 
δύο µαστογραφηµάτων. 

Το πρώτο βήµα για την επίτευξη της συστοίχισης είναι ο καθρεπτισµός του 
δεξιού µαστογραφήµατος ως προς τον κατακόρυφο άξονα του. Με τον τρόπο αυτό 
πετυχαίνουµε να συµπέσει η κατεύθυνση της θηλής του δεξιού µαστογραφήµατος µε 
την κατεύθυνση της θηλής του αριστερού µαστογραφήµατος. Στην εικόνα 6.2(α) 
φαίνεται ένα δίπλευρο ζεύγος µαστογραφηµάτων, ενώ στην εικόνα 6.2(β) φαίνεται το 
ίδιο ζεύγος µετά την αντιστροφή του ενός µαστογραφήµατος ως προς τον 
κατακόρυφο άξονα του. 
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                          (α) 

 
               (β) 

Εικόνα 6.2: Ζεύγος µαστογραφηµάτων (α) πριν και (β) µετά την αντιστροφή του 
ενός µαστογραφήµατος 

 
Στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε ένα φίλτρο όξυνσης ώστε να τονιστούν 

σηµαντικές λεπτοµέρειες στις εικόνες ή να βελτιωθούν λεπτοµέρειες που έχουν 
θολωθεί είτε κατά λάθος ή ως συνέπεια συγκεκριµένων µεθόδων συλλογής των 
δεδοµένων. Για να επιτευχθεί πιο εύκολα ο διαχωρισµός του µαστού από το 
υπόβαθρο χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της ολικής κατωφλίωσης. Η κατωφλίωση µε 
βάση κάποιο χαρακτηριστικό της εικόνας, όπως το επίπεδο χρωµατικών πυκνοτήτων, 
είναι µία πολύ σηµαντική τεχνική της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων, καθώς 
συχνά αποτελεί το πρώτο βήµα για ανίχνευση - προσδιορισµό αντικειµένων. Πρέπει 
να αναφερθεί ότι το πρόβληµα της τµηµατοποίησης µπορεί να είναι πολύ σύνθετο, 
λόγω των φαινόµενων ύπαρξης θορύβου, σκιών ή άλλων γεωµετρικών 
παραµορφώσεων. Η κατωφλίωση βασίζεται στη χρήση σταθερού κατωφλίου Τ, η 
επιλογή του οποίου εµπλέκει ανάλυση του ιστογράµµατος της εικόνας. Η διαδικασία 
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κατωφλίωσης µε σταθερή τιµή κατωφλίου T για όλη την εικόνα f(x,y) εκφράζεται από 
τις σχέσεις: 

⎩
⎨
⎧

≤
>

=
Tyxf
Tyxf

yxg
),(,0
),(,1

),( . 

Με τη χρήση της κατωφλίωσης µετατρέψαµε τις εικόνες από grayscale σε 
δυαδικές. Οι δυαδικές εικόνες που παρήχθησαν είχαν τιµές 0 (Μαύρο) για όλα τα 
εικονοστοιχεία των εικόνων εισόδου µε φωτεινότητα λιγότερο από το κατώφλι και 1 
(Λευκό) για όλα τα άλλα. Η επιτυχία της κατωφλίωσης εξαρτάται σηµαντικά από την 
επιλογή της τιµής κατωφλίου. Ως κατώφλι χρησιµοποιήσαµε το µισό (0.5) της τιµής 
της φωτεινότητας της εικόνας. Έπειτα γεµίζουµε κάποια κενά που δηµιουργούνται 
στην εικόνα λόγω της επιλογής του κατωφλίου. Στη συνέχεια εξάγουµε το 
περίγραµµα του µαστού από τη δυαδική εικόνα. Ένα εικοστοιχείο είναι µέρος του 
περιγράµµατος αν είναι µη µηδενικό και συνδέεται µε τουλάχιστον ένα µηδενικό 
εικονοστοιχείο. Τέλος γίνεται χρήση ενός φίλτρου ενδιάµεσης τιµής για την 
αφαίρεση του υψίσυχνου θορύβου. Συγκεκριµένα, η αρχική τιµή ενός στοιχείου 
αντικαθίσταται από την ενδιάµεση τιµή των στοιχείων ενός παραθύρου µε κέντρο το 
στοιχείο αυτό. Για την εύρεση της ενδιάµεσης τιµής, για ένα σύνολο στοιχείων, 
πραγµατοποιείται προηγουµένως ταξινόµηση των τιµών των στοιχείων του 
παραθύρου, από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη, ή αντίστροφα. Το πλεονέκτηµα 
αυτού του φίλτρου είναι ότι δηµιουργεί διακριτές περιοχές ενδιαφέροντος και η 
µετάβαση από τη µια περιοχή στην άλλη γίνεται απότοµα, µε αποτέλεσµα η ακµή να 
µη θολώνεται. Επίσης, τα αποτελέσµατα µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε 
επαναληπτική εφαρµογή του φίλτρου ενδιάµεσης τιµής. Στην εικόνα 6.3 φαίνονται τα 
αποτελέσµατα µετά την χρήση φίλτρου όξυνσης στο ζεύγος µαστογραφηµάτων. Στην 
εικόνα 6.4 φαίνονται τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή κατωφλίωσης στο ζεύγος 
µαστογραφηµάτων. Στην εικόνα 6.5 φαίνονται τα αποτελέσµατα µετά την εξαγωγή 
του περιγράµµατος στο ζεύγος µαστογραφηµάτων. Τέλος στην εικόνα 6.6 φαίνονται 
τα αποτελέσµατα µετά τη χρήση φίλτρου ενδιάµεσης τιµής στο ζεύγος 
µαστογραφηµάτων. 

 
Εικόνα 6.3 : Ζεύγος µαστογραφηµάτων µετά την χρήση φίλτρου όξυνσης  
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Εικόνα 6.4 : Ζεύγος µαστογραφηµάτων µετά την εφαρµογή κατωφλίωσης 
 

 
 

Εικόνα 6.5 : Ζεύγος µαστογραφηµάτων µετά την εξαγωγή περιγράµµατος 

 
 

Εικόνα 6.6 : Ζεύγος µαστογραφηµάτων µετά την χρήση φίλτρου ενδιάµεσης τιµής 
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Έχοντας εξάγει τα περιγράµµατα τα τοποθετούµε µαζί σε µια εικόνα. Τα 
ταυτόχρονα περιγράµµατα του ζεύγους µαστογραφιών φαίνονται στην εικόνα 6.7. Για 
να µετρήσουµε το µεταξύ τους εµβαδό γεµίζουµε το ενδιάµεσο χώρο από το ζεύγος 
µαστογραφιών µε λευκά σηµεία. Στη συνέχεια κρατούµε το ένα περίγραµµα σταθερό 
και κινούµε το περίγραµµα του άλλου µαστού κατά ένα εικονοστοιχείο κάθε φορά, 
στον οριζόντιο άξονα και κάθετο άξονα ώστε να καλύψει όλη την περιοχή της 
εικόνας. Σε κάθε µετατόπιση υπολογίζεται το µεταξύ τους εµβαδό. Το αποτέλεσµα 
του υπολογισµού του εµβαδού µετά από κάθε επανάληψη τοποθετείται σε ένα 
δισδιάστατο πίνακα, στην κατάλληλη θέση. Μετά το πέρας της διαδικασίας σάρωσης 
της εικόνας, ελέγχουµε τον πίνακα µε τα επιµέρους εµβαδά για να βρούµε αυτό µε τη 
µικρότερη τιµή. Η θέση του εµβαδού αυτού υποδεικνύει το ποσό της οριζόντιας και 
κάθετης µετακίνησης του ενός µαστογραφήµατος ως προς το άλλο. Συγκεκριµένα ο 
αριθµός της γραµµής στην οποία ανήκει το εµβαδό υποδεικνύει το ποσό της κάθετης 
µετατόπισης, ενώ ο αριθµός της στήλης στην οποία ανήκει υποδεικνύει το ποσό της 
οριζόντιας µετατόπισης. Στην εικόνα 6.8 βλέπουµε τα περιγράµµατα που 
παρουσιάστηκαν πριν και µετά τη συστοίχιση τους. Τέλος στην εικόνα 6.9 (α) 
φαίνονται τα µαστογραφήµατα πριν και µετά τη συστοίχιση τους. 

 

 
 

Εικόνα 6.7 : Ζεύγος µαστογραφηµάτων µετά την εξαγωγή περιγράµµατος σε µια 
εικόνα 
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Εικόνα 6.8 : Τα περιγράµµατα που παρουσιάστηκαν πριν την συσχέτιση και µετά τη 
συστοίχιση τους 

 

 
 

                                     (α)                                                                                           (β) 
 

Εικόνα 6.9: Ζεύγος µαστογραφηµάτων (α) πριν και (β) µετά την συστοίχιση τους 
 

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω αποτελέσµατα συστοίχισης ότι η 
συγκριτική ανάλυση µπορεί να εφαρµοστεί καλύτερα τώρα αφού υπάρχει αντιστοιχία 
µεταξύ των δύο µαστών και συγκρίνονται όµοια τµήµατα από τα δύο 
µαστογραφήµατα. 

 
6.4 Επιλογή νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων 

6.4.1 Επεξεργασία ψηφιακών µαστογραφηµάτων και εξαγωγή 
παραµέτρων  

 
Στο στάδιο της επεξεργασίας πραγµατοποιούµε παραθυροποίηση των 

ψηφιακών µαστογραφηµάτων. Η παραθυροποίηση γίνεται µε ένα τετραγωνικό 
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παράθυρο, µεγέθους 35x35 (0.7 cm2) εικονοστοιχείων και µε επικάλυψη 5 
εικονοστοιχείων. Στα ψηφιακά µαστογραφήµατα που περιέχουν νεοπλασία η 
παραθυριοποίηση έγινε στα σηµεία που περιέχουν νεοπλασίες και στα φυσιολογικά 
µαστογραφήµατα η παραθυριοποίηση έγινε σε τυχαίες περιοχές. Εδώ θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι για την µείωση των υπολογισµών, η παραθυροποίηση εκτελείται στην 
περιοχή απεικόνισης µαστικού ιστού µε την βοήθεια µιας απλής κατωφλίωσης που 
αποκλείει τις τετραγωνικές περιοχές µε πολύ χαµηλή φωτεινότητα (κατώφλι =0.1). Η 
επιλογή του µεγέθους του παραθύρου αυτού έγινε µε σκοπό να πλησιάζει το µέγεθος 
ενός µικρού νεοπλάσµατος. Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στη µέθοδο 
να ανιχνεύει πολύ µικρά νεοπλάσµατα. 

Η διαδικασία παραθυροποίησης της µαστογραφίας φαίνεται και στην εικόνα 
6.10, ξεκινά από το άνω αριστερό τµήµα του µαστογραφήµατος και σαρώνει 
ολόκληρη την εικόνα ακολουθώντας µονοπάτι σχήµατος ανάποδου S. Κατά τη 
σάρωση αυτή από κάθε µια τετραγωνική περιοχή του µαστογραφήµατος γίνεται 
εξαγωγή στατιστικών παραµέτρων. Στην εικόνα 6.10 το τετραγωνικό παράθυρο έχει 
σχεδιαστεί µεγαλύτερο για καθαρά οπτικούς λόγους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.10: Παραθυροποίηση µαστογραφήµατος 
 

Για τη εξαγωγή των παραµέτρων από κάθε µία τετραγωνική περιοχή 
χρησιµοποιούνται τεχνικές που στηρίζονται στην περιγραφή της υφής των περιοχών 
αυτών. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, οι πιο απλές τεχνικές περιγραφής της 
υφής µε πολύ καλή απόδοση είναι οι στατιστικές τεχνικές που βασίζονται στα 
ιστογράµµατα των περιοχών, τις επεκτάσεις τους και τις ροπές τους. Έστω zi µια 
τυχαία µεταβλητή που δηλώνει τα επίπεδα φωτεινότητας µιας εικόνας. Το 
ιστόγραµµα µίας περιοχής είναι:  

1,...,2,1,0,)( −== Li
N
z

zp i
i , 
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όπου zi είναι ο αριθµός των εικονοστοιχείων που έχουν φωτεινότητα i και N 
είναι ο συνολικός αριθµός εικονοστοιχείων της περιοχής. 

Το ιστόγραµµα µιας εικόνας αντιπροσωπεύει την κατανοµή των εντάσεων 
των γκρίζων επιπέδων µέσα µια εικόνα ανεξάρτητα από τη θέση στην εικόνα. Μια 
από τις κύριες προσεγγίσεις για την περιγραφή του σχήµατος ενός ιστογράµµατος 
είναι µέσω των κεντρικών ροπών, οι οποίες ορίζονται ως: 

∑
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όπου n είναι η τάξη της ροπής και m η µέση τιµή: 
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Οι τυχαίες µεταβλητές zi έχουν γραµµικά κλιµακωθεί στο διάστηµα [0,1] 
καθώς και το ιστόγραµµα έχει κανονικοποιηθεί έτσι ώστε το άθροισµα όλων των 
συνιστωσών του να είναι 1. Κατά αυτών τον τρόπο το εύρος τον ροπών κυµαίνεται 
στο διάστηµα [0,1].  

Οι τέσσερεις πρώτες ροπές είναι: 
 

 Μέση τιµή (Mean) 
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Η µέση τιµή m δίνει µια εκτίµηση του µέσου επιπέδου έντασης στην περιοχή. 
 

 ∆ιασπορά/ Τυπική Απόκλιση (Variance/ Standard Deviation) 
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Η µεταβλητότητα σ2 είναι ένα µέτρο της διασποράς της έντασης στην περιοχή 
 

 Κλίση (Skewness) 
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Η κλίση του ιστογράµµατος είναι ένα µέτρο της συµµετρίας του 
ιστογράµµατος. ∆είχνει το ποσοστό των εικονοστοιχείων της περιοχής µε εντάσεις σε 
κάθε µια από τις δύο πλευρές της µέσης τιµής δηλαδή µε εντάσεις µεγαλύτερες ή 
µικρότερες της µέσης τιµής. 

 
 Κύρτωση ((Kurtosis)) 
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Η κύρτωση είναι ένα µέτρο της ουράς του ιστογράµµατος. 
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Αρχικά έχουν χωριστεί τα µαστογραφήµατα σε φυσιολογικά και παθολογικά. 
Για κάθε µαστογράφηµα γίνεται παραθυροποίηση µε ένα τετραγωνικό παράθυρο, 
µεγέθους 35x35 εικονοστοιχείων και µε επικάλυψη 5 εικονοστοιχείων. Από κάθε 
τετραγωνική περιοχή προσδιορίζονται οι ροπές µέχρι και 15ης τάξης. Στην συνέχεια 
εισάγουµε σε έναν ενιαίο πίνακα τις ροπές από κάθε τετραγωνική περιοχή είτε είναι 
φυσιολογική ή µη. Οι γραµµές του πίνακα είναι όσες και οι τετραγωνικές περιοχές 
και οι στήλες είναι όσες και οι τάξεις των ροπών. Εφαρµόζουµε κανονικοποίηση στον 
πίνακα των ροπών ώστε κάθε στήλη να έχει µέση τιµή 0 και διασπορά 1. Η 
κανονικοποιήση επιστρέφει την απόκλιση κάθε στήλης από τη µέση τιµή της, 
κανονικοποιηµένη µε την διασπορά της στήλης. ∆ηλαδή:  

 
Z = (V-mean(V))./std(V), 

 
όπου V είναι η κάθε στήλη του πίνακα των ροπών, mean(V) είναι η µέση τιµή 

κάθε στήλης και std(V) η διασπορά της στήλης. 
Στην συνέχεια εφαρµόζουµε διαχωρισµό των προτύπων µε τη µέθοδο k-

means. Συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος k-means διαχωρίζει τα δεδοµένα σε k αµοιβαία 
αποκλειόµενα σύνολα και επιστρέφει ένα διάνυσµα δεικτών που δείχνει σε ποιο 
σύνολο ανήκει κάθε παρατήρηση. Ο αλγόριθµος k-means δηµιουργεί ένα µόνο 
επίπεδο συνόλων για να περιγράψει τη συνάθροιση των δεδοµένων, σε αντίθεση µε 
τους ιεραρχικούς αλγορίθµους που χρησιµοποιούν τη δενδροειδή δοµή. Μια 
σηµαντική διαφορά σε σχέση µε άλλους αλγορίθµους είναι ότι ο k-means 
χρησιµοποιεί τα πραγµατικά στοιχεία και όχι προσεγγίσεις αυτών. Συνεπώς, είναι 
καταλληλότερος για τις περιπτώσεις στις οποίες ο όγκος των δεδοµένων είναι 
µεγάλος.  

Ο k-means αντιµετωπίζει κάθε παρατήρηση ως ένα αντικείµενο που έχει µια 
θέση στο χώρο. Για την µέτρηση των αποστάσεων υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι 
ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων παρατηρήσεων. Κάθε οµάδα στο διαχωρισµό 
ορίζεται από τα µέλη του είτε από το κέντρο του. Το κέντρο για κάθε οµάδα είναι το 
σηµείο εκείνο για το οποίο το άθροισµα των αποστάσεων από όλα τα αντικείµενα που 
ανήκουν σε αυτό είναι ελάχιστο. Ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό των αποστάσεων, διαφέρει και ο τρόπος υπολογισµού του κέντρου της 
οµάδας. Συνήθως, χρησιµοποιείται ένας επαναληπτικός αλγόριθµος που µετακινεί 
διαρκώς το κέντρο, ώσπου να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Το αποτέλεσµα είναι συµπαγή 
και διακριτά σύνολα.  

Ο αλγόριθµος k-means είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθµος δύο φάσεων, ο 
οποίος ελαχιστοποιεί την απόσταση των στοιχείων από το κέντρο, συναθροίζοντάς τα 
σε k οµάδες. Ο k-means συγκλίνει σε ένα τοπικό βέλτιστο σηµείο, το οποίο εξαρτάται 
από τις αρχικές συνθήκες και τον αριθµό των επαναλήψεων. 

Έπειτα διαχωρίσαµε τον πίνακα µε τις κανονικοποιηµένες ροπές σε δυο 
επιµέρους που περιέχουν τις κανονικοποιηµένες ροπές των τετραγωνικών περιοχών 
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των φυσιολογικών µαστογραφηµάτων και µη. Σε κάθε πίνακα εφαρµόζουµε τον 
αλγόριθµο k-means για την εξαγωγή κέντρων για κάθε κατηγορία. Τα κέντρα κάθε 
κατηγορίας αποτελούν την είσοδο στο νευρωνικό δίκτυο που χρησιµοποιείται για την 
ταξινόµηση των υπόπτων περιοχών σε φυσιολογικές και µη φυσιολογικές. 

 
6.4.2 Ταξινόµηση υπόπτων περιοχών 

 
Για την ταξινόµηση των παραθυρικών περιοχών χρησιµοποιήσαµε ένα 

νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων. Η δοµή του δικτύου αυτού απεικονίζεται 
στην εικόνα 6.11 

 
                                          Κρυφό επίπεδο    
           Επίπεδο εισόδου                                       Επίπεδο εξόδου 
 
 
 
Παράµετροι 

 
 

 
 
 

Εικόνα 6.11: ∆οµή νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων 
 
Το επίπεδο εισόδου δέχεται τα κέντρα που έχουν που έχουν υπολογιστεί για 

κάθε κατηγορία, ενώ στην έξοδο του νευρωνικού δικτύου έχουµε δύο νευρώνες που 
εκτελούν απλά γραµµικό µετασχηµατισµό των εισόδων τους και αντιστοιχούν στην 
ύπαρξη νεοπλασίας ή µη. Το κρυφό επίπεδο του δικτύου εκτελεί µη γραµµικό 
µετασχηµατισµό της εισόδου µέσω ακτινικών συναρτήσεων. Ο µη γραµµικός 
τελεστής του κρυφού επιπέδου υλοποιείται χρησιµοποιώντας την συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας, η οποία δίνεται από την εξίσωση 

 

Radbas =
2ne− , 

 
Εικόνα 6.12: Γραφική παράσταση της συνάρτησης υλοποίησης του κρυφού επιπέδου 
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6.4.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα 
 
Για να αξιολογηθεί η καλύτερη τοπολογία του νευρωνικού δικτύου στο 

συγκεκριµένο σύστηµα ανίχνευσης έγιναν διάφορες δοκιµές. Χρησιµοποιήσαµε όλα 
τα ψηφιακά µαστογραφήµατα της βάσης δεδοµένων MIAS. 

Στα πρώτα δυο συστήµατα χρησηµοποίθηκαν ροπές 3ης ως και 15ης τάξης 
παραλείποντας την 1η ροπή (µέση τιµή) και τη 2η (διασπορά) αλλά υπολογίστηκε 
διαφορετικός αριθµός κέντρων κάθε φορά. Στην πρώτη περίπτωση υπολογίστηκαν 10 
κέντρα για κάθε κατηγορία (µη φυσιολογηκές και παθολογικές) ενώ για την δεύτερη 
υπολογίστηκαν 20 κέντρα αντίστοιχα. Για την αξιολόγηση του δικτύου 
χρησιµοποιήθηκαν 1000 τυχαία επιλεγµένες µη φυσιολογικές περιοχές και 1000 
τυχαία επιλεγµένες φυσιολογικές περιοχές. Για να βρεθεί ο βέλτιστος αριθµός ροπών 
κάθε φορά χρησιµοποιούµε διαφορετικό αριθµό ροπών. Αρχικά χρησιµοποιούµε 
µόνο την 3η ροπή έπειτα την 3η και 4η ροπή και συνεχίζουµε µέχρι να 
χρησιµοποιήσουµε όλες τις ροπές 3ης ως και 15ης τάξης. 

I. 

 
 

Εικόνα 6.13: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 
αριθµό των ροπών (3ης-15ης) µε εκπαίδευση δικτύου µε 10 κέντρα για κάθε κατηγορία. 

 
Την καλύτερη απόδοση (58.70 %) έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 3ης ως και 

10ης τάξης. 
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II. 

 
Εικόνα 6.13: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 

αριθµό των ροπών (3ης-15ης) µε εκπαίδευση δικτύου µε 20 κέντρα για κάθε κατηγορία. 
 
Την καλύτερη απόδοση (54.95 %) έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 3ης ως και 

7ης τάξης. 
Τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά σε καµία από τις δυο περιπτώσεις. 

Η αποδόσεις των ακτινικών νευρωνικών δικτύων ήταν πολύ χαµηλές. Για την 
βελτίωση χρησιµοποιήσαµε πέρα από τις ροπές 3ης ως και 15ης τάξης και την 1η (µέση 
τιµή). Η µέση τιµή είναι η εκτίµηση του µέσου επιπέδου φωτεινότητας στην περιοχή 
η οποία περιέχει σηµαντική πληροφορία. 

Στα επόµενα δυο συστήµατα χρησηµοποίθηκαν ροπές 1ης και 3ης ως και 15ης 
τάξης παραλείποντας τη 2η ροπή (διασπορά) αλλά υπολογίστηκε διαφορετικός 
αριθµός κέντρων κάθε φορά. Στην πρώτη περίπτωση υπολογίστηκαν 10 κέντρα για 
κάθε κατηγορία (µη φυσιολογηκές και παθολογικές) ενώ για την δεύτερη 
υπολογίστηκαν 20 κέντρα αντίστοιχα. Για την αξιολόγηση του δικτύου 
χρησιµοποιήθηκαν 1000 τυχαία επιλεγµένες µη φυσιολογικές περιοχές και 1000 
τυχαία επιλεγµένες φυσιολογικές περιοχές. Για να βρεθεί ο βέλτιστος αριθµός ροπών 
κάθε φορά χρησιµοποιούµε διαφορετικό αριθµό ροπών. Αρχικά χρησιµοποιούµε 
µόνο την 1η ροπή έπειτα την 1η και 3η ροπή και συνεχίζουµε µέχρι να 
χρησιµοποιήσουµε όλες τις ροπές δηλαδή 1ης και 3ης ως και 15ης τάξης. 
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III.  

 
 
Εικόνα 6.14: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 

αριθµό των ροπών (1ης, 3ης-15ης) µε εκπαίδευση δικτύου µε 10 κέντρα για κάθε κατηγορία. 
 

Την καλύτερη απόδοση (70.7%) έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 1ης, 3ης ως 
και 8ης τάξης αλλά και το ίδιο ποσοστό έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 1ης, 3ης ως και 
11ης τάξης. 
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IV.  

 
 

Εικόνα 6.15: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 
αριθµό των ροπών (1ης, 3ης-15ης) µε εκπαίδευση δικτύου µε 20 κέντρα για κάθε κατηγορία. 

 
Την καλύτερη απόδοση (70.65 %) έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 1ης, 3ης ως 

και 5ης τάξης. 
 

V.  
Στο τελευταίο σύστηµα χρησηµοποίθηκαν ροπές 1ης και 3ης ως και 11ης τάξης 

παραλείποντας τη 2η ροπή (διασπορά) για τον υπολογισµό 10 κέντρων για κάθε 
κατηγορία (µη φυσιολογηκές και παθολογικές). Για την αξιολόγηση του δικτύου 
χρησιµοποιήθηκαν 1000 επιλεγµένες µη φυσιολογικές περιοχές και 1000 επιλεγµένες 
φυσιολογικές περιοχές. Για να βρεθεί ο βέλτιστος αριθµός ροπών κάθε φορά 
χρησιµοποιούµε διαφορετικό αριθµό ροπών. Αρχικά χρησιµοποιούµε µόνο την 1η 
ροπή έπειτα την 1η και 3η ροπή και συνεχίζουµε µέχρι να χρησιµοποιήσουµε όλες τις 
ροπές δηλαδή 1ης και 3ης ως και 11ης τάξης. 

 
 



                                                                                             Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 137 

 
 

Εικόνα 6.15: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 
αριθµό των ροπών (1ης, 3ης-11ης) µε εκπαίδευση δικτύου µε 10 κέντρα για κάθε κατηγορία και 
για την αξιολόγηση χρησηµοποίθηκαν 1000 επιλεγµένα παραδείγµατα για κάθε κατηγορία. 

 
Την καλύτερη απόδοση (80 %) έχουµε χρησιµοποιώντας ροπές 1ης, 3ης ως και 

11ης τάξης. Η εικόνα 6.16 δείχνει συγκεντρωτικά την επιτυχία ταξινόµησης σε σχέση 
µε τον αριθµό των ροπών που χρησηµοποίθηκαν σε κάθε σύστηµα. 
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Εικόνα 6.16: Γραφική παράσταση της επιτυχίας ταξινόµησης σε συνάρτηση µε των 

αριθµό των ροπών 
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6.5. Σύστηµα ανίχνευσης υπόπτων περιοχών 
6.5.1 Επιλογή νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων 

 
Από την παραπάνω διαδικασία συµπεράναµε ότι µε τη χρήση ροπών 1ης και 

3ης ως και 5ης τάξης και για 10 κέντρα για κάθε κατηγορία τα αποτελέσµατα του 
δικτύου είναι αρκετά ικανοποιητικά µε αρκετά χαµηλό υπολογιστικό κόστος. Έτσι 
κατασκευάσαµε ένα δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων µε τις παραπάνω προδιαγραφές 
για τη δηµιουργία ενός συστήµατος ανίχνευσης υπόπτων περιοχών. Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε περιγράφηκε παραπάνω. Η απόδοσή αυτού του δικτύου έφτασε στο 
76,9%. 
 

6.5.2 Επεξεργασία ψηφιακών µαστογραφηµάτων και εξαγωγή 
παραµέτρων  

 
Στο στάδιο της επεξεργασίας πραγµατοποιούµε παραθυροποίηση των 

ψηφιακών µαστογραφηµάτων. Η παραθυροποίηση γίνεται µε ένα τετραγωνικό 
παράθυρο, µεγέθους 35x35 (0.7 cm2) εικονοστοιχείων σε σχήµα ανάποδου S και µε 
επικάλυψη 5 εικονοστοιχείων. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την µείωση των 
υπολογισµών, η παραθυροποίηση εκτελείται στην περιοχή απεικόνισης µαστικού 
ιστού µε την βοήθεια µιας απλής κατωφλίωσης που αποκλείει τις τετραγωνικές 
περιοχές µε πολύ χαµηλή φωτεινότητα (κατώφλι =0.1). Η επιλογή του µεγέθους του 
παραθύρου αυτού έγινε µε σκοπό να πλησιάζει το µέγεθος ενός µικρού 
νεοπλάσµατος. Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στη µέθοδο να ανιχνεύει 
πολύ µικρά νεοπλάσµατα. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής σάρωσης της µαστογραφίας από κάθε µια 
τετραγωνική περιοχή προσδιορίζονται οι ροπές 1ης και 3ης µέχρι και 5ης τάξης. Οι 
ροπές αυτές ταξινοµούνται σε ένα πίνακα µε γραµµές όσες και οι τετραγωνικές 
περιοχές και στήλες όσες και οι τάξεις των ροπών. Εφαρµόζουµε κανονικοποίηση 
στον πίνακα των ροπών χρησιµοποιώντας τη σχέση: 

 
Z = (V-mean(Vn))./std(Vn), 

 
όπου V είναι η κάθε στήλη του πίνακα των ροπών. Η µεταβλητή mean(Vn) 

είναι η µέση τιµή που είχε υπολογιστεί για τις αντίστοιχες τάξεις ροπών από 
φυσιολογικές και µη τετραγωνικές περιοχές κατά το σχεδιασµό του νευρωνικού 
δικτύου που τελικά χρησιµοποιήσαµε και std(Vn) η διασπορά. Οι τιµές των ροπών 
που έχουν πλέον κανονικοποιηθεί εισάγονται στο νευρωνικό δίκτυο το οποίο 
ταξινοµεί την κάθε τετραγωνική περιοχή ως υγιή ή µη φυσιολογική. Στη συνέχεια 
εφαρµόζεται το κριτήριο και η διαδικασία επαναλαµβάνεται αυξάνοντας τις 
διαστάσεις του παραθύρου κατά πέντε εικονοστοιχεία (40 x 40, 45 x 45,…). Η 
διαδικασία σταµατά όταν το παράθυρο φτάσει στο µέγεθος των 400 x 400 
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εικονοστιχείων (8 cm2). Το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο µέγεθος της µεγαλύτερης 
νεοπλασίας της βάσης δεδοµένων MIAS. 

 
6.5.3 Ταξινόµηση ύποπτων περιοχών 

 
Για την ταξινόµηση των παραθυρικών περιοχών χρησιµοποιήσαµε ένα 

νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων. Το επίπεδο εισόδου δέχεται τις 
παραµέτρους που έχουν που έχουν υπολογιστεί από την κάθε περιοχή ξεχωριστά, ενώ 
στην έξοδο του νευρωνικού δικτύου έχουµε δύο νευρώνες που εκτελούν απλά 
γραµµικό µετασχηµατισµό των εισόδων τους και αντιστοιχούν στην ύπαρξη 
νεοπλασίας ή µη. Πειραµατικά βρέθηκε ότι η καλύτερη τοπολογία του νευρωνικού 
δικτύου στο συγκεκριµένο σύστηµα ανίχνευσης περιλαµβάνει 18 νευρώνες στο 
µοναδικό κρυφό επίπεδο. 
 
 

6.5.4 Κριτήριο επιλογής περιοχών 
 

Η επεξεργασία των µαστογραφιών µε το δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων έχει 
σαν συνέπεια τη δηµιουργία ενός συνόλου πολλών τετραγωνικών παραθύρων-
περιοχών διαφορετικών µεγεθών που θεωρούνται ύποπτες για την ύπαρξη 
νεοπλασίας. Παρόλα αυτά ο αριθµός των περιοχών αυτών είναι αρκετά µεγάλος, 
ανεξάρτητα από τη φυσιολογία του µαστού. 

Με στόχο τον περιορισµό του αριθµού των υπόπτων περιοχών εφαρµόζεται 
ένα κριτήριο που βασίζεται στη θέση της ύποπτης περιοχής. 

 
Κριτήριο 

Κάθε ύποπτη περιοχή θεωρείται µη φυσιολογική αν και µόνο αν ο ταξινοµητής 
(νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων) ταξινοµήσει ως φυσιολογικές όλες τις 
γειτονικές της περιοχές µε το ίδιο µέγεθος. 

 
Μελετώντας τις νεοπλασίες, όπως αυτές καθορίστηκαν από ραδιολόγους στη 

βάση δεδοµένων MIAS προέκυψε το εξής συµπέρασµα: Η παρατηρούµενη 
νεοπλασία δεν έχει πολύ κοντά της, σε ακτίνα διπλάσια από την ακτίνα της, κάποια 
νεοπλασία οποιουδήποτε τύπου. 

Έτσι µια ύποπτη περιοχή, η οποία έχει ταξινοµηθεί από το δίκτυο ακτινικών 
συναρτήσεων ως µη φυσιολογική, παραµένει µη φυσιολογική αν και οι οκτώ 
γειτονικές της περιοχές µε το ίδιο µέγεθος ταξινοµηθούν από το σύστηµα απόφασης 
ως φυσιολογικές, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η ύποπτη περιοχή που παραµένει µη 
φυσιλογική περιοχή έχει την ένδειξη MΦ και το άσπρο τετραγωνικό περίγραµµα. Οι 
οκτώ γειτονικές περιοχές είναι αυτές µε το µαύρο περίγραµµα και πρέπει να έχουν 
την ένδειξη Φ. 
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Εικόνα 6.17 : Παράδειγµα εφαρµογής του κριτηρίου 
 
Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται αφού ολοκληρωθεί η κάθε σάρωση. ∆ηλαδή, 

ακριβώς µετά την παραθυριοποίηση µε ένα τετραγωνικό παράθυρο 35x35 (0.7cm2) 
και την ταξινόµηση των τετραγωνικών περιοχών σε φυσιολογικές και µη, 
εφαρµόζεται το κριτήριο έτσι όπως περιγράφηκε σε αυτή την ενότητα. Στην συνέχεια 
έχουµε αύξηση του παραθύρου κατά πέντε εικονοστοιχεία όπως φαίνεται καθαρά 
στην εικόνα 6.1. 

Με τη χρήση του κριτηρίου αυτού ο αριθµός των περιοχών που παραµένουν 
ύποπτες είναι σηµαντικά µειωµένος. Η εφαρµογή αυτού του κριτηρίου µπορεί να 
είναι αρκετή για να ληφθεί η τελική απόφαση του συστήµατος όπως φαίνεται στην 
εικόνα 6.1. 

 
6.5.5 Πειραµατική διαδικασία 
 

Για να διαπιστωθεί η ορθότητα της σκέψεως µας εφαρµόσαµε την περαπάνω 
διαδικασία σε όλα τα µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα της βάσης δεδοµένων MIAS. 
Αναλυτικά δοκιµάσαµε τη µέθοδο σε 22 µαστογραφήµατα που περιείχαν οζώδη 
σκίση µε σαφή όρια (circumscribed masses), 19 µαστογραφήµατα µε αστεροειδή 
σκίαση (spiculated masses), 12 µατογραφήµατα µε οζώδη σκίαση µε ακανόνιστο 
σχήµα και λιγότερο διακριτά όρια (ill-defined), 15 µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα 
που οφείλονται στην ασύµµετρη δοµή (assymetry) των δύο µαστών, 19 µη 
φυσιολογικά µαστογραφήµατα όπου η ύπαρξη νεοπλασίας αναγνωρίζεται από την 



                                                                                             Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 141 

αλλοίωση της δοµής γειτονικών ιστών (architectular distorsion) και 27 
µαστογραφήµατα µε αποτιτανώσεις (calcifications). Γνωρίζοντας εκ των προτέρων 
τις συντεταγµένες καθώς και την ακτίνα της νεοπλασίας για συντοµία χρόνου 
εφαρµόσαµε τη διαδικασία κοντά στα πλαίσια τις νεοπλασίας χωρίς περαιτέρω 
µελέτη. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εξήγαµε ένα πίνακα µε όλες τις πιθανές 
θέσεις και όλα τα πιθανά µεγέθη νεοπλασίας που ανίχνευε το σύστηµα µας για κάθε 
µη φυσιολογικό µαστογράφηµα. Τέλος συγκρίναµε τα δεδοµένα µας (πραγµατική 
θέση και µέγεθος) µε τα αποτελέσµατα του συστήµατος. 

 
6.5.6 Πειραµατικά αποτελέσµατα 

 
Για τα µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα, τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι το σύστηµα διέγνωσε σωστά: 
 10 στα 22 µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα που περιείχαν οζώδη σκίαση µε 
σαφή όρια 

 5 στα 19 µαστογραφήµατα µε αστεροειδή σκίαση 
 5 στα 12 µαστογραφήµατα µε οζώδη σκίαση µε ακανόνιστο σχήµα και 
λιγότερο διακριτά όρια 

 5 στα 15 µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα που οφείλονται στην ασύµµετρη 
δοµή των δύο µαστών 

 4 στα 19 µη φυσιολογικά µαστογραφήµατα όπου η ύπαρξη νεοπλασίας 
αναγνωρίζεται από την αλλοίωση της δοµής γειτονικών ιστών και 

 7 στα 27 µαστογραφήµατα µε αποτιτανώσεις. 
 

Συνολικά το σύστηµα διέγνωσε σωστά 36 περιπτώσεις ύπαρξης νεοπλασίας 
στις 114. Στις εικόνες που ακολουθούν µε µαύρο περίγραµµα είναι µαρκαρισµένη η 
πραγµατική νεοπλασία ενώ µε άσπρο η πιθανή νεοπλασία που διάγνωσε το σύστηµα. 
Σε κάποιες περιπτώσεις η θέση που υποδεικνύεται από το σύστηµα είναι σχεδόν 
ταυτόσηµη µε αυτή που υποδεικνύουν οι ραδιολόγοι. 

 



                                                                                             Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 142

 
Eικόνα 6.18: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε σαφή όρια 

 

 
Eικόνα 6.19: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε σαφή όρια 
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Eικόνα 6.20: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε σαφή όρια 

 

 
Eικόνα 6.21: Μαστογράφηµα µε αστεροειδή σκίαση 
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Eικόνα 6.22: Μαστογράφηµα µε αστεροειδή σκίαση 

 

 
Eικόνα 6.23: Μαστογράφηµα µε αστεροειδή σκίαση 
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Eικόνα 6.24: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε ακανόνιστο σχήµα 

 

 
Eικόνα 6.25: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε ακανόνιστο σχήµα 



                                                                                             Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 146

 
Eικόνα 6.26: Μαστογράφηµα µε οζώδη σκίαση µε ακανόνιστο σχήµα 

 

 
Eικόνα 6.27: Μαστογράφηµα µε αλλοίωση της δοµής γειτονικών ιστών 
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Eικόνα 6.28: Μαστογράφηµα µε αλλοίωση της δοµής γειτονικών ιστών 

 

 
Eικόνα 6.29: Μαστογράφηµα µε αλλοίωση της δοµής γειτονικών ιστών 
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Eικόνα 6.30: Μαστογράφηµα µε ασύµµετρη δοµή των δύο µαστών 

 

 
Eικόνα 6.31: Μαστογράφηµα µε ασύµµετρη δοµή των δύο µαστών 
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Eικόνα 6.32: Μαστογράφηµα µε ασύµµετρη δοµή των δύο µαστών 

 

 
Eικόνα 6.33: Μαστογράφηµα µε αποτιτάνωση 
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Eικόνα 6.34: Μαστογράφηµα µε αποτιτάνωση 

 

 
Eικόνα 6.35: Μαστογράφηµα µε αποτιτάνωση 

 
 

 
6.6 Συµπεράσµατα 

 
Στο κεφάλαιο αυτό έγιναν τρεις ξεχωριστές µελέτες. Αρχικά µελετήθηκε το 

πρόβληµα της συστοίχισης ψηφιακών µαστογραφιών. Στο σύστηµα που 
υλοποιήθηκε, επιδιώκουµε τη συστοίχιση µαστογραφηµάτων µέσω της εξαγωγής του 
περιγράµµατος του κάθε µαστού και της ελαχιστοποίησης του µεταξύ τους εµβαδού. 
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Βρίσκοντας την ελάχιστη τιµή του εµβαδού αυτού βρίσκουµε ταυτόχρονα και τη 
θέση του καλύτερου ταιριάσµατος των δύο µαστογραφηµάτων. Το σύστηµα αυτό που 
προτείναµε είχε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η δυσκολία του ωστόσο και 
ένα µεγαλό µέρος της αποτυχίας του οφείλεται στην εξαγωγή του περιγράµµατος. Για 
να επιτευχθεί πιο εύκολα ο διαχωρισµός του µαστού από το υπόβαθρο 
χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο της ολικής κατωφλίωσης. Η επιτυχία της κατωφλίωσης 
εξαρτάται σηµαντικά από την επιλογή της τιµής κατωφλίου. Επειδή θέλαµε το 
σύστηµα να είναι αυτόµατο η τιµή του κατωφλίου που χρησιµοποιήσαµε ήταν η 
καλύτερη δυνατή, κατά την κρίση µας, ώστε να είχε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για 
το µεγαλύτερο µέρος µαστογραφιών. Λόγω αυτού του γεγονότος το περίγραµµα του 
µαστού που εξάγαµε από τη δυαδική εικόνα δεν ήταν πάντοτε απόλυτα ακριβές.  

Έπειτα µελετήσαµε διάφορες τοπολογίες νευρωνικών δικτύων ακτινικών 
συναρτήσεων. Ως εισόδους χρησιµοποιήσαµε στατιστικούς περιγραφείς της υφής. 
Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές για ροπές από 1ης έως και 15ης τάξης ώστε να βρεθεί ο 
αριθµός που µας εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση. Είναι εµφανές ότι µε τη χρήση 
της µέσης τιµής τα αποτελέσµατα βελτιώθηκαν αισθητά. Η µέση τιµή είναι η 
εκτίµηση του µέσου επιπέδου φωτεινότητας στην περιοχή η οποία περιέχει 
σηµαντική πληροφορία. Αν και την καλύτερη απόδοση στα συγκεκριµένα πειράµατα 
είχε η χρήση ροπών ως και 11ης τάξης τελικά έγινε χρήση ροπών ως και 5ης τάξης για 
χαµηλότερο υπολογιστικό κόστος. Επιπλέον η γραφική παράσταση της απόδοσης του 
συστήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των ροπών δεν είχε κάποια σταθερή µορφή. Η 
επιλογή βέβαια των υγιών περιοχών καθώς και των περιοχών φυσιολογικών και µη 
που χρησιµοποιήσαµε για αξιολόγηση ήταν απολύτως τυχαία, γεγονός που συνέλαβε 
στην ανοµοιοµορφία των γραφηµάτων. 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ένα σύστηµα ανίχνευσης υπόπτων 
περιοχών σε ψηφιακές µαστογραφίες για τις οποίες δεν υπάρχει εκ των προτέρων 
γνώση για το αν είναι φυσιολογικές ή µη. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε 
στατιστικούς περιγραφείς της υφής, που εξάγονται από την περιοχή αυτή, οι οποίοι 
στην συνέχεια αποτελούν τις εισόδους του νευρωνικού δικτύου για την ταξινόµηση 
των περιοχών αυτών. Ο βασικός στόχος του συστήµατος αυτού είναι η αύξηση της 
αποδοτικότητας ανίχνευσης των νεοπλασιών στα ψηφιακά µαστογραφήµατα, 
υποδεικνύοντας τις θέσεις των υπόπτων περιοχών στο ραδιολόγο, ο οποίος έχει την 
τελική απόφαση για την πιθανότητα ύπαρξης νεοπλασιών στο µαστό. Με τον τρόπο 
αυτό ο ραδιολόγος µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λιγότερες περιοχές. Τα 
αποτελέσµατα του συστήµατος δεν ήταν ικανοποιητικά. Βασικό λόγως για την 
χαµηλή απόδοση ήταν η «κακή» επιλογή των κέντρων καθώς και ο αριθµός των 
παραµέτρων που χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία του νευρωνικού δικτύου. Για 
την εξαγωγή των κέντρων µε τη βοήθεια του αλγορίθµου k-means χρησιµοποιήσαµε 
ροπές ως και 5ης τάξης για περιοχές 35 x35. Είναι λογικό όταν η σάρωση στο τυχαίο 
µαστογράφηµα γινόταν µε παράθυρο διαφορετικού µεγέθους τα στατιστικά 
χαρακτηριστικά του να διέφεραν. Λόγω του ότι η κανονικοποίηση γινόταν µε βάση 
τη µέση τιµή και την απόκλιση που είχαµε υπολογίσει από όλες τις περιοχές 
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φυσιολογικών και µη µαστογραφηµάτων µεγέθους 35x35, επίφερε ένα πολύ 
σηµαντικό συστηµατικό λάθος στο σύστηµά µας. 
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