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Περίληψη 

Το  θέμα  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  ανάκτηση  πληροφορίας  από 
δενδρικές δομές που εμφανίζονται σε ιατρικές εικόνες.  

Η    διάγνωση  με  την  βοήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  είναι  ένας  ευρέως 
αναπτυσσόμενος κλάδος της πληροφορικής καθώς υποβοηθά το ιατρικό έργο. Συχνά στην 
ιατρική  απαιτείται  αξιολόγηση  δεδομένων  που  προκύπτουν  από  εικόνες  (π.χ.  απλή 
ακτινογραφία,  αξονική  τομογραφία).  Οι  ιατρικές  αυτές  εικόνες  παρουσιάζουν  τη 
μορφολογία  διαφόρων  οργάνων  του  ανθρώπινου  σώματος.  Ο  σκοπός  της  παρούσας 
διπλωματικής  εργασίας  είναι  η ανάλυση  ιατρικών  εικόνων με  τη βοήθεια προγραμμάτων 
που κατασκευάζουμε  προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της διάγνωσης. 

Οι  ιατρικές  εικόνες  τις  οποίες  μελετάμε  απεικονίζουν  δενδρικές  δομές  από  ιστούς  του 
ανθρώπινου  σώματος.    Πιο  συγκεκριμένα,  γίνεται  προσπάθεια  να  εντοπιστούν  εκείνα  τα 
χαρακτηριστικά  των  δενδρικών  δομών  που  συμβάλλουν  με  ακρίβεια  στη  διάγνωση  του 
ασθενούς.  Παλιότερες  εργασίες  έχουν  αποδείξει  ότι  η  ανάλυση  της  μορφολογίας  αυτών 
των  δενδρικών  δομών  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξόρυξη  περιγραφικών 
χαρακτηριστικών που διακρίνουν τους ασθενείς από τους μη ασθενείς. Αυτοματοποιημένες 
τεχνικές  ανάλυσης  των  εικόνων  αυτών    έχουν  ήδη  χρησιμοποιηθεί  για  την  ανίχνευση 
πρώιμων σταδίων όγκων του εγκεφάλου, καρκίνου του μαστού και τρισδιάστατη ανάλυση 
της μορφολογίας των αεραγωγών στον πνεύμονα. 

Η  μέθοδός  μας  προσπαθεί  να  βελτιώσει  τα  αποτελέσματα  από  προηγούμενες  μεθόδους 
αναλύοντας την εικόνα, ώστε να μοντελοποιηθεί η δενδρική δομή που υπάρχει. Με βάση 
τη  δενδρική  δομή    λαμβάνονται  μετρήσεις  αρκετών  παραμέτρων,  όπως  το  πλήθος  των 
διακλαδώσεων,  η  χωρική  πυκνότητα  των  διακλαδώσεων  (ανάλυση  Sholl)  και  ο  δείκτης 
ασυμμετρίας.  Βάσει  των  παραπάνω  μετρήσεων,  γίνεται  κατηγοριοποίηση  των 
εξεταζόμενων  ασθενών  σε  δύο  κλάσεις  (ασθενείς  με  ευρήματα  και  ασθενείς  χωρίς 
ευρήματα).  Τέλος,  γίνεται  αξιολόγηση  της  προτεινόμενης  μεθόδου  με  κριτήρια  την 
ευαισθησία και ειδικότητά της σχετικά με τον εντοπισμό ευρημάτων. 

Η  έρευνά  μας  μπορεί  να  βρει  εφαρμογές  στην  ανίχνευση  ευρημάτων  που  οδηγούν  σε 
καρκίνο  του  στήθους.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  ιατρικές  εικόνες  που  εξετάζονται  είναι 
γαλακτογραφίες  (είδος  ακτινογραφίας  που  χρησιμοποιείται  κατά  την  εξέταση  του 
στήθους).  Επίσης,    μπορεί  να  εφαρμοστεί  στις  δενδρικές  δομές  που  υπάρχουν    στο 
πυελοκαλυκικό  σύστημα  των  νεφρών.  Καταλήγοντας,  η  μέθοδος  αυτή  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση και την κατηγοριοποίηση ιστών ή τμημάτων του ανθρωπίνου 
σώματος που αποτελούνται από δενδρικές δομές.  
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 
 

1.1 Κίνητρο 

Σύμφωνα με την επιστήμη της Φυσιολογίας, κλάδος της ιατρικής ο οποίος ασχολείται με τη 
λειτουργία  των  ανθρωπίνων  κυττάρων  και  γενικότερα    των  οργανικών  συστημάτων  του 
ανθρώπινου σώματος, αρκετές δομές του ανθρώπινου οργανισμού παρουσιάζουν δενδρική 
δομή.  Οι  κυριότερες  από  αυτές  είναι  οι  νευρώνες  του  εγκεφάλου,  οι  αεραγωγοί  στους 
πνεύμονες,  το  αγγειακό  δίκτυο  και  το  δίκτυο  γαλακτοφόρων  αγωγών  του  μαστού.  Η 
δενδρική τοπολογία των οργάνων ή των ιστών του ανθρώπινου σώματος συνδέεται με την 
παθολογία  και  τη  λειτουργικότητα  των  αντίστοιχων  συστημάτων.  Παλιότερες  εργασίες 
έχουν  αποδείξει  ότι  η  διερεύνηση  της  μορφολογίας  αυτών  των  δομών,  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  την  εξόρυξη  περιγραφικών  χαρακτηριστικών  που  διακρίνουν  τους 
ασθενείς  από  τους  μη  ασθενείς.  Για  παράδειγμα,  η  ανάλυση  του  βρογχικού  δικτύου  των 
πνευμόνων έχει αποκαλύψει τη συσχέτιση των ιδιοτήτων του βρογχικού δένδρου, το οποίο 
απεικονίζεται  σε CT  εικόνες,  και  των αναπνευστικών ασθενειών.  Παρόμοιες  προσπάθειες 
συσχέτισης  των  χαρακτηριστικών  των  δενδρικών  δομών  με  την  παθοφυσιολογία  των 
αντίστοιχων  οργάνων,  έχουν  καταγραφεί  στη  βιβλιογραφία.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τη 
διερεύνηση  των  αγγειακών  δικτύων  του  εγκεφάλου  για  την  ανίχνευση  εγκεφαλικών 
νεοπλασμάτων  και  την  ανάλυση  του  γαλακτοφόρου  δικτύου  με  σκοπό  την  εκτίμηση  της 
πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, η ανάπτυξη ολοένα γρηγορότερων 
και  αποδοτικότερων  μεθόδων  απεικόνισης  όπως  η  3D‐ανασύσταση  (reconstruction)  του 
πνεύμονα  από  αξονική  τομογραφία,  η  αγγειογραφία  και  η  γαλακτογραφία  παρέχουν 
πλήθος  από  ιατρικές  εικόνες  που  απεικονίζουν  τις  δενδρικές  δομές  του  ανθρώπινου 
σώματος.    Συνεπώς,  η   μελέτη και η ανακάλυψη αλγορίθμων,  οι οποίοι  έχουν σκοπό  την 
αυτοματοποιημένη  ανάλυση  των  δενδρικών  τοπολογιών,  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη 
ταχύτερων και ακριβέστερων διαγνωστικών εργαλείων που υποβοηθούν το ιατρικό έργο.  

 

1.2 Σκοπός 

Σε  αυτήν  την  εργασία,  θα  πραγματοποιήσουμε  τις  ακόλουθες  βασικές  ερευνητικές 
δραστηριότητες: 

1. Ανάπτυξη  μοντέλων  περιγραφής  των  δενδρικών  δομών  με  σκοπό  την  καταγραφή 
των χαρακτηριστικών που τις διέπουν . 

2. Ανάπτυξη  εργαλείων,  τα  οποία  με  βάση  τα  παραπάνω  μοντέλα  περιγραφής, 
πραγματοποιούν  ανάλυση  των  μορφολογικών  χαρακτηριστικών  και  εξορύσσουν 
πληροφορία  με  σκοπό  την  κατηγοριοποίηση  των  αντίστοιχων  εικόνων  σε  δύο 
κλάσεις σχετιζόμενες με την παθολογία των δομών (ασθενείς και μη ασθενείς). 

3. Υπολογισμός  της  ακρίβειας  των  προτεινόμενων  μοντέλων  περιγραφής  και  των 
τεχνικών  ανάλυσης  μέσω  της  πραγματοποίησης  μεγάλης  κλίμακας  πειραμάτων 
χρησιμοποιώντας πραγματικά ιατρικά δεδομένα. 
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Οι  προτεινόμενες  μεθοδολογίες  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε  διαφορετικού  ιατρικού 
τύπου δενδρικές δομές ή ακόμα και σε μη ιατρικά πεδία. Ωστόσο, η παρούσα διπλωματική 
εργασία χρησιμοποιεί τις εικόνες του μαστού ως κύρια εφαρμογή. 

 

1.3 Σημαντικότητα και εφαρμογές 

Η  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  συμβάλλει  ουσιαστικά  στην  ανάλυση  σύνθετων 
δισδιάστατων  (2D)  εικόνων  που  απεικονίζουν  δενδρικές  δομές.  Μελετήθηκαν  αναλυτικά  
μερικές από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των δενδρικών τοπολογιών με σκοπό την 
κατηγοριοποίηση  των  εικόνων  που  τις  περιέχουν.  Πιστεύουμε  ότι  η  προσέγγιση  μας 
επεκτείνει  την  υπάρχουσα  γνώση  για  την  ύπαρξη  σχέσης  μεταξύ  μορφολογίας  και 
παθολογίας των συστημάτων διακλαδώσεων.  

Η  εφαρμογή  των  μεθόδων  μας  στην  απεικόνιση  του  στήθους  είναι  ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος  λόγω  της  δυνατότητάς  τους  να  βελτιώσουν  την  ακρίβεια  ανίχνευσης 
πρώιμων ραδιολογικών ευρημάτων  για την έγκαιρη διάγνωση της πιθανότητας ανάπτυξης 
καρκίνου  του  στήθους.  Η  παρούσα  έρευνα  παράγει  νέα  εργαλεία  για  την  ανάλυση  των 
γαλακτογραφιών διευκολύνοντας  τη  διαμόρφωση  και  τον  έλεγχο  κλινικών υποθέσεων σε 
ερευνητικό επίπεδο.  Τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης  της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
είναι  αρκετά  ενθαρρυντικά  και  αποδεικνύουν  την  καλή  απόδοση  τόσο  των  μοντέλων 
περιγραφής του μαστικού δικτύου  όσο και των τεχνικών εξόρυξης γνώσης.  

Συμπερασματικά,  η  μοντελοποίηση  των  δενδρικών  δικτύων  και  η  συσχέτιση  των 
χαρακτηριστικών τους με την πιθανότητα προσβολής των αντίστοιχων οργάνων με βλάβες 
είναι  αρκετά  σημαντική  καθώς  μπορεί  να  συνδυαστεί  συμπληρωματικά  με  υπάρχουσες 
αντίστοιχες  μεθόδους  και  να  υλοποιηθεί  ένα  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα 
υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων.  
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Κεφάλαιο 2 : Γνωστικό υπόβαθρο 
 

2.1 Δενδρικές δομές του ανθρώπινου σώματος 
Προκειμένου  να  σχηματίσουμε  μια  σφαιρική  εικόνα  για  τη  μορφολογία  των  δενδρικών 
δομών  που  απαντώνται  στο  ανθρώπινο  σώμα,  θα  αναφέρουμε  επιγραμματικά  τις 
χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τέτοιων δομών. 

 

2.1.1.  Νευρώνες  εγκεφάλου 
Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος ονομάζονται νευρώνες. Κάθε νευρώνας αποτελείται 
από  ένα  κυτταρικό σώμα,  που περιλαμβάνει  τον πυρήνα  και  μεγάλο αριθμό οργανιδίων, 
και  από  διακλαδώσεις  που  ονομάζονται  δενδρίτες  και  συλλέγουν  τα  σήματα  που 
στέλνονται  στο  κύτταρο.  Υπάρχει  επίσης  μια  άλλη  νευρωνική  ίνα,  ο  «άξονας»,  επιμήκης 
αποφυάδα που μπορεί να έχει μήκος από λίγα χιλιοστά ως 2 μέτρα και μεταδίδει παλμούς 
με αφετηρία το κυτταρικό σώμα. 

Ο  κάθε  νευρώνας  έχει  πολλούς  δενδρίτες  με  πολλές  διακλαδώσεις.  Αυτές  οι  δομές 
αποτελούν το δίκτυο με το οποίο ο νευρώνας προσλαμβάνει σήματα από άλλα κύτταρα. Τα 
κύματα αυτά φτάνουν  στους  δενδρίτες  του  κάθε  νευρικού  κυττάρου  από  τους  δενδρίτες 
(έναν  ή  περισσότερους)  άλλων  νευρικών  κυττάρων.  Με  τον  τρόπο  αυτό  συνδέονται, 
διακλαδίζονται  και  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  τα  νευρικά  κύτταρα,  κατά  ομάδες,  για  να 
επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, τη διάδοση των ερεθισμάτων από 
την περιφέρεια προς το κέντρο (εγκέφαλο) και το αντίστροφο. 

Υπάρχουν αρκετά δισεκατομμύρια νευρωνικών συνάψεων μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  από  την  πλευρά  της  δενδρικής  δομής  παρουσιάζουν  οι  νευρώνες 
Purkinje  που  βρίσκονται  στην  περιοχή  της  παρεγκεφαλίδας,  καθώς  και  οι  πυραμιδικοί 
νευρώνες.  

Οι  νευρώνες  Purkinje  (Εικόνα  1),  που  οφείλουν  το  όνομά  τους  στον  Τσέχο  ανατόμο  Jan 
Evangelista  Purkinje,  έχουν  σχετικά  μεγάλο  κυτταρικό  σώμα  και  οι  δενδρίτες  τους 
εμφανίζουν έντονη διακλάδωση,  διάταξη που έχει  τη μορφή βεντάλιας.  Τα κύτταρα αυτά 
είναι  από  τους  μεγαλύτερους  νευρώνες  του  εγκεφάλου  και  έχουν  αρκετές  αποφυάδες. 
Είναι  τοποθετημένα  το  ένα  μπροστά  από  το  άλλο  και  οι  αποφυάδες  τους  τελικά  είναι 
παράλληλες μεταξύ τους, με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεταδιδόμενου σήματος. 

 

 

 

 

Εικόνα  1  :  Τα  κύτταρα  Purkinje  της  παρεγκεφαλίδας  είναι  από  τους 
μεγαλύτερους νευρώνες του νευρικού συστήματος. 
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Οι πυραμιδικοί νευρώνες  (Εικόνα 2), που είναι γνωστοί και ως πυραμιδικά κύτταρα, είναι 
νευρώνες με σχήμα πυραμίδας και αποτελούνται από δύο δενδρικές δομές οι οποίες έχουν 
κοινό σημείο έναρξης. Οι  νευρώνες αυτοί βρίσκονται σε περιοχές  του εγκεφάλου όπως ο 
ιππόκαμπος και η αμυγδαλή. Ο ρόλος τους θεωρείται καθοριστικός για τις λειτουργίες της 
εγρήγορσης και της αντίληψης.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Πυραμιδικός νευρώνας που βρίσκεται στον ιππόκαμπο, περιοχή του εγκεφάλου που είναι 
υπεύθυνη για τη μνήμη και τη μάθηση. 

 

2.1.2. Βρογχικό δέντρο 
Το  αναπνευστικό  σύστημα  παρέχει  οξυγόνο  στα  κύτταρα  του  σώματος  και  αποβάλλει  το 
διοξείδιο του άνθρακα. Ο αέρας, που περιέχει το οξυγόνο, εισάγεται μέσα στο σώμα μέσω 
της  μύτης  και  του  στόματος,  ταξιδεύει  μέσω  των  αεραγωγών  δομών  και  των 
διακλαδωμένων αεραγωγών σωλήνων των πνευμόνων, οι οποίοι αποκαλούνται βρόγχοι. Οι 
δύο βρόγχοι, αφού εισέρχεται ο καθένας  μέσα στο σύστοιχο πνεύμονα, δίνουν γένεση σε 3 
βρόγχους στο δεξιό πνεύμονα και σε 2 βρόγχους στον αριστερό, καθένας από τους οποίους 
εξυπηρετεί  έναν λοβό. Αυτοί οι  λοβαίοι βρόγχοι διακλαδίζονται  επανειλημμένα,  δίνοντας 
γένεση  σε  μικρότερους  βρόγχους  των  οποίων  οι  τελικοί  κλάδοι  ονομάζονται  βρογχιόλια. 
Κάθε κύριος βρόγχος διακλαδίζεται με διχοτόμηση από 9 έως 12 φορές, με κάθε κλάδο να 
γίνεται προοδευτικά μικρότερος μέχρι να φτάσει σε διάμετρο 5mm. Δημιουργείται έτσι το 
βρογχικό δέντρο το οποίο μεταφέρει τον αέρα από τη μύτη και το στόμα προς τις περιοχές 
ανταλλαγής των αερίων στους πνεύμονες (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 : Οι πνεύμονες και το βρογχικό δένδρο που υπάρχει μέσα σε αυτούς. 

 

2.1.3. Κυκλοφορικό δίκτυο 
Η καρδιά λειτουργεί ως αντλία που ωθεί το αίμα στα όργανα, τους ιστούς και τα κύτταρα 
του σώματος. Το αίμα παραδίδει το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες σε κάθε κύτταρο και 
απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα και τους μεταβολίτες. Το αποοξυγονωμένο  (μπλε) 
αίμα  μεταφέρεται  από  την  καρδιά  στο  υπόλοιπο  σώμα  μέσω  ενός  σύνθετου  δικτύου 
αποτελούμενο από αρτηρίες, αρτηρίδια και  τριχοειδή αγγεία τα οποία είναι κατανεμημένα 
σε όλο το σώμα  (Εικόνα 4). Το οξυγονωμένο αίμα (κόκκινο) επιστρέφει στην καρδιά μέσω 
των φλεβών και στη συνέχεια στέλνεται μέσω της αορτής σε όλα τα  εσωτερικά όργανα. Αν 
μετρούσαμε  το συνολικό μήκος όλων  των διακλαδούμενων αιμοφόρων αγγείων,  θα ήταν 
συνολικά χιλιάδες χιλιόμετρα. 

 

Εικόνα 4 : Το αρτηριακό σύστημα μεταφέρει το αίμα στους πνεύμονες και στα περιφερειακά όργανα του 
σώματος ενώ το φλεβικό σύστημα μεταφέρει το αίμα πίσω στην καρδιά.  
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2.1.4. Γαλακτοφόρο δέντρο μαστού 
Ο  μαστός  αποτελεί  ημισφαιρική  λιπώδη  πτυχή  του  δέρματος  στο  πρόσθιο  θωρακικό 
τοίχωμα, ο οποίος περιέχει τον μαστικό ή μαζικό αδένα. Εσωτερικά ο μαστός αποτελείται 
από  τον  μαστικό  αδένα  και  το  περιμαστικό  λίπος  (Εικόνα  5).  Το  περιμαστικό  λίπος  είναι 
συνέχεια  του υποδόριου  λίπους  το  οποίο  όμως  είναι  αφθονότερο  στην  πρόσθια  περιοχή 
του μαστού, ανάμεσα στο δέρμα και τον μαστικό αδένα. Ο μαστικός αδένας περιλαμβάνει 
από 15 έως 25 λοβούς στους οποίους παράγεται το γάλα και τους γαλακτοφόρους πόρους 
οι  οποίοι  μεταφέρουν  το  γάλα  στους  γαλακτοφόρους  κόλπους.  Οι  γαλακτοφόροι  κόλποι 
είναι ανευρύσματα των πόρων τα οποία λειτουργούν ως αποθήκη του γάλακτος , το οποίο 
και απελευθερώνουν μετά από πίεση της θηλής από το βρέφος. 

 

 
Εικόνα 5 : Το στήθος αποτελείται κυρίως από τους λοβούς (παράγουν το γάλα), τους γαλακτοφόρους πόρους 
(μεταφέρουν το γάλα) και λιπώδη ιστό. 

 

2.2 Μέθοδοι απεικόνισης δενδρικών δομών 
Η  απεικόνιση  των  διακλαδώσεων  που  σχηματίζουν  δενδρικές  τοπολογίες  επιτυγχάνεται 
συνήθως με  την  έγχυση  μιας  σκιαγραφικής  ουσίας  εντός  του  δικτύου  διακλαδώσεων  και 
κατόπιν  με  τη  λήψη  μια  χ‐ακτινογραφίας.  Η  αξιοποιούμενη  ιδιότητα  του  σκιαγραφικού 
υλικού  είναι  η  απορρόφηση  της  ακτινοβολίας.  Κατά  συνέπεια,  στο  ακτινολογικό  φιλμ 
αποτυπώνεται με σκιά το περίγραμμα της υπό εξέταση δενδρικής δομής, αφού περιέχει το 
σκιαγραφικό  μέσο.  Σε  αυτήν  την  υποενότητα  παρουσιάζουμε  ενδεικτικά  διάφορες 
μεθόδους οι οποίες έχουν στόχο την απεικόνιση των δενδρικών δομών που υπάρχουν σε 
διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος. 

 

2.2.1 Πνευμονική αρτηριογραφία  
Η διαφορά της απορρόφησης των ακτίνων Χ όταν διέρχονται μέσα από τα διάφορα όργανα 
και  τους  ιστούς είναι μικρή και δεν μπορεί να απεικονιστεί με ακρίβεια στο ακτινολογικό 
φιλμ.  Στην  αξονική  τομογραφία  με  τη  βοήθεια  των  ανιχνευτών  και  των  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  καταγράφονται  ακόμη  και  μικρές  διαφορές  στην  απορρόφηση.  Έτσι  είναι 
δυνατή  η  απεικόνιση  της  αντίθεσης  των  διαφόρων  ιστών  και  των  μαλακών  μορίων  του 
σώματος. 
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Δύο είναι οι μέθοδοι εξέτασης με την αξονική τομογραφία. Η πρώτη είναι η μέθοδος λήψης 
των  εικόνων  τομή‐τομή  και  λέγεται  «συμβατική  αξονική  τομογραφία».  Η  δεύτερη  είναι 
ογκομετρική  εξέταση  και  αναφέρεται  ως  ελικοειδή  ή  σπειροειδής  αξονική.  Σήμερα,  η 
ογκομετρική  αξονική  γίνεται  με  νέες  γενιές  αξονικών  τομογράφων  όπως  ο  ελικοειδής 
αξονικός  (Spiral CT)  και  ο  αξονικός  τομογράφος πολλαπλών  τομών  και  τόξων ανιχνευτών 
(Multi array detector computer  tomography). Αυτοί οι  τομογράφοι μπορούν να εξετάζουν 
τον  όγκο  ενός  τμήματος  του  ανθρωπίνου  σώματος  σε  10‐20sec.  Οι  λαμβανόμενες  τομές 
είναι συνεχόμενες και δεν έχουν μεταξύ τους χάσμα, οπότε δεν χάνονται πληροφορίες. Από 
τα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν δυναμικές εικόνες ηλεκτρονικής ανασύνθεσης σε 
οποιοδήποτε επίπεδο ή διεύθυνση (3D reconstruction) (Εικόνα 6). 

Με τη βοήθεια διαφόρων σκιαγραφικών ουσιών, που χορηγούνται είτε από το στόμα είτε 
ενδοφλέβια ή ενδαρτηριακά, αυξάνουμε τεχνικά την αντίθεση των ιστών και των οργάνων, 
πράγμα  που  βοηθά  στην  τελική  διάγνωση.  Μετά  από  την  έγχυση  σκιαγραφικού  και  τη 
διενέργεια  αξονικής  είναι  δυνατή  η  απεικόνιση  της  δενδρικής  δομής  του  αρτηριακού 
αγγειακού  δικτύου  του  πνεύμονα.  Γίνεται,  δηλαδή,  πνευμονική  αρτηριογραφία  με  τη 
βοήθεια  του  αξονικού  τομογράφου  (CTPA),  που  θα  μπορούσε  να  φανεί  χρήσιμη  σε 
καταστάσεις όπως η πιστοποίηση πνευμονικής εμβολής. 

 

Εικόνα 6 : Με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής ανασύνθεσης είναι δυνατή η απεικόνιση του δενδρικού 
αρτηριακού δικτύου του πνεύμονα. 

 

2.2.2 Αγγειογραφία 
Αγγειογραφία  είναι  η  εξέταση  της  απεικόνισης  των  αιμοφόρων  αγγείων  των  διαφόρων 
οργάνων  του  σώματος,  με  σκοπό  την  ανάδειξη  νόσου,  στένωσης,  απόφραξη  ή 
ανευρύσματος. Είναι η μέθοδος η οποία επιτρέπει στον ιατρό να απεικονίσει το εσωτερικό 
των  αρτηριών  και  των  φλεβών  του  σώματος.  Σήμερα  η  μελέτη  των  αγγείων  γίνεται  με 
ποικιλία μεθόδων, όπως η αγγειογραφία με καθετήρα  ,  καθώς και με νεότερες μεθόδους 
όπως η Triplex υπερηχογραφία, η μαγνητική αγγειογραφία και πρόσφατα η  τρισδιάστατη 
αγγειογραφία με αξονικό τομογράφο.  

Η  αγγειογραφία  όμως  με  καθετήρα  αποτελεί  τη  μέθοδο  αναφοράς.  Πρόκειται  για  την 
ακτινολογική  μέθοδος  με  την  οποία  απεικονίζονται  τα  αγγεία  του  ανθρωπίνου  σώματος 
αφού  εγχυθεί  στο  εσωτερικό  τους  ιωδιούχο  σκιαγραφικό  μέσο.  Στην  ακτινογραφία  που 
λαμβάνεται  απεικονίζονται  πολύ  καλά  τα  αγγεία  που  έχουν  σκιαγραφηθεί  επειδή  το 
σκιαγραφικό  απορροφά  την  ακτινοβολία  και  έτσι  στο  φιλμ  αποτυπώνεται  η  σκιά  του 
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αγγείου,  αφού  αυτό  περιέχει  το  σκιαγραφικό.  Με  τη  μέθοδο  αυτή  μπορούν  να 
σκιαγραφηθούν όλα τα αγγεία (Εικόνα 7). 

Ανάλογα  με  το  εξεταζόμενο  όργανο  ή  αγγείο,  η  αγγειογραφία  έχει  ειδική  ονομασία  π.  χ. 
στεφανιογραφία, ηπατική ή νεφρική αγγειογραφία, αορτογραφία κ.λ.π. 

 

Εικόνα 7 : Αγγειογραφία του λεπτού εντέρου, στην οποία απεικονίζεται το αρτηριακό δίκτυο του υπό 
εξέταση οργάνου. 

 

2.2.3 Γαλακτογραφία 
Παρά  το  γεγονός  ότι  η  μαστογραφία  και  μαγνητική  τομογραφία  (ΜRΙ)  είναι  πολύ  καλές 
απεικονιστικές  μέθοδοι  για  τον  μαστό,  δεν  μπορούν  να  οπτικοποιήσουν  το  εσωτερικό 
μέρος  των  γαλακτοφόρων  πόρων  του  μαστού.  Αντίθετα,  η  γαλακτογραφία  είναι  μια 
απεικονιστική τεχνική η οποία αποτυπώνει τη δενδρική δομή του γαλακτοφόρου δικτύου.  
Η  γαλακτογραφία  (galactography/ductography)  είναι  μια  εξέταση  με  ακτίνες  Χ,  η  οποία 
χρησιμοποιεί  το  μαστογράφο  (ένα  σύστημα  εκπομπής  μιας  δέσμης  ακτίνων  Χ  για  την 
εξέταση  του  μαστού)  και  μια  σκιαγραφική  ουσία  για  να  δημιουργήσει  εικόνες  που 
ονομάζονται γαλακτογραφίες και απεικονίζουν τους εκφορητικούς πόρους  του αδένα του 
μαστού (Εικόνα 8).  

 

Εικόνα 8 : Μαστογραφία, στην οποία διακρίνεται αδρά η δενδρική δομή που διέπει τους γαλακτοφόρους 
αγωγούς ενός γυναικείου μαστού. 

Η γαλακτογραφία πραγματοποιείται  όταν υπάρχει  έξοδος παθολογικού υλικού ή αίματος 
από  τη  θηλή  του  μαστού  της  γυναίκας  και  η  πιο  συνηθισμένη  χρήση  της  είναι  για  να 
εκτιμηθούν γυναίκες που έχουν αιματηρό έκκριμα από τη θηλή. Μετά από καθετηριασμό 
του  στομίου  ενός  πόρου  στη  θηλή  του  μαστού,  εισάγεται  από  τον  καθετήρα  μικρή 
ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας, ώστε να απεικονιστεί το δίκτυο των γαλακτοφόρων πόρων 
του μαστού. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά ως 1 ώρα. 
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Γενικά, η γαλακτογραφία έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει καρκινικούς και προ‐καρκινικούς 
όγκους  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  εντοπιστούν  με  άλλο  τρόπο,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η 
αφαίρεσή τους σε πρώιμο στάδιο. Η γαλακτογραφία δείχνει  τη θέση του όγκου μέσα στο 
μαστό, κάνοντας ευκολότερο τον εντοπισμό του κατά τη χειρουργική επέμβαση. Η δόση της 
ακτινοβολίας  είναι  πολύ  μικρή  και  ανέρχεται  σε  0,7mSv,  ποσότητα  που  ισούται  με  την 
ακτινοβολία που δέχεται ένα άτομο από το περιβάλλον σε διάρκεια 3 μηνών. 

Ένα μειονέκτημα της γαλακτογραφίας είναι ότι δεν απεικονίζονται αγωγοί που είναι πολύ 
μικροί, γιατί σε αυτούς δε φτάνει η σκιαγραφική ουσία. Επίσης, μπορεί κάποιος όγκος να 
μη  βρίσκεται  σε  συνάφεια  με  γαλακτοφόρο  πόρο  και  ως  εκ  τούτου  δε  θα φανεί  κάποιο 
έλλειμμα  στο  γαλακτόγραμμα.  Γι’  αυτό  η  γαλακτογραφία  πρέπει  να  συνδυάζεται  με 
επιπλέον εξετάσεις από τους γιατρούς, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για 
την κατάσταση του ασθενούς και να οδηγηθούν στη σωστή διάγνωση. 
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Κεφάλαιο 3 : Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

3.1 Εργασίες σχετικές με δενδρικές δομές διάφορων οργάνων  
Η  μορφολογία  των  νευρώνων  έχει  μελετηθεί  στη  βιβλιογραφία,  ώστε  να  εντοπιστούν  τα 
χαρακτηριστικά  που  συνδέονται  με  νοσήματα  όπως  η  νοητική  έκπτωση  σε  ηλικιωμένους 
(νόσος  Alzheimer)  και  ορισμένα  νευροεκφυλιστικά  νοσήματα  (S.  L.  Wearne  2005).  Η 
εξαγωγή  της  δενδρικής  τοπολογίας πραγματοποιήθηκε με  τη βοήθεια  του προγράμματος 
NeuronStudio,  το  οποίο  έχει  τη  δυνατότητα  απεικόνισης  των  νευρώνων  αλλά  και 
στατιστικής  ανάλυσης  των  μορφολογικών  χαρακτηριστικών  των  δενδρικών  δομών.  Οι 
παράμετροι που μελετήθηκαν είναι το πλήθος των σημείων διακλάδωσης,  το μέσο μήκος 
και η μέση διάμετρος των κλαδιών.  
 
Η  απεικόνιση  του  αγγειακού  δικτύου  του  πνεύμονα  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  την 
αυτοματοποιημένη  διάγνωση  περιστατικών  Πνευμονικής  Εμβολής  (A.  Kiraly  2005).  Στην 
περίπτωση της πνευμονικής εμβολής έχουμε απόφραξη έκτασης στο αγγειακό δίκτυο που 
μεταφέρει  το  αίμα  προς  οξυγόνωση  στους  τους  πνεύμονες.  Η  μέθοδος  προτείνει  την 
παραγωγή μιας απλής δισδιάστατης (2D) εικόνας του αγγειακού δικτύου του πνεύμονα που 
προκύπτει  από  τρισδιάστατη  (3D)  πνευμονική  αγγειογραφία  (Computed  Tomography 
Pulmonary  Arteriography,  CTPA).  Αρχικά  πραγματοποιείται  εξαγωγή  της  μορφής  του 
αγγειακού  δικτύου  από  την  3D  εικόνα  της  αγγειογραφίας  χρησιμοποιώντας  μεθόδους 
κατωφλίωσης  (thresholding methods).  Στη  συνέχεια  ένα  τρισδιάστατο  δενδρικό  μοντέλο 
σχηματίζεται  για  να  περιγράψει  το  σκελετό  του  αγγειακού  δικτύου.  Το  μοντέλο  αυτό 
απεικονίζει  την  ιεραρχική  σειρά  των  διακλαδώσεων  των  αγγείων  και  τις  σχέσεις  γονέα‐
παιδιού  μεταξύ  των  κόμβων  του  δένδρου.  Η  προτεινόμενη  αναπαράσταση  δένδρου 
επιτρέπει οπτικοποίηση των θέσεων που υπάρχουν τα έμβολα (θρόμβοι) και οι επεκτάσεις 
τους μέσα από μια δισδιάστατη εικόνα. Μια ποικιλία τεχνικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για  τη  μετατροπή  ενός  τρισδιάστατου  μοντέλου  διακλαδώσεων  σε  μια  δισδιάστατη 
αναπαράσταση.  Η  τεχνική  που  επιλέγεται  σε  αυτή  την  εργασία  είναι  η  AIP  (Average 
Intensity  Projection),  η  οποία  διατηρεί  αναλλοίωτη  την  πληροφορία  για  το  πλάτος  των 
διακλαδώσεων.  Η  ιδιότητα  αυτή  είναι  απαραίτητη  για  την  αναγνώριση  της  πνευμονικής 
εμβολής. Αποδεικνύεται ότι η μέθοδος αυτή οδηγεί σε γρήγορη διάγνωση της έκτασης και 
της θέσης της πνευμονικής εμβολής από τρισδιάστατες πνευμονικές αγγειογραφίες. 
 
Επίσης,  αγγειογραφίες  νεφρών  έχουν  χρησιμοποιηθεί  για  τη  μελέτη  της  έκτασης  της 
νεφρικής  βλάβης  που  οφείλεται  στο  σκληρόδερμα  (University  n.d.).  Το  σκληρόδερμα 
(scleroderma) είναι ένα ρευματικό νόσημα που προκαλεί βλάβες σε αγγεία των δακτύλων, 
του  πνεύμονα,  του  γαστρεντερικού  συστήματος  και  του  νεφρού.  Σε  μελέτη  του 
Πανεπιστημίου του Michigan, έγινε σύγκριση νεφρικών αγγειογραφιών μεταξύ ασθενών με 
σκληρόδερμα  και  φυσιολογικών  ατόμων  (Εικόνα  9).  Διαπιστώθηκε,  ότι  το  πλήθος  και  
πυκνότητα των διακλαδώσεων των αγγείων στους ασθενείς ήταν σημαντικά μικρότερα σε 
σχέση με τα υγιή άτομα. 
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Εικόνα 9 : Εικόνες των νεφρικών αγγείων ενός υγιούς ατόμου (αριστερά) και  ενός ασθενούς με σκληρόδερμα 
(δεξιά). 

 
Μια  άλλη  μέθοδος  η  οποία  χρησιμοποιεί  την  ανάλυση  δενδρικών  δομών  που 
παρουσιάζονται  σε αγγειογραφίες  επιχειρεί  να συσχετίσει  χαρακτηριστικά  του αγγειακού 
δέντρου  των  στεφανιαίων  αγγείων  της  καρδιάς  με  την  απόδοση  της  θεραπείας  που 
εφαρμόζεται στον ασθενή για την ελάττωση της στένωσης (H. Koehler n.d.). Προτείνουν μία 
μέθοδο  για  την  αυτοματοποιημένη  σκιαγράφηση  των  κύριων  αγγείων  και  των 
διακλαδώσεών τους μέσα από αγγειογραφίες που έχουν θόρυβο και ανομοιόμορφο φόντο. 
Η  δομή  των  εξαγόμενων  αγγείων  αποθηκεύεται  σε  ένα  γράφο,  ο  οποίος  περιέχει 
πληροφορίες  για  το  πλάτος,  τον  προσανατολισμό  και  τη  φωτεινότητα  των  αγγειακών 
διακλαδώσεων. Αυτές οι πληροφορίες συγκρίνονται με προγενέστερες και μεταγενέστερες 
εξετάσεις του ίδιου ασθενούς για να καταδειχτεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του.  
 

Συσχέτιση δενδρικών δομών και νοσημάτων  

Όργανο  Χαρακτηριστικά δένδρων   Νόσημα 

Νευρώνες 
εγκεφάλου 

Πλήθος διακλαδώσεων, μέσο 
μήκος κλαδιών, μέση διάμετρος 

κλαδιών 

Alzheimer και άλλα 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα 

Πνεύμονας  Πλάτος διακλαδώσεων αγγείων  Πνευμονική εμβολή 

Νεφρό  Πλήθος και πυκνότητα 
διακλαδώσεων αγγείων 

Σκληρόδερμα 

Καρδιά  Πλάτος, προσανατολισμός και 
φωτεινότητα αγγείων 

Στένωση στεφανιαίων αγγείων 

Πίνακας 1 : Τα χαρακτηριστικά των δενδρικών δομών διαφόρων οργάνων και η συσχέτισή τους με νοσήματα 
των αντίστοιχων οργάνων. 

 

3.2 Εργασίες σχετικές με γαλακτοφόρα δέντρα 
Η εμφάνιση εκκρίματος από τη θηλή  (nipple discharge) μπορεί να αποτελέσει ένα πρώιμο 
εύρημα της ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, δεδομένου ότι διάφοροι τύποι καρκινωμάτων 
του στήθους έχουν την τάση να απλώνονται κατά μήκος της επιφάνειας των γαλακτοφόρων 
πόρων. Όπως αναφέρεται και προηγουμένως, η διαδικασία απεικόνισης η οποία μπορεί να 
οπτικοποιήσει το δίκτυο διακλαδώσεων των γαλακτοφόρων πόρων είναι η γαλακτογραφία. 
Για  το  λόγο  αυτό,  τα  τελευταία  χρόνια  οι  εικόνες  γαλακτογραφιών  έχουν  αρχίσει  να 
μελετούνται  προκειμένου  να  ανακαλυφθούν  συσχετίσεις  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των 
γαλακτοφόρων δένδρων και ακτινολογικών ευρημάτων τα οποία ενδεχομένως προμηνύουν 
εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Στις μελέτες, οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο κλάσεις: 
σε αυτούς που δεν παρουσίαζαν ακτινολογικά ευρήματα στις εξετάσεις τους (No Findings, 
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NF)  και  σε  αυτούς  που  παρουσίαζαν  (Reported  Findings,  RF).  Η  αξιολόγηση  των 
προτεινόμενων  μεθόδων  γίνεται  είτε  με  βάση  την  ακρίβεια  κατηγοριοποίησης,  δηλαδή 
δεδομένης μιας νέας γαλακτογραφίας ποια είναι η πιθανότητα να την κατηγοριοποιήσουμε 
σωστά στην κλάση στην οποία ανήκει, είτε με βάση την ROC καμπύλη η οποία αναπαριστά 
γραφικά  το  ρυθμό  των  αληθώς  θετικών  στοιχείων  συναρτήσει  του  ρυθμού  των  ψευδώς 
θετικών στοιχείων (Obuchowski 2003).  

 

3.2.1 Rmatrices 
Η  πρώτη  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  προσομοίωση  και  την  κατηγοριοποίηση 
των  δενδρικών  δομών  που  σχηματίζουν  οι  γαλακτοφόροι  πόροι  του  μαστού    είναι  ο 
πίνακας διακλαδώσεων (Ramification matrix, R‐matrix) (P. R. Bakic 2003). Η προσέγγιση με 
τη χρήση πίνακα διακλαδώσεων είναι ουσιαστικά η επέκταση της τεχνικής που προτάθηκαν 
από τον Strahler για τη μελέτη των γεωλογικών χαρακτηριστικών των υδροφόρων δικτύων 
που σχηματίζουν  τα ποτάμια  (Strahler 1952).  Ένας πίνακας διακλαδώσεων περιγράφει  τα 
πρότυπα  (patterns)  διακλάδωσης  σε  τοπολογικό  επίπεδο.  Τα  στοιχεία  του  πίνακα 
διακλαδώσεων ισούνται με τις πιθανότητες των διαφορετικών προτύπων διακλάδωσης στα 
διάφορα επίπεδα του δένδρου. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του υπολογισμού με R‐
πίνακες: Η ρίζα, οι εσωτερικοί κόμβοι, οι τελικοί κόμβοι και οι διακλαδώσεις υπολογίζονται 
ως εξής (J. Vannimenus 1989) :  

•  Όλοι οι τελικοί κόμβοι έχουν ετικέτα 1. 

•  Μια  διακλάδωση  «πατέρας»,  της  οποίας  τα  παιδιά  έχουν  ετικέτες  i  και  j,  θα 

αποκτήσει ετικέτα με αριθμό 
, ,  

1 ,   

•  Η  διαδικασία  υπολογισμού  ετικετών  συνεχίζεται  μέχρι  να  καταλήξουμε  στη  ρίζα 
του  δέντρου,  της  οποίας  η  ετικέτα  S  ονομάζεται  Strahler  αριθμός  της  δενδρικής 
δομής. 

Ο R‐πίνακας ενός δέντρου με Strahler αριθμό (Strahler number) s είναι ο κάτω τριγωνικός 
πίνακας που ορίζεται ως εξής : 

  ,  , , ⁄ ,    2, , 1,  ,  όπου    είναι  το  πλήθος  των 

διακλαδώσεων με ετικέτα k. Για  ,  η τιμή του  ,  είναι το πλήθος ζευγαριών κόμβων 

με  ετικέτες    και  ,  ενώ  για , η τιµή του  ,   είναι  το  πλήθος  ζευγαριών  κόμβων  οι 

οποίοι  έχουν  και  οι  δύο    ετικέτα  k‐1,  κατεβαίνοντας  από  έναν  κόμβο  με  ετικέτα  k.  Άρα 

, , ⁄ ,  είναι η πιθανότητα ενός κόμβου με ετικέτα k να διακλαδίζεται 

σε κόμβους αντίστοιχων ετικετών.  

Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η συσχέτιση των στοιχείων του R‐πίνακα με ακτινολογικά 
ευρήματα που υπήρχαν σε 25  γαλακτογραφίες από 15 ασθενείς. Οι δενδρικές δομές  των 
γαλακτογραφιών  εξήχθησαν  με  τη  βοήθεια  ειδικών  επιστημόνων  και  οι  R‐πίνακες 
υπολογίστηκαν.  Ακολούθως,    υλοποιήθηκε  ένα  μοντέλο  κατηγοριοποίησης  το  οποίο 
βασίζονταν στους συντελεστές του R‐πίνακα και σε ένα Bayesian κανόνα απόφασης. Με τη 
χρήση ενός μόνο στοιχείου του R‐πίνακα, το 92% και το 62% των NF και αντίστοιχα των RF 
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ασθενών  κατηγοριοποιήθηκε  σωστά,  αποδεικνύοντας  ότι  είναι  δυνατή  η  ανίχνευση 
περιπτώσεων με ακτινολογικά ευρήματα μέσω της χρήσης των πινάκων διακλάδωσης. 

 

3.2.2 Κωδικοποίηση συμβολοσειράς και tfidf τεχνική 
Μια  άλλη  ενδιαφέρουσα  μέθοδος  που  προτάθηκε  για  τον  χαρακτηρισμό  των  δενδρικών 
δομών,  αποτελείται  από  μια  πολυεπίπεδη  προσέγγιση  για  την  κατηγοριοποίηση  των 
δενδρικών δομών που απεικονίζονται στις γαλακτογραφίες (V.Megalooikonomou 2006). Το 
πρώτο βήμα αυτής  της μεθοδολογίας αποτελείται  από  την προεπεξεργασία  των  κλινικών 
εικόνων και την εξαγωγή του περιγράμματος του δένδρου από το υπόλοιπο φόντο της κάθε 
εικόνας.  Στη  συνέχεια,  προτείνεται  η  κωδικοποίηση  της  τοπολογίας  του  δέντρου  με  μια 
συμβολοσειρά.  Οι  τεχνικές  κωδικοποίησης  που  χρησιμοποιούνται  είναι  δύο:  κατά  βάθος 
κωδικοποίηση (Depth First String Encoding, DFSE) και Prüfer κωδικοποίηση (Prufer 1918). Σε 
αντίθεση με τη DFSE μέθοδο, η οποία κωδικοποιεί την ακολουθία των κόμβων του δένδρου 
με  μη  μοναδικό  τρόπο,  η  κωδικοποίηση  Prüfer  παράγει  μια  συμβολοσειρά,  η  οποία 
περιγράφει  μοναδικά  την  τοπολογία  των  διακλαδώσεων  ενός  δένδρου.    Με  αυτόν  το 
τρόπο,  το  πρόβλημα  της  κατηγοριοποίησής  ενός  δένδρου  ανάγεται  στο  πρόβλημα 
κατηγοριοποίησης της αντίστοιχης συμβολοσειράς.  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η tf‐idf τεχνική, μεθοδολογία η οποία έχει προταθεί για την 
εξόρυξη σχετικής πληροφορίας σε σύνολα κειμένων (G. Salton 1988). Σύμφωνα με την tf‐idf 
μέθοδο,  ένα  βάρος  (συντελεστή  βαρύτητας)  ανατίθεται  σε  κάθε  όρο  των  κειμένων, 
ανάλογα  με  την  σπανιότητα  του  όρου  μέσα  στο  σύνολο  των  κειμένων.    Η  τεχνική  αυτή 
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη εργασία ως εξής  : κείμενα θεωρούνται οι συμβολοσειρές‐
κωδικοποιήσεις  των  δένδρων  και  όροι  θεωρούνται  τα  σύμβολα  των  συμβολοσειρών. 
Τελικά,  κάθε    δέντρο  τελικά  αναπαρίσταται  με  ένα  διάνυσμα  βαρών  (κάθε  στοιχείο  του 
διανύσματος είναι το βάρος του αντίστοιχου όρου).  

Στη  συνέχεια,  η  κατηγοριοποίηση  των  διανυσμάτων  σε  δύο  κλάσεις  βασίστηκε    σε 
κατηγοριοποιητές  k‐πλησιέστερων  γειτόνων  (k‐nearest  neighbors)  και  στη  μετρική 
ομοιότητας του συνημιτόνου. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος των k‐πλησιέστερων γειτόνων 
υπολογίζει την ομοιότητα μεταξύ της προς κατηγοριοποίηση δομής και των δομών που εκ 
των προτέρων γνωρίζουμε σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκουν. Η τελική απόφαση για 
την  κατηγορία στην οποία θα  εντάξουμε  την προς  κατηγοριοποίηση  δομή  εξαρτάται από 
την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι k (k θετικός ακέραιος) πλησιέστεροι γείτονες αυτής 
της  δομής  με  βάση  τη  μετρική  ομοιότητας  που  έχουμε  προεπιλέξει  (μετρική  ομοιότητας 
συνημιτόνου  στην  προκειμένη  περίπτωση).  Ακολούθησαν  πειράματα  ομοιότητας  για 
διάφορες τιμές του k, k  {1,2,3,4,5}. H μέγιστη ακρίβεια κατηγοριοποίησης παρατηρήθηκε 
για k=4 και έφτασε το 100%  για την κλάση NF  (No Findings) και το 83%  για την κλάση RF 
(Reported Findings). 
 
Σημειώνουμε  ότι,  η  μέθοδος  που  προτείνεται  από  τους  συγγραφείς  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  γενικά  για  την  κατηγοριοποίηση  δενδρικών  δομών  που  εμφανίζονται  σε 
ιατρικές  εικόνες,  όμως  τα  πειράματα  που  διενεργήθηκαν  αφορούσαν  τη  δενδρική  δομή 
που σχηματίζουν οι γαλακτοφόροι πόροι του μαστού.  
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3.2.3  Fractal ιδιότητες 
Μια άλλη εργασία προτείνει τον χαρακτηρισμό της τοπολογίας του γαλακτοφόρου δικτύου 
με  βάση  τις  fractal  ιδιότητες.  Η  ανάλυση  με  fractals  (fractal  analysis)  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  να  περιγράψει  ιδιότητες  οι  οποίες  δεν  ερμηνεύονται  από  την 
παραδοσιακή  Ευκλείδεια  γεωμετρία  (Mandlebrot  1977).  Στη  συγκεκριμένη  ερευνητική 
δουλειά  παρατηρήθηκαν  στατιστικώς  σημαντικές  διαφορές  των  fractal  ιδιοτήτων  των 
γαλακτοφόρων  δένδρων  ανάμεσα  σε  υγιή  άτομα  και  σε  ασθενείς  με  ακτινολογικά 
ευρήματα στις γαλακτογραφίες τους. 

Προκειμένου  να  εξεταστούν  οι  fractal  ιδιότητες  των  γαλακτοφόρων  διακλαδώσεων, 
υπολογίστηκε η διάσταση κανονικοποίησης (regularization dimension) των μονοδιάστατων 
υπογραφών  που  αντιστοιχούν  στα  αρχικά  γαλακτοφόρα  δέντρα  (F.  Roueff  1998).  Η 
διάσταση κανονικοποίησης ανιχνεύει ιδιότητες αυτομοιότητας της υπογραφής εξετάζοντας 
τις  αναλογίες  των  μηκών  σε  όλο  ένα  και  πιο  κανονικοποιημένες  εκδόσεις  του 
μονοδιάστατου  γράφου.  Πιο  συγκεκριμένα,  ως  διάσταση  του  χρόνου  για  το  σήμα  S=s(t), 
θεωρήθηκε η πρώτα‐κατά‐βάθος (depth‐first string) κωδικοποίηση του δένδρου. Δηλαδή, η 
τιμή του σήματος την επόμενη χρονική αντιστοιχίστηκε στην ετικέτα του επόμενου κόμβου 
σύμφωνα  με  την  πρώτα‐κατά‐βάθος  αρίθμηση  των  κόμβων  του  δένδρου.  Αφού 
υπολογίστηκε  η  διάσταση  κανονικοποίησης    για  όλα  τα  γαλακτοφόρα  δέντρα,  τα  οποία 
προηγουμένως  εξήχθησαν  από  γαλακτογραφίες,  διερευνήθηκε  η  ύπαρξη  στατιστικώς 
σημαντικής διαφοράς αυτής της fractal διάστασης ανάμεσα στις δύο κλάσεις (NF και RF). Η 
προτεινόμενη  μεθοδολογία  αξιολογήθηκε  με  την  ROC  καμπύλη  και  παρουσίασε  μέγιστη 
ακρίβεια  ίση  με  86%  μετά  την  απομάκρυνση  των  στατιστικώς  αποκλινόντων  στοιχείων 
(outliers). 

 

3.2.4 Ανάλυση υφής 
Επίσης,  μια  άλλη  προσέγγιση  επιχειρεί  την  ανίχνευση  ακτινολογικών  ευρημάτων  που 
υπάρχουν  στις  γαλακτογραφίες  αναλύοντας  την  υφή  των  αντίστοιχων  δενδρικών  δομών. 
Αρχικά οι εικόνες αναλύονται σε περιοχές ενδιαφέροντος  (μπλοκ)  ίδιου μεγέθους και στη 
συνέχεια  εφαρμόζεται  διανυσματικός  κβαντισμός  (M. Barnathan  2007).  Ο  διανυσματικός 
κβαντισμός (Vector Quantization, VQ) είναι μια τεχνική κβαντισμού, δηλαδή απεικονίζει μια 
είσοδο σε μια έξοδο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο μηχανισμό απεικόνισης. Η ιδέα είναι να 
αντιστοιχίσουμε  κάθε  μπλοκ  της  εικόνας  με  την  πλησιέστερη  κωδικολέξη  (codeword  ή 
centroid).  Οι  κωδικολέξεις  έχουν  ληφθεί  από  μια  λίστα  κωδικών  (codebook)  που  έχει 
δημιουργηθεί  από  τον  Generalized  Lloyd  Algorithm.    Η  λίστα  κωδικολέξεων  βελτιώνεται 
επαναληπτικά  με  έναν  αλγόριθμο  εκπαίδευσης  μέχρι  να  ικανοποιηθεί  μια  συνθήκη 
κατωφλίωσης.  Όταν  η  βέλτιστη  λίστα  κωδικών  υπολογιστεί,  κάθε  μπλοκ  της  εικόνας 
κωδικοποιείται  και  αναπαρίσταται  σαν  ένα  διάνυσμα  συχνοτήτων  των  κωδικολέξεων. 
Επισημαίνεται  ότι  ο  κβαντισμός  που  χρησιμοποιήθηκε  δεν  έχει  στόχο  την  ακριβή 
αναπαράσταση των μπλοκ της εικόνας, αλλά την καλλίτερη δυνατή αναγνώριση προτύπων 
μέσα στην εικόνα. Στη συνέχεια, η ομοιότητα μεταξύ των διανυσμάτων υπολογίστηκε με τη 
μετρική ομοιότητας του συνημίτονου.  
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Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2) παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις διάφορες μεθόδους που 
έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία μέχρι στιγμής για τον χαρακτηρισμό των δενδρικών 
δομών του γαλακτοφόρου δικτύου του μαστού. 

 

Μέθοδοι χαρακτηρισμού γαλακτοφόρων δένδρων μαστού 

Εργασία  Μέθοδος 

Classification of galactograms with ramification matrices: 
preliminary results. P. R. Bakic, M. Albert, A.D. Maidment. 2003.  
Academic Radiology, 2003, Vol. 10. pp. 198‐204.  

R‐πίνακες 

A representation and classification scheme for tree‐like structures 
in medical images: An application on branching pattern analysis 
of ductal trees in x‐ray galactograms. V.Megalooikonomou, D. 
Kontos, J. Danglemaier, A. Javadi, P.R. Bakic, A. Maidment. 2006. 
San Diego : Proc. of SPIE Medical Imaging, 2006.  

DFS  κωδικοποίηση 
και Prüfer 
κωδικοποίηση 

Classification of galactograms using fractal properties of the 
breast ductal network, D.Kontos,  V.Megalooikonomou, A. Javadi, 
P. Bakic, A. Maidment, ISBI 2006  

Fractal ιδιότητες 

Analyzing tree‐like structures in biomedical images based on 
texture and branching: An application to breast imaging. M. 
Barnathan, J. Zhang, D. Kontos, P. Bakic, A. Maidment, V. 
Megalooikonomou. IEEE Transaction on Image Processing, 2007.  

Ανάλυση υφής  

Πίνακας 2 : Οι τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας από γαλακτογραφίες σε χρονολογική σειρά όπως 
παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφία. 
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προσδιορίζονται  τα  σημεία  διακλάδωσης  καθώς  και  τα  τελικά  σημεία  του  δένδρου. 
Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  σε  ψευδώς  απεικονιζόμενα  σημεία  διακλάδωσης  τα 
οποία  μετατρέπουν  το  άκυκλο  δένδρο  σε  γράφο  που  περιέχει  κύκλους.  Η  λανθασμένη 
απεικόνιση  προκύπτει  από  την  προβολή  της  δενδρικής  δομής,  η  οποία  είναι  ένα 
τρισδιάστατο  (3D)  αντικείμενο,  στο  χώρο  των  δύο  διαστάσεων  (2D).  Τέτοια  σημεία 
αναστόμωσης  πρέπει  να  εντοπίζονται  ώστε  να  ανακατασκευαστεί  η  τοπολογία  της 
απεικονιζόμενης δενδρικής δομής με υψηλή ακρίβεια (D. Moffat 1996).  

Η προεπεξεργασία των εικόνων μπορεί να υλοποιηθεί χειρωνακτικά με τη βοήθεια ειδικών 
επιστημόνων,  ημιαυτόματα  ή  πλήρως  αυτόματα  (W.  Park  1998).  Στην  παρούσα 
διπλωματική εργασία, η ανίχνευση των δένδρων που υπάρχουν στις γαλακτογραφίες και η 
ανακατασκευή  των  γαλακτοφόρων  δένδρων  έγινε  χειρονακτικά  από  ειδικό  επιστημονικό 
προσωπικό. Ως τη ρίζα του δένδρου θωρήθηκε η θηλή του μαστού (X. G. Viennot 1989). Αν 
και θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια μέθοδο επεξεργασίας εικόνας η οποία θα εξάγει 
αυτόματα τη ζητούμενη δενδρική δομή, το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας 
είναι η ανακάλυψη μοντέλων περιγραφής και κατηγοριοποίησης των δένδρων και για αυτό 
το λόγο δεν αυτοματοποιήσαμε το βήμα προεπεξεργασίας των εικόνων.  

    

Εικόνα 11 : (α) Μια κλινική γαλακτογραφία, (β) μέρος μιας γαλακτογραφίας με το γαλακτοφόρο δένδρο 
μεγεθυμένο, (γ) το εξαχθέν δένδρο από το φόντο της ιατρικής εικόνας. 

 

4.2 Εύρεση ιδιοτήτων δενδρικών δομών 
Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε πέντε μεθόδους ανάλυσης της τοπολογίας των 
δενδρικών  δομών.  Όλες  οι  μέθοδοι  στοχεύουν  στην  ποσοτικοποίηση  των  μορφολογικών 
χαρακτηριστικών  των δένδρων ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση  ομοιότητας  τους. Οι 
πρώτες  δύο  τεχνικές  προσεγγίζουν  τη  σύγκριση  δένδρων  με  την  ποσοτικοποίηση  των 
χαρακτηριστικών  των  προτύπων  διακλάδωσης,  η  τρίτη  κατά  σειρά  μέθοδος  συγκρίνει  τα 
δένδρα με βάση το δείκτη ασυμμετρία τους ενώ σύμφωνα με τις δύο τελευταίες μεθόδους, 
η σύγκριση των δένδρων προκύπτει από την σύγκριση της πυκνότητας των διακλαδώσεων. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά αυτές οι τεχνικές. 

Στο ακόλουθο πίνακα, αναφέρουμε τα γνωρίσματα των δένδρων που προσπαθούν να 
ποσοτικοποιήσουν οι μέθοδοί μας.  
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διάνυσμα  το  οποίο  κωδικοποιεί  μονοσήμαντα  αυτήν  την  τοπολογία.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση,  δεν  ενδιαφερόμαστε  να  καταγράψουμε  χαρακτηριστικά  όπως  το  μήκος  ή  η 
στρεβλότητα  των  διακλαδώσεων  αλλά  προσεγγίζουμε  μόνο  την  τοπολογική  διάταξη  των 
κόμβων.  

 

Λέγοντας  official  κωδικοποίηση  ενός  δένδρου  εννοούμε  ότι  κάθε  κόμβος  του  δέντρου, 
, αποκτά ετικέτα τον αριθμό , τέτοιον ώστε: 

2 ·  ,   ό  ί   ό ί
 2 ·  1,   ό  ί   ό ί 

      (1) 

όπου    είναι η ετικέτα του κόμβου‐πατέρα του   και θεωρούμε 

ότι η ρίζα του δένδρου έχει ετικέτα ίση με 1. Το διάνυσμα, το οποίο κωδικοποιεί τη διάταξη 
των κόμβων, αποτελείται από την τοποθέτηση των ετικετών σε αύξουσα σειρά.  

 

Παράδειγμα 
Για  να  γίνει  κατανοητή  η  official  κωδικοποίηση,  παραθέτουμε  ένα  χαρακτηριστικό 
παράδειγμα.  Το  δέντρο  Δ  (Εικόνα  13)  έχει  5  κόμβους.  Για  να  υπολογίσουμε  την  official 
κωδικοποίηση του δέντρου Δ ξεκινάμε από την ρίζα, η οποία έχει ετικέτα ίση με 1, και με 
βάση  τον  τύπο  (1)  υπολογίζουμε  τις  ετικέτες  των  επόμενων  κόμβων.  Το  διάνυσμα  της 
κωδικοποίησης είναι το [0 1 2 5 6]. Η οπτική αναπαράσταση της official κωδικοποίηση του 
δέντρου Δ είναι η ακόλουθη: 

 

Εικόνα 13 : Παράδειγμα διαφορετικών κωδικοποιήσεων του δένδρου Δ. Παρουσιάζεται το αρχικό δένδρο (α), 
η αρίθμηση των κόμβων με βάση την official κωδικοποίηση (β) και την Prufer κωδικοποίηση (γ).  

 

Ουσιαστικά, η κωδικοποίηση αυτή πρόκειται για την αρίθμηση των κόμβων του δένδρου με 
τις  ετικέτες  που  θα  είχαν  οι  κόμβοι  στο  πλήρες  δυαδικό  δένδρο  κωδικοποιημένο  κατά 
Prufer.  Στο  ακόλουθο  σχήμα,  στα  αριστερά  παρουσιάζεται  η  αρίθμηση  των  κόμβων  του 
πλήρες δυαδικού δένδρου σύμφωνα με την κωδικοποίηση Prufer και στα δεξιά η αρίθμηση 
του  δένδρου  Δ  σύμφωνα  με  την  official  κωδικοποίηση.  Αξίζει  να  παρατηρήσουμε  ότι  οι 
ετικέτες των αντίστοιχων κόμβων είναι ίδιες (Εικόνα 14). 

1
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Εικόνα 14 : Η αρίθμηση των κόμβων στην official κωδικοποίηση (β) είναι ίδια με την αρίθμηση των 
αντίστοιχων κόμβων αν ήταν στο πλήρες δυαδικό δένδρο κωδικοποιημένο κατά Prufer (α). 

 

Με  δεδομένη  την  official  αρίθμηση  των  κόμβων  ενός  συνόλου  δένδρων,  μπορούμε  να 
εφαρμόσουμε  την  Prüfer  κωδικοποίηση  για  να  αναπαραστήσουμε  σε  ένα  διάνυσμα  τα 
πρότυπα διακλάδωσης. Η τεχνική Prüfer προτάθηκε στη βιβλιογραφία (Prufer 1918) για να 
κωδικοποίησει μονοσήμαντα τις διακλαδώσεις ενός δένδρου (Εικόνα 15).  

 

ü  1, 2, 2, 6, 6, 6, 1,1,4,4,8  

Εικόνα 15 : Παράδειγμα κωδικοποίησης ενός δένδρου με την τεχνική Prüfer. 

 

Τέλος  εφαρμόζουμε  την  tf‐idf  τεχνική  για  να  μετατρέψουμε  τα  διανύσματα  Prüfer    σε 
διανύσματα  βαρών  που  καθορίζουν  τη  σημαντικότητα‐σπανιότητα  καθενός  κόμβου.  Η  
μεθοδολογία έχει προταθεί για την εξόρυξη σχετικής πληροφορίας σε σύνολα κειμένων (G. 
Salton 1988). Σύμφωνα με την tf‐idf μέθοδο, ένα βάρος (συντελεστή βαρύτητας) ανατίθεται 
σε  κάθε  όρο  των  κειμένων,  ανάλογα  με  την  σπανιότητα  του  όρου  μέσα  στο  σύνολο  των 
κειμένων. Πιο αναλυτικά, το βάρος του i‐οστού όρου στο j‐κείμενο αποκτά βάρος  

log / , όπου 

  1 

  2    3   4
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   είναι η συχνότητα του όρου i στο κείμενο  , 
   /max  ,  

 είναι η συχνότητα κειμένων με τον όρο  , δηλαδή το πλήθος των κειμένων που 
περιέχουν τον όρο   ,  

 είναι η ανάστροφη συχνότητα κειμένων με τον όρο    και ισούται με  log /
, 

   είναι το συνολικό πλήθος των κειμένων. 
 
 Η  τεχνική αυτή εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη εργασία ως εξής  :  κείμενα θεωρούνται οι 
συμβολοσειρές‐κωδικοποιήσεις  των  δένδρων  και  όροι  θεωρούνται  τα  σύμβολα  των 
συμβολοσειρών. Τελικά, κάθε  δέντρο τελικά αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα βαρών (κάθε 
στοιχείο του διανύσματος είναι το βάρος του αντίστοιχου όρου).  
 

Αφού  υπολογιστούν  τα  διανύσματα  βαρών,  η  ομοιότητα  της  τοπολογίας  δύο  δένδρων 
υπολογίζεται με βάση τη μετρική ομοιότητας συνημίτονου, την οποία θα αναλύσουμε στην 
ενότητα «Εργαλεία ανακάλυψης γνώσης». 

 

4.2.2 Μέγιστο κοινό υποδένδρο 
Μια  άλλη  προσέγγιση  για  τη  σύγκριση  δύο  δένδρων  είναι  αυτή  του  εντοπισμού  του 
μέγιστου  υποδένδρου  που  έχουν  κοινό  οι  δύο  δενδρικές  δομές.  Προκειμένου  να 
συγκρίνουμε δύο δέντρα με τη μέθοδο του μέγιστου κοινού υποδένδρου, πρέπει πρώτα να 
υπολογίσουμε την official αρίθμηση των κόμβων των δένδρων (Εικόνα 16). 
 
Το μέγιστο κοινό υποδένδρο  (Max Commmon Skeleton, MaxCS) μεταξύ δύο δένδρων t1, t2  
δίνεται από τον τύπο: 

           ,
    

| | | |          

 όπου   nodes t   είναι το σύνολο των ετικετών(labels) των κόμβων με βάση την official 
κωδικοποίηση.  
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32

76

υποδέντρα.  Υποθέσαμε  ότι  αυτή  η  τοπολογική  διαφοροποίηση  θα  απεικονίζεται  σε  ένα 
χαρακτηριστικό των δυαδικών δέντρων, το δείκτη ασυμμετρίας. 

Ο δείκτης ασυμμετρίας ενός δέντρου  (tree asymmetry  index) ορίζεται ως εξής  (J. Van Pelt 
1992): 

∑ | |
2 

      , 2 0 

όπου  n  είναι  το  πλήθος  των  εσωτερικών  κόμβων  του  δέντρου,  
r είναι το πλήθος των φύλλων που υπάρχουν στο υποδέντρο με ρίζα το αριστερό παιδί του 
κόμβου  i,  s  είναι    το πλήθος  των φύλλων που υπάρχουν στο υποδέντρο με ρίζα  το δεξιό  
παιδί του κόμβου i. 

 

Παράδειγμα 
Για  να  γίνει  κατανοητή  η  έννοια  του  δείκτη  ασυμμετρίας,  παραθέτουμε  το  ακόλουθο 
παράδειγμα (Εικόνα 18). Έστω το ακόλουθο δέντρο Δ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 : Παράδειγμα δένδρου για υπολογισμό του δείκτη ασυμμετρίας. 

 

Το δέντρο Δ έχει 7 συνολικά κόμβους εκ των οποίων οι 3 είναι εσωτερικοί. Οι εσωτερικοί 
κόμβοι του δέντρου είναι ο κόμβος με τον αριθμό 1, ο κόμβος με τον αριθμό 3 και ο κόμβος 
με τον αριθμό 4.  

Για τον κόμβο 1 ισχύουν: 
  r = 1 
  s = 3 

Για τον κόμβο 3 ισχύουν: 
  r = 2 
  s = 1 
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Για τον κόμβο 4 ισχύουν: 
  r = 1 
  s = 1 

Επειδή  για  το  κόμβο  4  ισχύει  2 0,  ο  κόμβος  αυτός  δεν  θα  συμμετάσχει  στον 
υπολογισμό της ασυμμετρίας του δέντρου. 

Άρα, η ασυμμετρία αυτού του δέντρου είναι: 

∑ | |
2 

      
|1 3|

1 3 2
2 1

2 1 2
3

2
2

1
1

3
2
3

0.67 

 

Σημείωση 

Στην περίπτωση κατά την οποία για τον εσωτερικό κόμβο  i  ισχύει r+s‐2 =0, τότε ο κόμβος 
αυτός δεν συμβάλλει καθόλου στον καθορισμό της ασυμμετρίας  του δέντρου. Αυτό είναι 
λογικό  γιατί    όταν    r+s‐2 =0            r+s =2          r=s=1    (αφού  r,  s  είναι  θετικοί  αριθμοί)  . 
Δηλαδή, στην περίπτωση όπου r=s=1,  ο κόμβος i έχει δύο παιδιά τα οποία είναι φύλλα και 
τα δύο. Άρα, ο κόμβος  i μπορούμε να πούμε ότι είναι ήδη «συμμετρικός» αφού τα δεξιά 
παιδιά  του  είναι  ίδια  με  τα  αριστερά  παιδιά  του  και  συνεπώς  δεν  συμβάλλει  στον 
καθορισμό της ασυμμετρίας  του δέντρου. 

 

Πεδίο τιμών 

Η τιμή της ασυμμετρίας ενός δέντρου κυμαίνεται από 0 για πλήρως συμμετρικά δέντρα και 
τείνει  στο  1  για  το  δέντρο  το  οποίο  είναι  τελείως  ασύμμετρο  και  έχει  άπειρο  αριθμό 
εσωτερικών κόμβων ( ∞). 

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 12) απεικονίζει διάφορα δέντρα ταξινομημένα με 
βάση  το πλήθος των φύλλων. Τα δέντρα που εμφανίζονται στην ίδια γραμμή έχουν τον ίδιο 
αριθμό φύλλων. Στο σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται δέντρα από 4 έως  8 φύλλα. Τα δέντρα 
για λόγους απλοποίησης του σχεδιαγράμματος έχουν κανονικοποιηθεί ώστε σε κάθε κόμβο 
διακλάδωσης το δεξιό παιδί να έχει ίσα ή περισσότερα φύλλα από το αριστερό παιδί. 
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Εικόνα 19 : Οι τύποι κανονικοποιημένων προς τα δεξιά δένδρων με πλήθος φύλλων από 4 έως 8.  

Το επόμενο σχεδιάγραμμα (Εικόνα 20) απεικονίζει διάφορα δέντρα ταξινομημένα με βάση  
το δείκτη ασυμμετρίας τους. Όπως φαίνεται, η τιμή του δείκτη ασυμμετρίας ξεκινά από 0 
(για τα πλήρως συμμετρικά δέντρα) και πλησιάζει το 1 για πλήρως ασύμμετρα δέντρα. 

Εικόνα 20 : Οι τιμές του δείκτη ασυμμετρίας για τους τύπους δένδρων που φαίνονται στην Εικόνα 18. 
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Παρατηρήσεις 
• Ο δείκτης ασυμμετρίας (από τον ορισμό του) υπολογίζεται μόνο για δυαδικά 

δέντρα. 

• Τα ισομορφικά δέντρα έχουν ίδια τιμή δείκτη ασυμμετρίας. 

• Ο δείκτης ασυμμετρίας δεν χαρακτηρίζει μονοσήμαντα την τοπολογία ενός 
δέντρου. Δηλαδή, δύο δέντρα που έχουν ίδια τιμή ασυμμετρίας, δεν είναι 
απαραίτητα ίδια(μπορεί να διαφέρουν στο πλήθος των κόμβων ή και στο πλήθος 
των εσωτερικών κόμβων). 

 

4.2.4 Ανάλυση Sholl 
Η  ανάλυση  Sholl  (Sholl  analysis)  είναι  μια  μέθοδος  ποσοτικοποίησης  των  μορφολογικών 
χαρακτηριστικών  των  δενδρικών  δομών.  Προτάθηκε  από  τον  Sholl  (D.A.Sholl  1953)  και 
αποτέλεσε  τη  βάση  για  τη  μορφολογική  ανάλυση  των  δενδριτών  (είδος  νευρώνων  του 
εγκεφάλου που έχουν δενδρικό σχήμα).   Η ανάλυση με διαδοχικούς κύκλους επεξηγεί  τη 
γεωμετρία  των  νευρώνων,  απεικονίζει  τις  διακλαδώσεις  της  δενδρικής  δομής  και 
αποκαλύπτει  πρότυπα  διακλάδωσης.    Η  μέθοδος  αυτή  έχει  εφαρμοστεί  κυρίως    στην 
νευροβιολογία (J.Schoenen 1982). 
 

Ορισμός 
Η ανάλυση Sholl αναλύει την τοπολογία μιας δενδρικής δομή Δ που απεικονίζεται στο χώρο 
των δύο διαστάσεων  (επίπεδο) βασιζόμενη στο διαχωρισμό του επιπέδου σε διαδοχικούς 
ομόκεντρους  κύκλους.  Οι  ομόκεντροι  κύκλοι  έχουν  κέντρο  την  ρίζα  του  δένδρου  Δ  και  η 
διαφορά  μεταξύ  των  ακτίνων  δύο  διαδοχικών  κύκλων  είναι  σταθερή.  Ονομάζουμε  τη 
διαφορά των ακτίνων δύο διαδοχικών κύκλων ως βήμα (b) της ακτίνας.  

Το  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  Sholl  είναι  δημιουργία  ενός  διανύσματος  (Sholl  vector)  το 
οποίο  χαρακτηρίζει  την  τοπολογία  του  δέντρου.  Το  διάνυσμα  αυτό  αποτελείται  από  n 
στοιχεία όπου  n είναι το πλήθος των ομόκεντρων κύκλων.  

 Η τιμή του n υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

 
   ,

. 

Ο  αριθμητής  του  παραπάνω  κλάσματος  είναι  η  ευκλείδεια  απόσταση  του  πιο 
απομακρυσμένου κόμβου του δένδρου από τη ρίζα. Ο παρανομαστής του κλάσματος είναι 
το βήμα της ακτίνας b. Η τιμή του n είναι το πάνω ακέραιο μέρος αυτού του κλάσματος. 

Οι ομόκεντροι κύκλοι (1ος, 2ος, 3ος … nοστός) έχουν κοινό κέντρο το σημείο Ρ και η ακτίνα του 

καθένα από τους n κύκλους είναι αντίστοιχα b, 2⋅b, 3⋅b, …, n⋅b cm, όπου b είναι το βήμα της 
ακτίνας. Δηλαδή ισχύει: 

 · ,      1  . 
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Το i‐οστό στοιχείο του διανύσματος Sholl σχετίζεται με τον i‐οστό ομόκεντρο κύκλο και πιο 
συγκεκριμένα αποθηκεύει το πλήθος των σημείων τομής του i‐στού κύκλου με το δένδρο. 

Δηλαδή ισχύει ότι: 

   # ί  ή   ύ      έ   

 

Παράδειγμα 
Για να γίνει κατανοητή η ανάλυση Sholl, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα.  

Έστω  Δ1  το  δέντρο  στο  οποίο  θέλουμε  να  πραγματοποιήσουμε  ανάλυση  Sholl  με  βήμα 
ακτίνας  2  cm.  Η  τοπολογία  του  δένδρου  Δ1  απεικονίζεται  στο  ακόλουθο  σχήμα  ( 
Εικόνα 21). 

 

 
 
Εικόνα 21 : Απεικόνιση του δένδρου στο οποίο θα εφαρμοστεί ανάλυση κατά Sholl. 

 
Η  παραπάνω  δενδρική  δομή  αποτελείται  συνολικά  από  11  κόμβους:  5  εσωτερικούς 
κόμβους  ή  κόμβους  διακλάδωσης  (branching points)  και 6  τελικούς  κόμβους  (endpoints). 
Ονομάζουμε Ρ τη ρίζα του δένδρου και με αυτό το όνομα θα την αναφέρουμε στη συνέχεια. 

Στο δέντρο Δ ο πιο απομακρυσμένος τελικός κόμβος απέχει 9 cm από τη ρίζα Ρ και αφού το 
βήμα  της  ακτίνας  είναι  b=2  cm,  η  τιμή  του  n  είναι  ίση  με  9/2 5.  Κατά  συνέπεια,  οι 
ακτίνες  των  n  κύκλων  είναι  2,  4,  6,  …  10    αντίστοιχα  ( 
Εικόνα 22). 
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Εικόνα 22 : Ανάλυση Sholl του δένδρου Δ με 5 ομόκεντρους κύκλους. Οι κύκλοι δεν  απεικονίζονται 
ολόκληροι λόγω των μικρών διαστάσεων της εικόνας. 

 

Το διάνυσμα Sholl έχει μήκος 5 (όσος ο αριθμός των ομόκεντρων κύκλων) και κάθε ένα από 
τα στοιχεία του διανύσματος είναι το πλήθος των σημείων τομής του αντίστοιχου κύκλου 
με  τη  δενδρική  δομή  Δ.  Όπως  φαίνεται  στην  ακόλουθη  εικόνα  ( 
Εικόνα 23) στην οποία απεικονίζονται τα σημεία τομής,  το διάνυσμα Sholl  του δένδρου Δ 
είναι 
 

3, 3, 3, 2, 0 . 
 
 

 
 
Εικόνα 23 : Απεικόνιση με κόκκινο αστερίσκο των σημείων τομής του δένδρου Δ με τους κύκλους.  

 

Παραλλαγές Sholl 
Για να εμπλουτίσουμε την έρευνά μας , υλοποιήσαμε δύο παραλλαγές της μεθόδου Sholl. 
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Sholl branchpoints 
 Η  πρώτη  παραλλαγή,  την  οποία  ονομάζουμε  Sholl  branchpoints,  σε  αντίθεση  με  την 
κλασσική ανάλυση Sholl η οποία μετρά τα σημεία τομής των κύκλων με το δένδρο, μετρά τα 
σημεία  διακλάδωσης  του  δένδρου  (branchpoints)  που  υπάρχουν  μέσα  στον  κυκλικό 
δακτύλιο που ορίζεται από δύο διαδοχικούς κύκλους.  
 

 
 
Εικόνα 24 : Sholl branchpoints του δέντρου Δ. 

 
Για  να  γίνει  κατανοητή  η  έννοια  του  Sholl  branchpoints  ( 
Εικόνα 24), αναφέρουμε ότι το διάνυσμα Sholl branchpoints του δέντρου Δ με βήμα ακτίνας  
2 cm είναι: 
 

 2, 2,1,0, 0 . 
 

Sholl endpoints 
Η  δεύτερη  παραλλαγή  (την  ονομάζουμε  Sholl  endpoints),  μετρά  τα  φύλλα  του  δένδρου 
(endpoints) που υπάρχουν μέσα στον κυκλικό δακτύλιο που ορίζεται από δύο διαδοχικούς 
κύκλους.  
 

 
 
Εικόνα 25 : Εφαρμογή της μεθόδου Sholl endpoints στο δέντρο Δ. 
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Όπως φαίνεται και από την (Εικόνα 24), η μέθοδος Sholl endpoints (με βήμα ακτίνας  2 cm), 
εφαρμοζόμενη στο δένδρο Δ, παράγει το διάνυσμα: 
 

 0, 2, 1,1,2 . 

4.2.5 Ανάλυση σε ισεμβαδικά χωρία (Sectoring) 
 

Εισαγωγή 
Η ανάλυση Sholl αποτυπώνει την πυκνότητα διαφόρων σημείων του δένδρου (σημεία κατά 
μήκος των   κλαδιών, σημεία διακλάδωσης, φύλλα)   μιας δενδρικής δομής συναρτήσει της 
απόστασης των σημείων αυτών από τη ρίζα του δένδρου. Η μέθοδος αυτή, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι, ποσοτικοποιεί κατά κάποιον τρόπο την τοπολογία ενός δένδρου κατά μήκος 
της δενδρικής δομής,  δηλαδή ξεκινώντας από τη ρίζα  του δένδρου και προχωρώντας στα 
φύλλα του δένδρου. 

 
Εφόσον,  πραγματοποιήθηκε  μια  κατά  μήκος  ανάλυση  της  τοπολογίας  των  δένδρων, 
ενδιαφέρον  θα  παρουσίαζε  η  υλοποίηση  μιας  κατά  πλάτος  ανάλυσης  των  δενδρικών 
δομών.  Η  επόμενη  μέθοδος  που  θα  παρουσιάσουμε  έχει  στόχο  την  μελέτη  των 
μορφολογικών  χαρακτηριστικών  των  δενδρικών  δομών  κατά  πλάτος  και  λειτουργεί 
συμπληρωματικά με την ανάλυση Sholl,  προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε μια δενδρική 
τοπολογία. 

 

Ορισμός 
Η ανάλυση σε ισεμβαδικά χωρία αποτυπώνει   την τοπολογία μιας δενδρικής δομή Δ, που 
απεικονίζεται  στο  χώρο  των  δύο  διαστάσεων  (επίπεδο),  βασιζόμενη  στο  διαχωρισμό  του 
επιπέδου σε διαδοχικά, τριγωνικά και ισεμβαδικά χωρία με ίση γωνία κορυφής. 

Προκειμένου να χωρίσουμε το επίπεδο σε τέτοιου είδους χωρία, θεωρούμε ένα σημείο Ο 
το  οποίο  αποτελεί  το  κοινό  σημείο  έναρξης  διαδοχικών  και  ίσων  γωνιών.  Επίσης, 
ονομάζουμε το πλήθος των διαδοχικών γωνιών  .  

Για τις διαδοχικές γωνίες,  , , , …  ισχύει ότι   …
°
.  

Σε κάθε ένα από τα   χωρία που δημιουργούνται και καλύπτουν ολόκληρο το επίπεδο του 
δένδρου,  μετράμε το πλήθος των σημείων διακλάδωσης (branchpoints) ή των φύλλων του 
δένδρου (endpoints) που βρίσκονται σε κάθε ένα από αυτά τα χωρία. Από το αποτέλεσμα 
της καταμέτρησης προκύπτει ένα διάνυσμα μήκους    , κάθε θέση του οποίου περιέχει το 
πλήθος  τον  σημείων  διακλάδωσης  ή  των  φύλλων  του  δένδρου  που  περιέχονται  στο 
αντίστοιχο χωρίο. 
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Παράδειγμα 
Για  να  γίνει  κατανοητή  η  ανάλυση  σε  ισεμβαδικά  χωρία  παραθέτουμε  το  ακόλουθο 
παράδειγμα  ( 
Εικόνα 26).  

Έστω Δ1 το δέντρο στο οποίο θέλουμε να πραγματοποιήσουμε τοπολογική ανάλυση κατά 
πλάτος. Η τοπολογία του δένδρου Δ1 απεικονίζεται σε προηγούμενο σχήμα. Επισημαίνουμε 
ότι η ονομάσαμε Ρ τη ρίζα του δένδρου. 

Επιλέγουμε η τιμή του   να είναι 8, δηλαδή θα χαράξουμε 8 ίσες και διαδοχικές γωνίες με 

σημείο κορυφής τη ρίζα, Ρ, του δένδρου.  Κάθε μία από τις γωνίες είναι ίση με 
°

45°. 

 
 
Εικόνα 26 : Ανάλυση κατά μήκος του δένδρου Δ σε 8 τριγωνικά χωρία ίσης γωνίας κορυφής. Τα χωρία δεν  
απεικονίζονται ολόκληρα λόγω των μικρών διαστάσεων της εικόνας. 

 

Το  διάνυσμα  (Width_endpoints)  που  προκύπτει  α  έχει  μήκος  8  (όσος  ο  αριθμός  των 
χωρίων) και κάθε ένα από τα στοιχεία του διανύσματος είναι το πλήθος των φύλλων  της 
δενδρικής  δομής    Δ  που  υπάρχουν  σε  καθένα  από  τα  8  χωρία.  Όπως  φαίνεται  στην 
ακόλουθη  εικόνα  (Εικόνα  27)  στην  οποία  απεικονίζονται  τα  φύλλα,  το  διάνυσμα 
Width_endpoints του δένδρου Δ είναι 

Width_endpoints 0, 0, 0, 2, 4, 0, 0, 0 . 
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Εικόνα 27 : Απεικόνιση με κόκκινο αστερίσκο των φύλλων του δένδρου Δ τα οποία εκτείνονται σε μόνο 2 από 
τα 8 χωρία που αποτελούν το επίπεδο. 

 

Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να παράγουμε το διάνυσμα Width_branchpoints το οποίο 
έχει  επίσης μήκος 8  και  κάθε  ένα από  τα στοιχεία  του διανύσματος  είναι  το πλήθος  των 
σημείων διακλάδωσης της δενδρικής δομής  Δ στα αντίστοιχα 8 χωρία. Όπως φαίνεται στην 
ακόλουθη  εικόνα  (Εικόνα  28)  στην  οποία  απεικονίζονται  τα  φύλλα,  το  διάνυσμα Width_ 
branchpoints του δένδρου Δ είναι 

Width_branchpoints 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0 . 

 

 

Εικόνα 28 : Απεικόνιση με κόκκινο αστερίσκο των σημείων διακλάδωσης του δένδρου Δ τα οποία εκτείνονται 
σε μόνο 2 από τα 8 χωρία που αποτελούν το επίπεδο. 

 

Όπως  προκύπτει  από  το  παραπάνω  παράδειγμα,  το  διάνυσμα  Width_endpoints  δεν 
ταυτίζεται με το διάνυσμα Width_ branchpoints και το καθένα προσεγγίζει με διαφορετικό 
τρόπο την κατά πλάτος τοπολογία του δένδρου. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε και τις δύο 
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μεθόδους  σε  ιατρικές  εικόνες  για  να  συγκρίνουμε  την  απόδοσή  τους  όσο  αφορά  την 
αναπαράσταση και τη κατηγοριοποίηση γαλακτογραφιών σε δύο κλάσεις: γαλακτογραφιών 
με καρκινικά ευρήματα και  γαλακτογραφιών χωρίς καρκινικά ευρήματα. 

 

Παραλλαγές Sectoring 
Επίσης,  επειδή  κατά  τη  λήψη  μιας  γαλακτογραφίας  δεν  είχε  οριστεί  συγκεκριμένη 
κατεύθυνση  τοποθέτησης  του  μαστού  της  ασθενούς,  έτσι ώστε  όλες  οι  εικόνες  να  έχουν 
κοινό  προσανατολισμό,  δεν  έχει  νόημα  να  συγκρίνουμε  τα  διάνυσμα Width_  endpoints 
μεταξύ  τους  (ή  αντίστοιχα  τα  διάνυσμα Width_  branchpoints)  με  μετρική  ομοιότητας  το 
cosine similarity.  

Για να συγκρίνουμε τις ιατρικές εικόνες σε κάποια κοινή βάση, πρέπει πρώτα να ορίσουμε 
ποιο  από  τα    χωρία  αποτελεί  το  κεντρικό  χωρίο  της  εικόνας.  Ο  ορισμός  του  κεντρικού 
χωρίου  είναι  απαραίτητος  για  να  συγκρίνουμε  τα  αντίστοιχα  χωρία  μεταξύ  δύο 
διανυσμάτων. 

Ως κεντρικό χωρίο, επιλέξαμε  

• 1η  περίπτωση:  το  χωρίο  που  έχει  το  μέγιστο  αριθμό  endpoints  στο  διάνυσμα 
Width_endpoints(  ή  μέγιστο  αριθμό  branchpoints  για  το  διάνυσμα 
Width_branchpoints αντίστοιχα). 

• 2η περίπτωση: το μεσαίο χωρίο από τα μη‐μηδενικά χώρια, δηλαδή το μεσαίο από 
τα  χωρία  στα  οποία  το  πλήθος  των  endpoints  είναι  τουλάχιστον  1(  ή  το  μεσαίο 
χωρίο από τα μη‐μηδενικά branchpoints χώρια). 

Για  να υλοποιήσουμε  την πρώτη περίπτωση,  ολισθαίνουμε κυκλικά  (shift)  τα διανύσματα  
Width_ endpoints (και αντίστοιχα τα διάνυσμα Width_ branchpoints) έτσι ώστε στο κέντρο 
του  νέου,  ολισθημένου  διανύσματος  να  τοποθετηθούν  το  μέγιστο  στοιχείο  του  αρχικού 
διανύσματος.  Για  παράδειγμα,  το  διάνυσμα  _ 0, 0,11, 1, 12   θα 
περιστραφεί  και  θα  γίνει  11, 1, 12, 0, 0 .  Την  περιστροφή  αυτήν  την  ονομάζουμε 
max2centre. 

Η  υλοποίηση  της  δεύτερης  περίπτωσης  έγινε  ως  εξής:  ολισθαίνουμε  κυκλικά  (shift)  τα 
διανύσματα   Width_  endpoints  (και  αντίστοιχα  τα  διάνυσμα Width_  branchpoints)  έτσι 
ώστε  στο  κέντρο  του  νέου,  ολισθημένου  διανύσματος  να  τοποθετηθούν  τα  κεντρικά 
στοιχεία  του  αρχικού  διανύσματος.  Για  παράδειγμα,  το  διάνυσμα  _
0, 0,11, 1, 12   θα περιστραφεί  και θα  γίνει  τελικά  0, 11, 1, 12, 0 .  Την περιστροφή αυτήν 
την ονομάζουμε mean2centre. 

Για  να  ερευνήσουμε  πλήρως  τη  χρησιμότητα  της  αναπαράστασης  ενός  δέντρου  με  το 
διάνυσμα Width_ endpoints ή με το διάνυσμα Width_ branchpoints, πραγματοποιήσαμε 4 
διαφορετικά  πειράματα  συγκρίσεων,  η  περιγραφή  των  οποίων  παρουσιάζεται  συνοπτικά 
στον ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 29). 
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Αν d1 και d2 είναι διανύσματα, τότε 

cos( d1, d2 ) =  (d1 • d2) / ||d1|| ||d2|| , 

όπου • εσωτερικό γινόμενο || d || το μήκος του d.   

 

 Παράδειγμα 
Αν τα διανύσματα είναι τα : 

  d1 = [ 3 2 0 5 0 0 0 2 0 0  ] 

     d2 =  [ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 ] 

τότε, 

      d1 • d2=  3*1 + 2*0 + 0*0 + 5*0 + 0*0 + 0*0 + 0*0 + 2*1 + 0*0 + 0*2 = 5 

     ||d1|| = (3*3+2*2+0*0+5*5+0*0+0*0+0*0+2*2+0*0+0*0)
0.5 =  (42) 0.5 = 6.481 

      ||d2|| = (1*1+0*0+0*0+0*0+0*0+0*0+0*0+1*1+0*0+2*2)
 0.5 = (6) 0.5 = 2.245 

      cos( d1, d2 ) = 0.3150 

 

Τα  διανύσματα d1  και d2  πρέπει  να  έχουν  ίδιο  μήκος  για  να  εφαρμοστεί  η  συγκεκριμένη 
μετρική. Σε περίπτωση που είναι διαφορετικού μήκους, τότε συμπληρώνουμε με μηδενικά 
στο τέλος το μικρότερο διάνυσμα ώστε να αποκτήσουν ίδιο μέγεθος. 

 

4.3.2 Κατηγοριοποιητής kπλησιέστερων γειτόνων 
Η  τεχνική  των  κοντινότερων  γειτόνων  (Nearest Neighbor  (NN))  (T.  Cover  1967)  είναι  μια 
απλή  προσέγιση  του  προβλήματος  της  κατηγοριοποίησης  η  οποία  συγκεντρώνει  αρκετό 
ενδιαφέρον.  Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  αυτή,  ένα  νέο  στοιχείο  κατηγοριοποιείται 
χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία μεταξύ των κατηγοριών από k παραδείγματα που είναι 
τα  πιο  κοντινά  σε  αυτό  που  δίνεται  για  να  κατηγοριοποιηθεί  (Εικόνα  31).  Μια  τέτοια 
μέθοδος  παράγει  συνεχείς  και  επικαλυπτόμενες,  παρά  σταθερές  γειτονιές.  Επιπρόσθετα 
έχει αποδειχθεί ότι ένας ΝΝ κανόνας έχει ασυμπτωτικό ποσοστό σφάλματος, που είναι δύο 
φορές  το  ποσοστό  σφάλματος  Bayes,  ανεξάρτητα  από  το  μέτρο  απόστασης  που 
χρησιμοποιείται (R.O. Duda 1973). 

Στην  έρευνα μας,  επιλέξαμε  τον  κατηγοριοποιητή  k‐NN,  λόγω  της απλότητας υλοποίησής 
του.  Θα  μπορούσαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  μια  άλλη  τεχνική  κατηγοριοποίησης,  αλλά  η 
υλοποίηση  βελτιωμένων  μεθόδων  κατηγοριοποίησης  ξεφεύγει  από  τον  κύριο  στόχο  της 
παρούσας  εργασίας,  ο  οποίος  είναι  η  ανάπτυξη  μεθόδων  εξόρυξης  δενδρικών 
χαρακτηριστικών από ιατρικές εικόνες. 



 

Εικόν
πλησ

 

να 31 : Παράδε
σιέστερων γειτό

ειγμα κατηγορ
όνων όπου k =

ιοποίησης ενός
 3. 
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ς νέου στοιχείοου (λευκός κύκκλος) με την τεχχνική των k‐
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4.4 Περιβάλλον υλοποίησης 
Για την υλοποίηση των μεθόδων που προτείνουμε χρησιμοποιήσαμε το περιβάλλον 
προγραμματισμού Matlab R 2007 b. Το Matlab επιλέχτηκε ως η πλατφόρμα ανάπτυξης 
εξαιτίας διαφόρων πλεονεκτημάτων τα οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα εκ των 
οποίων απαριθμούνται παρακάτω: 
 

• Η γλώσσα προγραμματισμού του Matlab είναι αρκετά κατανοητή και διευκολύνει 
στη συγγραφή προγραμμάτων τα οποία ασχολούνται με μαθηματικά και 
απεικονιστικά δεδομένα. 

 
• Ύπαρξη έτοιμων ρουτινών για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το θέμα 

της διπλωματικής. Παράδειγμα αποτελεί η Matlab συνάρτηση skeletonization, την 
οποία χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση των μεθόδων Sholl και Sectoring. 

 
• Πολύ εύκολη πρόσβαση και τροποποίηση του κώδικα της εφαρμογής χωρίς την 

ανάγκη για συνεχή compilations. Καθίσταται έτσι άνετη η τροποποίηση των 
διαφόρων παραμέτρων του προγράμματος. 

 
• Η σύνταξη και οι διάφορες δομές της προγραμματιστικής γλώσσας του Matlab είναι 

τέτοιες ώστε να προσφέρουν ένα μεγάλο βαθμό συμπύκνωσης  του απαιτούμενου 
κώδικα, σε σχέση με γλώσσες όπως π.χ. η C. Έτσι το πρόγραμμα γίνεται πιο μικρό 
και κατά συνέπεια πιο εύκολο στην εξέταση και κατανόησή του. 

 
• Το συνολικό interface του Matlab είναι αρκετά απλό και ταυτόχρονα λειτουργικό. 

Επίσης τα αρχεία βοήθειας που είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα άλλα και οι 
διάφορες κοινότητες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και ασχολούνται με την 
πλατφόρμα αυτή, αποτελούν μια σημαντική και άμεση πηγή επίλυσης 
προβλημάτων και αποριών. 

 
• Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης μετατροπής του Matlab κώδικα της εφαρμογής 

μας σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού και πλατφόρμες ανάπτυξης, όπως C/C++, 
Java. 

 
• Τέλος, ως θετικό μπορεί να αναφερθεί και το πολύ καλό debug σύστημα που 

υπάρχει με την εκτέλεση βήμα προς βήμα και την πολύ εύκολη εισαγωγή και 
διαγραφή σημείων ελέγχου. 
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Κεφάλαιο 5 : Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

5.1 Πειράματα 
Προκειμένου  να  αξιολογήσουμε  τις  προτεινόμενες  μεθόδους,  πραγματοποιήσαμε  μεγάλο 
εύρος πειραμάτων. Για τα πειράματα, χρησιμοποιήσαμε πραγματικά κλινικά δεδομένα από 
δύο  πανεπιστημιακά  νοσοκομεία  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  Αμερικής:  Thomas  Jefferson  
University Hospital  και Hospital  of  the University  of  Pennsylvania.  Το  σύνολο  δεδομένων 
αποτελούνταν από 52  γαλακτογραφίες ληφθείσες κατά την περίοδο από  Ιούνιο 1994  έως 
Αύγουστο 2001.  Οι  εικόνες  ακτίνων‐χ  αποκτήθηκαν  από  γυναίκες  ηλικίας  από 28  έως 75 
ετών  (μέση  ηλικία 47,1  χρόνων).  Από  τις  γαλακτογραφίες  αυτές  οι  38  αντιστοιχούσαν  σε 
γυναίκες  χωρίς  ακτινολογικά  ευρήματα  (No  Findings,  NF)  και  οι  15  αντιστοιχούσαν  σε 
γυναίκες  με  ακτινολογικά  ευρήματα  (Reported  Findings,  RF).  Σχηματικά  οι  δύο  κλάσεις 
δεδομένων  παρουσιάζονται  στην  Εικόνα  32.  Σημειώνουμε  ότι  τα  γαλακτοφόρα  δένδρα 
εξήχθησαν χειρωνακτικά από τις ιατρικές εικόνες με τη βοήθεια ειδικών επιστημών.  

 

Εικόνα 32 : Σχηματική παρουσίαση του πειραματικού συνόλου δεδομένων το οποίο υποδιαιρείται σε δύο 
κλάσεις. 

Τα  πειράματα  που  εκτελέσαμε  είναι  δύο  τύπων:  πειράματα  ομοιότητας  και  πειράματα 
κατηγοριοποίησης  (Εικόνα  33).  Στα  πειράματα  ομοιότητας  θεωρήσαμε  κάθε  ένα  δένδρο 
σαν  ερώτημα  και  ανακτήσαμε  τα  k  πιο  σχετικά  (όμοια)  δένδρα  με  βάση  τη  μετρική 
συνημιτόνου.  Αναλογιζόμενοι  το μικρό μέγεθος  των συνόλων δεδομένων μας,  η  τιμή  της 
παραμέτρου k κυμάνθηκε από 1 έως 5. Στα πειράματα ομοιότητας μετρήσαμε το ποσοστό 
των  σχετικών  δένδρων  προς  το  σύνολο  των  ανακτηθέντων  δένδρων  (precision). 
Διενεργήσαμε  100  πειράματα  ομοιότητας  για  καθεμία  από  τις  52  γαλακτογραφίες 
θεωρώντας  την  ως  ερώτημα  και  η  τελική  ακρίβεια(precision)  που  παραθέτουμε  είναι  ο 
μέσος όρος της ακρίβειας για το σύνολο των πειραμάτων. Επίσης, επειδή οι δύο κλάσεις NF 
και RF δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, σε κάθε πείραμα υποδειγματoληπτήσαμε την κλάση NF 
στο μέγεθος της κλάσης RF. 

52 x‐ray γαλακτογραφίες 
απόThomas Jefferson 
University Hospital και 
Hospital University of 

Pennsylvania

38 γυναίκες χωρίς 
ακτινολογικά ευρήματα (no 
reported galactographic 

findings ‐ NF) 

14 γυναίκες με 
ακτινολογικά ευρήματα 
(reported galactographic 

findings ‐ RF) 
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Εικόνα 33 : Οι δύο τύποι πειραμάτων που διενεργήσαμε για την αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων. 

Όσο  αφορά  τα  πειράματα  κατηγοριοποίησης,  εκτελέσαμε  leave‐one‐out  πειράματα 
κατηγοριοποίησης  με  την  τεχνική  των  k‐πλησιέστερων  γειτόνων.  Και  σε  αυτήν  την 
περίπτωση υποδειγματοληπτήσαμε τυχαία την κλάση NF για να ισορροπήσουμε το μέγεθος 
των δύο κλάσεων. Η τυχαία δειγματοληψία έχει αποδειχθεί ότι καταλήγει σε πιο ακριβείς 
μετρήσεις  της  ακρίβειας  στην  k‐nn  κατηγοριοποίηση  σε  σχέση  με  παραδοσιακές 
ντετερμινιστικές τεχνικές δειγματοληψίας  (J. Zhang 2003) Για κάθε ένα από τα 52 δένδρα, 
ανακτήσαμε τα k πιο γειτονικά βασιζόμενη στην μετρική ομοιότητας συνημιτόνου. Σε κάθε 
ένα δένδρο ελέγχου (το προς κατηγοριοποίηση στοιχείο) αναθέσαμε την κλάση που έχει η 
πλειοψηφία των k πιο κοντινών του γειτόνων. Η τιμή της παραμέτρου k κινήθηκε από 1 έως 
5 λόγω του μικρού μεγέθους του συνόλου δεδομένων. 

Παρόλο  που  οι  όροι  precision  και  accuracy  έχουν  την  ίδια  μετάφραση  στα  ελληνικά: 
ακρίβεια, οι δύο αυτές έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται. Για να αποσαφηνιστεί η διαφορά 
τους, παραθέτουμε το ακόλουθο σχήμα (Εικόνα 34). Συμβολίζουμε ως tp τα αληθώς θετικά 
στοιχεία,  ως  tn  τα  αληθώς  θετικά  και  ως  fp,  fn  τα ψευδώς  θετικά  και ψευδώς  αρνητικά 
αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 34: Σχηματική απεικόνιση των μετρικών αξιολόγησης Precision και Accuracy. 

Μέτρηση 
ακρίβειας

Πειράματα 
Ομοιότητας

Precision

Πειράματα 
Κατηγοριοποίησης

Accuracy
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5.2 Αποτελέσματα  
Στην ενότητα αυτή, παραθέτουμε τις τιμές precision και accuracy οι οποίες ελήφθησαν από 
τα πειράματα ομοιότητας και τα πειράματα κατηγοριοποίησης αντίστοιχα για τις διάφορες 
τιμές  του k, k   {1,2,3,4,5}. Πριν παραθέσουμε συγκεντρωτικά  τα αποτελέσματα για όλες 
τις μεθόδους που προτείνουμε, θα παρουσιάσουμε την ακρίβεια ομοιότητας (precision) για 
τις τρεις εκδοχές της ανάλυσης Sholl και τις τέσσερις εκδοχές της μεθόδου Sectoring.  
 

5.2.1 Αποτελέσματα μεθόδων Sholl και Sectoring 
Η  υποενότητα  που  ακολουθεί  έχει  στόχο  της  παρουσίαση  της  ακρίβεια  ομοιότητας 
(precision) για την αρχική μέθοδο Sholl και τις δύο παραλλαγές της για διάφορες τιμές της 
παραμέτρου b,  προκειμένου  να αποφανθούμε ποια  εκ  των  τριών  εκδοχών  της  ανάλυσης 
Sholl  είναι  βέλτιστη  και  για  ποια  τιμή  του  βήματος  της  ακτίνας.  Πραγματοποιήθηκαν 
πειράματα  για  διάφορες  τιμές  του  βήματος  της  ακτίνας.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  βήμα  της 
ακτίνας  έλαβε  τις  εξής  τιμές  {5,  10,  15,  20,  25,  35,  45,  50,  100,  150,  200}  ( 
Εικόνα 35). 
 

 
Εικόνα 35 : Παράδειγμα ανάλυσης Sholl με διαφορετικό μήκος (βήμα) ακτίνας. Στις παραπάνω εικόνες το 
βήμα ακτίνας είναι ίσο με 10, 20 και 40 pixel αντίστοιχα. 

 
Στο  ακόλουθο  πίνακα  ( 
Πίνακας 4) παρουσιάζεται η ακρίβεια ομοιότητας στις nf εικόνες (στήλη Nf), στις rf εικόνες 
(στήλη  Rf),  συνολικά  στις  nf  και  rf  (στήλη  Total).  Η  ακρίβεια  καταγράφεται  όταν 
χρησιμοποιούμε τους k πλησιέστερους γείτονες όπου k = 1, 2  , 3, 4, 5. Η τιμή του b είναι 
μετρημένη  σε  pixel.  Για  λόγους  καλής  αναγνωσιμότητας  του  πίνακα  παραθέτουμε  τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων μόνο για τις τιμές b=5, 15, 25, 50, 100, 200. 
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Ακρίβεια της μεθόδου Sholl για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

 
Τιμή   
     b   
   
Τιμή 
k 

5   15  25  100  200 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  100%     1.000     1.000  1.000     1.000     1.000  1.000   1.000    1.000  1.000     1.000     1.000  1.000     0.4167    0.7083 

k=2  0.5750    0.9375    0.7562  0.5375    0.9583    0.7479  0.5875    0.9583    0.7729  0.8125    0.9479    0.8802  0.7500    0.6250    0.6875 

k=3  0.6000    0.7222    0.6611  0.5583    0.7431    0.6507  0.5417    0.7986    0.6701  0.5667    0.8333    0.7000  0.6750    0.6250    0.6500 

k=4  0.6125    0.6771    0.6448  0.5250    0.6927    0.6089  0.4750    0.7292    0.6021  0.4875    0.7552    0.6214  0.6375    0.6354    0.6365 

K=5  0.5600    0.6500    0.6050  0.4800    0.6833    0.5817  0.4700    0.6958    0.5829  0.4600    0.6792    0.5696  0.6000    0.6458    0.6229 

 
Πίνακας 4 : Η ακρίβεια της Sholl ανάλυσης για τις κλάσεις NF, RF και συνολικά (Total) για πειράματα που 
διεξήχθησαν για διάφορες τιμές του βήματος b της ακτίνας. 

 

Ομοίως,  για  τις  παραλλαγές  Sholl_branchpoints  ( 
Πίνακας  5)  και  Sholl_endpoints  ( 
Πίνακας 6), πραγματοποιήθηκαν πειράματα της μεθόδου Sholl branchpoints για διάφορες 
τιμές  του  βήματος  της  ακτίνας  {5,  10,  15,  20,  25,  35,  45,  50,  100,  150,  200}.  Τα 
αποτελέσματα παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.  Για λόγους καλής εποπτείας των 
πινάκων, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων μόνο για τις τιμές b=5, 15, 25, 
50, 100, 200. 
 

Ακρίβεια της μεθόδου Sholl_branchpoints για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     b   
   
Τιμή 
k 

5   15  25  100  200 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  1.000   1.000     1.000  1.000     1.000     1.000  1.000   1.000    1.000  1.000     1.000     1.000  1.000     1.000    1.000 

k=2  0.8250    0.9688    0.8969  0.7000    0.9792    0.8396  0.7625    0.9792    0.8708  0.7625    0.9688    0.8656  0.8000    0.9375    0.8688 

k=3  0.6833    0.8403    0.7618  0.6000    0.7847    0.6924  0.6167    0.8056    0.7111  0.6167    0.8403    0.7285  0.6833    0.7708    0.7271 

k=4  0.7375    0.7396    0.7385  0.5938    0.6719    0.6328  0.5813    0.6823    0.6318  0.5563    0.7083    0.6323  0.5500    0.6771    0.6135 

K=5  0.7400    0.7000    0.7200  0.5750    0.6083    0.5917  0.5500    0.6292    0.5896  0.5600    0.6417    0.6008  0.5100    0.6250    0.5675 

 
Πίνακας 5 : Η ακρίβεια της μεθόδου Sholl_branchpoints ανάλυσης διάφορες τιμές του βήματος της ακτίνας. 
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Πίνακας 6 : Η ακρίβεια της μεθόδου Sholl_endpoints ανάλυσης διάφορες τιμές του βήματος της ακτίνας. 

 
Όσο αφορά την ανάλυση Sectoring και τις 4 μεθόδους που πηγάζουν από αυτήν  

1. Sectoring_endpoints_max2centre, 
2. Sectoring_endpoints_mean2centre, 
3. Sectoring_branchpoints_max2centre, 
4. Sectoring_branchpoints_mean2centre, 

πραγματοποιήθηκαν  πειράματα  για  διάφορες  τιμές  του  .  Πιο  συγκεκριμένα,  έγιναν 
μετρήσεις για τις ακόλουθες τιμές του  : 4, 8, 16, 32, 64 (Εικόνα 36). Ο σκοπός και σε αυτήν 
την  περίπτωση  είναι  η  σύγκριση  των  μεθόδων  προκειμένου  να  διακρίνουμε  τη  βέλτιστη 
παραλλαγή  και  τη  τιμή  της  παραμέτρου  n  για  την  οποία  έχουμε  τη  μέγιστη  τιμή  της 
ακρίβειας. 

 

Εικόνα 36 : Παράδειγμα ανάλυσης κατά πλάτος σε διαφορετικό πλήθος χωρίων. Στις παραπάνω εικόνες το 
πλήθος των χωρίων είναι ίσο με 8, 16 και 32 αντίστοιχα. 

 

Στους ακόλουθους 4 πίνακες ( 
Πίνακας 7,  
 

Ακρίβεια της μεθόδου Sholl_endpoints για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     b   
   
Τιμή 
k 

5   15  25  100  200 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  1.000     1.000     1.000  1.000     1.000     1.000  1.000   1.000    1.000  1.000     1.000     1.000  1.000     1.000    1.000 

k=2  0.825  0.968     0.896 
 

0.875  0.979  0.927  0.7250    0.9688    0.8469 
 

0.6750    0.9688    0.8219  0.7500    0.9583    0.8542 

k=3  0.708      0.895      0.802 
 

0.758    0.833      0.795 
 

0.6500    0.7708    0.7104  0.6083    0.8056    0.7069  0.6667    0.8333    0.7500 

k=4  0.725      0.760     0.742 
 

0.693     0.697      0.695  0.6750    0.6823    0.6786 
 

0.5500    0.6875    0.6188  0.6000    0.7188    0.6594 

K=5  0.755      0.687      0.721  0.710     0.658      0.684  0.6750    0.6292    0.6521  0.5500    0.6625    0.6063  0.6050    0.6375    0.6213 
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Πίνακας 8,  
Πίνακας 9,  
Πίνακας 10) παρουσιάζουμε τις τιμές των πειραμάτων ομοιότητας για τις 4 μεθόδους 
Sectoring αντίστοιχα. 

Ακρίβεια της μεθόδου Sectoring_endpoints_max2centre για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     n   
   
Τιμή 
k 

4   8  16  32  64 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  1.0000    0.7500    0.8750  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000 

k=2  0.9500    0.7500    0.8500  0.8125    1.0000    0.9063  0.8625    0.9792    0.9208  0.7500    0.9792    0.8646  0.7125    0.9688    0.8406 

k=3  0.9083    0.6736    0.7910  0.7167    0.9167    0.8167  0.7667    0.7847    0.7757  0.6583    0.7569    0.7076  0.6667    0.6736    0.6701 

k=4  0.7375    0.6146    0.6760  0.6813    0.7917    0.7365  0.7500    0.6563    0.7031  0.6438    0.5938    0.6188  0.6687    0.5885    0.6286 

K=5  0.6000    0.6125    0.6062  0.6300    0.7250    0.6775  0.7550    0.6042    0.6796  0.6250    0.5458    0.5854  0.6800    0.5250    0.6025 

 
Πίνακας  7  :    Η  ακρίβεια  ομοιότητας  που  έδειξαν  τα  πειράματα  Sectoring_endpoints_max2centre  για 
διάφορες τιμές του πλήθους n των χωρίων. 

 

 

 
Πίνακας 8 : Η ακρίβεια ομοιότητας των πειραμάτων Sectoring_endpoints_mean2centre για διάφορες τιμές 
του πλήθους n των χωρίων. 

   

 
Ακρίβεια της μεθόδου Sectoring_endpoints_mean2centre για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     n    
   
Τιμή k 

4   8  16  32  64 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  1.0000    0.7500    0.8750  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000 

k=2  0.9500    0.7396    0.8448  0.8125    0.9583    0.8854  0.9000    0.9792    0.9396  0.8625    0.9375    0.9000  0.9250    0.9583    0.9417 

k=3  0.9167    0.6181    0.7674  0.8333    0.8056    0.8194  0.8917    0.8750    0.8833  0.8000    0.7500    0.7750  0.8167    0.7569    0.7868 

k=4  0.7312    0.6042    0.6677  0.7375    0.6979    0.7177  0.8438    0.7604    0.8021  0.7312    0.7188    0.7250  0.8125    0.7240    0.7682 

K=5  0.6000    0.5917    0.5958  0.6300    0.6333    0.6317  0.8700    0.6833    0.7767  0.6700    0.6833    0.6767  0.8150    0.6833    0.7492 
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Ακρίβεια της μεθόδου Sectoring_branchpoints_max2centre για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     n    
   
Τιμή k 

4   8  16  32  64 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  1.0000    0.6667    0.8333  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000 

k=2  0.8500    0.6354    0.7427  0.8500    0.9896    0.9198  0.7875    0.9583    0.8729  0.7875    0.9271    0.8573  0.6750    0.9583    0.8167 

k=3  0.7333    0.4931    0.6132  0.7917    0.8264    0.8090  0.8000    0.7708    0.7854  0.7167    0.6875    0.7021  0.6833    0.7361    0.7097 

k=4  0.7188    0.5052    0.6120  0.7688    0.7448    0.7568  0.7375    0.6771    0.7073  0.6250    0.5990    0.6120  0.6000    0.6563    0.6281 

K=5  0.6550    0.5125    0.5837  0.7900    0.7042    0.7471  0.7100    0.6292    0.6696  0.6150    0.5708    0.5929  0.5750    0.6042    0.5896 

 
Πίνακας 9 : Η ακρίβεια ομοιότητας των πειραμάτων Sectoring_branchpoints_max2centre για διάφορες τιμές 
του πλήθους n των χωρίων. 

 

Ακρίβεια της μεθόδου Sectoring_branchpoints_mean2centre για διάφορες τιμές της παραμέτρου b 

Τιμή   
     n    
   
Τιμή 
k 

4   8  16  32  64 

  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total  Nf  Rf  Total 

k=1  100%      6667      0.8333  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000  1.0000    1.0000    1.0000 

k=2  85%      6042      0.7271  0.8625    0.9479    0.9052  0.7750    0.9375    0.8562  0.7750    0.9479    0.8615  0.8500    0.9688    0.9094 

k=3  0.7333    49,31      0.6132  0.8417    0.7986    0.8201  0.7250    0.7778    0.7514  0.6333    0.7986    0.7160  0.7417    0.8611    0.8014 

k=4  0.7125    51,56      0.6141  0.8250    0.7188    0.7719  0.6875    0.6615    0.6745  0.6312    0.6563    0.6438  0.7625    0.7865    0.7745 

K=5  0.6250    0.5250    0.5750  0.7950    0.6833    0.7392  0.6800    0.6333    0.6567  0.6650    0.6208    0.6429  0.7000    0.7375    0.7188 

 
Πίνακας 10 : Η ακρίβεια ομοιότητας των πειραμάτων Sectoring_branchpoints_mean2centre για διάφορες 
τιμές του πλήθους n των χωρίων. 

 

5.2.2 Αποτελέσματα Ομοιότητας  
Στην  παρούσα  υποενότητα  παρουσιάζουμε  συγκεντρωτικά  τα  αποτελέσματα  των 
πειραμάτων  ομοιότητας  για  την  καλύτερη  προηγούμενη  μέθοδο  που  υπάρχει  στην 
βιβλιογραφία (M. Barnathan 2007) και για τις πέντε τεχνικές που προτείνουμε. Η state‐of‐
the‐art μέθοδος προτείνει την αρίθμηση των κόμβων του δένδρου με την Depth First String 
Encoding (DFSE) τεχνική, στην συνέχεια την Prüfer κωδικοποίηση της δενδρικής δομής και 
τέλος  της  εφαρμογή  του  tf‐idf  σχήματος  για  την  μετατροπή  των  διανυσμάτων  Prüfer  σε 
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διανύσματα  βαρών  που  συμβολίζουν  τη  σπανιότητα  των  κόμβων.  Η  μετρική  ομοιότητας 
που  χρησιμοποιεί  είναι  η  ομοιότητας  συνημιτόνου.  Τη  μεθοδολογία  αυτή  θα  τη 
συμβολίζουμε DFDE/Prüfer και θα συγκρίνουμε την ακρίβειά της με τις πέντε τεχνικές που 
προτείνουμε.  

Σημειώνουμε  ότι ως αντιπροσώπους  των  παραλλαγών  της  μεθόδου  Sholl,  επιλέγουμε  τις 
μεθόδους  Sholl_intersections  και  Sholl_  endpoints  για  b  =  25,  διότι  παρουσίαζουν  τη 
βέλτιστη ακρίβεια.  Αντίστοιχα, ως αντιπροσώπους  της μεθόδου  Sectoring,  επιλέγουμε  τις 
Sectoring_endpoints, max2centre  και  Sectoring_branchpoints, max2centre  για  n  =  16  για 
την αυξημένη ακρίβεια σε σχέση με τις υπόλοιπες παραλλαγές της οικογένειας Sectoring. 

Ο  πίνακας  που  ακολουθεί  παρουσιάζει  συγκεντρωτικά  την  επί  της  εκατό  ακρίβεια  των 
πειραμάτων  ομοιότητας  όταν  για  τον  υπολογισμό  της  ομοιότητας  των  δέντρων 
χρησιμοποιείται: 

• DFDE/Prüfer 

• η official αρίθμηση των κόμβων και εν συνεχεία η Prufer κωδικοποίηση και το tf/idf 
σχήμα (για λόγους συντομίας την συμβολίζουμε ως Official labeling) 

• το μέγιστο κοινό υποδένδρο (MaxCS) 

• ο δείκτη ασυμμετρίας 

• οι δύο βέλτιστες εκδοχές της ανάλυσης Sholl 

• οι δύο βέλτιστες εκδοχές της ανάλυσης Sectoring 

 

Πειράματα Ομοιότητας 

k  Precision 

DFDE/Prüfer 

 

Official labeling  Tree Asymmetry  Max Common 
Skeleton 

Total  NF  RF  Total  NF  RF  Total  NF  RF  Total  NF  RF 

1   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  

2   74,5%   84,2%   64,9%  78,6%   87,1%  70%   83,6%  87,9%  83,3%  85,2%   83,6%  76,8% 

3   63,5%   73,1%   53,9%  70,4%   77,3%  63,4%  71,2%  76%   67,8%  73,6%   73,8%  73,4% 

4   61,9%   68,3%   55,6%  64,9%   70,1%  58,9%  62,1%  67,7%  56,5%  66,9%   69,6%  64,3% 

5   58,1%   64%   52,1%  64,1%   67%   61,1%  58,1%  63,1%  53,1%  64,8%   69,7%  59,8% 

 
Πίνακας 11 : Η ακρίβεια ομοιότητας για τις μεθόδους Prufer/tf‐idf, Official labeling, Tree asymmetry και Max 
Common Skeleton. 
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Πειράματα Ομοιότητας 

k  Precision 

Sholl intersections  

(b= 25)  

Sholl endpoints  

(b=25) 

Sectoring endpoints, 
max2centre (n =16)  

Sectoring  
branchpoints, 
max2centre (n =16)  

Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF  

1   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  

2   77,2%   58,7%    95,8%    87,1%   76,2%    97,9%    92,1%  86,2%    97,9%    87,2%   78,7%    95,8%   

3   67,0%   54,1%    79,8%    71,1%   61,6%    80,5%    77,5%  76,6%    78,4%    78,5%   80%     77%     

4   60,2%   47,5%    72,9%    63,1%   58,1%    68,2%    70,3%  75%     65,6%    70,7%   73,7%    67,7%   

5   58,2%   47%      69,5%    58,9%   55%     62,9%    67,9%  75,5%    60,4%    66,9%   71%     62%    

Πίνακας 12 : Η ακρίβεια ομοιότητας για τις μεθόδους Sholl και Sectoring που παρουσίασαν βέλτιστη ακρίβεια 
μεταξύ των παραλλαγών Sholl και Sectoring. 

 

5.2.3 Αποτελέσματα Κατηγοριοποίησης  
Ενώ η προηγούμενη υποενότητα εστίασε στην ακρίβεια ομοιότητας (precision), η παρούσα 
παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  της  ακρίβεια  της  κατηγοριοποίησης  (accuracy).  Στους  δύο 
πίνακες που ακολουθούν  (Πίνακας 1, Πίνακας 14) παρατίθενται οι τιμές της επί της εκατό 
ακρίβειας των πειραμάτων κατηγοριοποίησης για την state‐of‐the‐art μέθοδο DFDE/Prüfer 
και για τις πέντε μεθόδους. Σημειώνουμε ότι ως αντιπροσώπους της ανάλυσης Sholl και της 
ανάλυσης  Sectoring,  έχουμε  επιλέξει  τις  βέλτιστες  δύο  μεθόδους  των  αντίστοιχων 
οικογενειών. 
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Πειράματα Κατηγοριοποίησης 

k  Accuracy 

DFDE/Prüfer 

 

Official labeling  Tree Asymmetry  Max Common 
Skeleton 

Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF  

1   41%   49,1%   32%   52,6%   60,1%  45,2%  61,1%  58,3%  64%   51,7%   46,6%  56,9% 

2   67,8%   75,1%   60%   74,4%   83,2%  65,%   81,3%  72,9%  89,6%  84,7%   83,3%  86,1% 

3   40,1%   49,6%   32%   51,4%   56,5%  46,3%  38,9%  43,9%  33,9%  58,6%   61%   56,3% 

4   64,5%   71,6%   57,2%  73,1%   79,8%  66,3%  58,1%  68,8%  47,3%  75,6%   76,6%  74,6% 

5   43,7%   49,2%   38,2%  54,5%   54%   55%   44,7%  52,1%  37,3%  57%   63,8   50,2% 

Πίνακας 13 : Η ακρίβεια κατηγοριοποίησης για τις μεθόδους Prufer/tf‐idf, Official labeling, Tree asymmetry 
και Max Common Skeleton. 

 

 

Πειράματα Κατηγοριοποίησης 

k  Accuracy 

Sholl intersections  

(b= 25)  

Sholl endpoints  

(b= 25)  

Sectoring endpoints, 
max2centre (n =16)  

Sectoring  
branchpoints, 
max2centre(n =16)  

Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF   Total   NF   RF  

1   59,5%   60%   59%   61,6%   61,5% 61,7% 59,5%  76%  43%  59,5%   60%  59% 

2   72,5%   67,2%   77,7%  75,5%   70%   81%   85,6%  100%   71,2%  72,5%   67,3%  77,7% 

3   37,7%   28,3%   47,2%  38,6%   19%   58,2%  58,7%  82,7%  34,7%  37,7%   28,3%  47,2% 

4   66,8%   65,2%   68,5%  57%   47%   67%   75,5%  93,5%  57,5%  66,8%   66,3%  68,5% 

5   25,6%   17,5%   33,7%  20,6%   10,6%  34,7%  56,6%  85,5%  27,7%  25,6%   17,5%  33,7% 

 

Πίνακας 14 : Η ακρίβεια κατηγοριοποίησης για τις μεθόδους Sholl και Sectoring που παρουσίασαν βέλτιστη 
ακρίβεια μεταξύ των παραλλαγών Sholl και Sectoring. 
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5.3 Συμπεράσματα  
Μετά  την  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων,    είναι  εύκολη  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων 
σχετικά  για  την  ανάδειξη  των  βέλτιστων  μεθόδων.  Ο  στόχος  είναι  να  συγκρίνουμε  τις 
προτεινόμενες  μεθόδους  με  τις  βέλτιστες  μεθόδους  ποσοτικοποίησης  δενδρικών 
χαρακτηριστικών που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και έχουν εφαρμοστεί σε εικόνες 
γαλακτογραφιών. Αρχικά, θα συγκρίνουμε τις παραλλαγές των μεθόδων Sholl και Sectoring 
ώστε να συμπεράνουμε ποια είναι η βέλτιστη παραλλαγή Sholl και Sectoring αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 37 : Σύγκριση της ακρίβειας ομοιότητας της κλασσικής μεθόδου Sholl και των δύο παραλλαγών της. 

 

Συνοπτικά, προσεγγίσαμε την τοπολογία μιας δενδρικής δομής με 7 τρόπους: 
• Sholl intersections  
• Sholl endpoints 
• Sholl branchpoints 
• Width endpoints max2centre 
• Width endpoints mean2centre 
• Width branchpoints max2centre 
• Width branchpoints mean2centre. 

 
Μεταξύ  των  3  μεθόδων  Sholl,  η  μέγιστη  ακρίβεια  ομοιότητας  επιτυγχάνεται  όταν 
στηριζόμαστε  στα  φύλλα  του  δένδρου  (Sholl  endpoints)  (Εικόνα  37),  ενώ  μεταξύ  των  4 
μεθόδων  που  ποσοτικοποιούν  το  πλάτος  μιας  δενδρικής  δομής,  η  μέγιστη  ακρίβεια 
ομοιότητας  παρατηρείται  επίσης  όταν  χρησιμοποιούμε  τα  φύλλα  και  μάλιστα  όταν 
θεωρούμε  κέντρο  της  δενδρικής  αυτής  δομής  το  μεσαίο  χωρίο  που  σχηματίζεται  από  τα 
φύλλα  του δένδρου(Sectoring endpoints max2centre)(Εικόνα 38).    Επίσης,  η  ακρίβεια  της 
μεθόδου Sholl endpoints μεγιστοποιείται όταν η τιμή της παραμέτρου b είναι ίση με 25 ενώ 
η ακρίβεια  της μεθόδου Sectoring endpoints max2centre  μεγιστοποιείται όταν η  τιμή  της 
παραμέτρου n είναι ίση με 16.  
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Εικόνα 38 : Σύγκριση της ακρίβειας ομοιότητας των τεσσάρων παραλλαγών Sectoring. 

 

Στη συνέχεια, συγκρίνουμε  (Εικόνα 39) ως προς  την ακρίβεια ομοιότητας  (total precision) 
τις πέντε μεθόδους που προτείνουμε με τη μέθοδο DFSE/ Prüfer. Αρχικά παρατηρούμε ότι 
ακρίβεια ομοιότητας είναι 100% όταν υπολογίζεται η ομοιότητα ενός δένδρου με τον εαυτό 
του  (k=1)  και  η  ακρίβεια  ομοιότητας  μειώνεται  καθώς  το  πλήθος  των  πλησιέστερων 
γειτόνων k αυξάνεται. Σημειώνουμε ότι για τις μεθόδους Sholl και Sectoring επιλέξαμε τους 
βέλτιστους  αντιπροσώπους  τους,  δηλαδή  τις  παραλλαγές  Sholl  endpoints  για  b=25  και 
Sectoring  endpoints max2centre  για  n=16.  Διαπιστώνουμε  ότι  και  οι  πέντε  μέθοδοί  μας 
ξεπερνούν  σε  απόδοση  την  state‐of‐the‐art  μέθοδο  μέθοδο DFSE/Prüfer.  Η  μέθοδος Max 
common skeleton ξεπερνά σε απόδοση τις μεθόδους Tree Asymmetry και την τεχνική που 
χρησιμοποιεί  Official  labeling.  Ωστόσο,  οι  μέθοδοι  Sholl  endpoints  (b=25)  και  Sectoring 
endpoints max2centre (n=16) υπερέχουν σε απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους 
που  προτείνουμε.  Όμως  επειδή  οι  δύο  τελευταίες  μέθοδοι  βασίζονται  στο  μήκος  των 
endpoints (φύλλων των δένδρων) για να υπολογίσουν την ομοιότητα μεταξύ των δενδρικών 
δομών είναι επιρρεπείς σε λάθη καθώς το σκιαγραφικό υλικό ενδέχεται να μην φτάσει έως 
το βαθύτερο μήκος των δενδρικών διακλαδώσεων. 
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Εικόνα 39 : Σύγκριση ομοιότητας συνολικά της βέλτιστης μεθόδου της βιβλιογραφίας και των πέντε μεθόδων 
που προτείνουμε. 

 

Τέλος,  στην  ακόλουθη  εικόνα  (Εικόνα  40)  παρουσιάζεται  συγκεντρωτικά  η  ακρίβεια 
κατηγοριοποίησης  (total  accuracy)  των  πέντε  προτεινόμενων  μεθόδων  και  της  μεθόδου 
DFSE/Prüfer.  Παρατηρούμε  ότι  η  μέθοδος Max  Common  Skeleton  είναι  ακριβέστερη  σε 
σχέση με τις μεθόδους Tree Asymmetry και Official labeling. Η μέθοδος Sectoring endpoints 
max2centre (n=16) δίνει βέλτιστη ακρίβεια ωστόσο είναι επιρρεπής σε σφάλματα λόγω της 
μη  ικανότητας  του  σκιαγραφικού  υλικού  να  καταλήγει  στο  βαθύτερο  σημείο  των 
διακλαδώσεων. Ωστόσο, και οι πέντε μέθοδοι που προτείνουμε υπερέχουν σε ακρίβεια της  
παλαιότερης  μεθόδου DFSE/Prüfer.  Η  μέγιστη ακρίβεια όλων  των μεθόδων παρατηρείται 
όταν  το  πλήθος  των  πλησιέστερων  γειτόνων  είναι  ίσο  με  2.  Επίσης,  η  ακρίβεια 
κατηγοριοποίησης είναι καλύτερη όταν το πλήθος των πλησιέστερων γειτόνων είναι ζυγός 
αριθμός  παρά  όταν  είναι  περιττός.  Το  θέμα  αυτό  είναι  υπό  μελέτη  και  αναλύεται  στα 
ανοιχτά  ζητήματα  στη  συνέχεια.  H  μέγιστη  ακρίβεια  κατηγοριοποίησης  (total  accuracy) 
παρατηρήθηκε  για  τη  μέθοδο  Sectoring  endpoints  max2centre    με  n=16,  για  πλήθος 
πλησιέστερων γειτόνων ίσο με k=2 και έφτασε 85,6%. 
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Εικόνα 40 : Σύγκριση της ακρίβειας κατηγοριοποίησης των πέντε προτεινόμενων μεθόδων και της μεθόδου 
DFSE/Prüfer. 

 

5.4 Δημοσιεύσεις 
Τα αποτελέσματα της μεθόδου Tree Asymmetry και Max Common Skeleton, εστάλησαν σε 
δύο επιστημονικά συνέδρια: ISBI 2009 και ΙMPAKT 2009. Οι τρεις εργασίες που εστάλησαν 
στο  συνέδριο  IMPAKT  είναι  υπό  δημοσίευση.  Οι  αξιολογητές  του  συνεδρίου  ISBI 
αναμένεται  να  ανακοινώσουν  την  απόφασή  τους  έως  τέλη  Μαρτίου.  Στη  συνέχεια 
παραθέτουμε τις εν λόγω εργασίες. 

Άρθρα υπό δημοσίευση: 

• «Classification of the ductal tree structures in galactograms to detect radiological 
findings of breast cancer», 6th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging 
(ISBI 2009)  

• «Detection of breast cancer radiological findings by computing the asymmetry of the 
ductal tree structures in galactograms», 1st IMPAKT Breast Cancer Conference 
(organized by European Society for Medical Oncology)  

• «Development of a novel descriptor of the breast ductal tree to detect breast cancer 
radiological findings in galactograms», 1st IMPAKT Breast Cancer Conference 
(organized by European Society for Medical Oncology)  

• «Comparison amongst descriptors of the ductal tree which detect breast cancer 
radiological findings», 1st IMPAKT Breast Cancer Conference (organized by European 
Society for Medical Oncology)  
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Κεφάλαιο 6 : Επίλογος 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία  εστίασε στην ανάπτυξη νέων μεθόδων αναπαράστασης 
και ποσοτικοποίησης των δενδρικών χαρακτηριστικών με σκοπό την κατηγοριοποίηση και 
το χαρακτηρισμό ως προς την παθολογία των δενδρικών δομών του ανθρώπινου σώματος.  
Η μεθοδολογία που προτείναμε περιλαμβάνει τη μέτρηση διαφόρων χαρακτηριστικών που 
διέπουν  τις  δενδρικές  τοπολογίες  με  σκοπό  την  κατηγοριοποίηση  των  εξεταζόμενων 
ασθενών σε δύο κλάσεις  (ασθενείς με ευρήματα και ασθενείς χωρίς ευρήματα). Η έρευνά 
μας  εφαρμόστηκε  σε  εικόνες  γαλακτογραφιών  για  την  ανίχνευση  ακτινολογικών 
ευρημάτων που οδηγούν σε καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε 
εικόνες που αναπαριστούν δενδρικές δομές.  

Συνολικά  προτείναμε  πέντε  μεθόδους  για  να  αναπαραστήσουμε  το  πληροφοριακό 
περιεχόμενο διαφόρων  γνωρισμάτων  των δένδρων.  Για  την  κωδικοποίηση  των προτύπων 
διακλάδωσης, προτείναμε την official αρίθμηση των κόμβων του δένδρου ακολουθούμενη 
από  την  Prüfer  κωδικοποίηση  και  το  tf‐idf  σχήμα.  Η  ασυμμετρία  των  δένδρων 
ποσοτικοποιήθηκε από τον δείκτη ασυμμετρίας και η ομοιότητα του αρχικού σκελετού των 
δένδρων  υπολογίστηκε  με  τη  μέθοδο  Max  common  skeleton.  Τέλος,  η  πυκνότητα  των 
διακλαδώσεων  στο  χώρο  εκτιμήθηκε  με  την  ανάλυση  Sholl  και  την  ανάλυση  Sectoring. 
Επιπλέον,  υλοποιήσαμε  δύο  παραλλαγές  της  μεθόδου  Sholl  και  τέσσερις  εκδοχές  της 
ανάλυσης Sectoring. 

Προκειμένου  να  αξιολογήσουμε  τις  προτεινόμενες  μεθοδολογίες,  πραγματοποιήσαμε 
πειράματα ομοιότητας και πειράματα κατηγοριοποίησης. Χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο 
κατηγοριοποίησης  k  πλησιέστερων  γειτόνων  και  ως  μετρικής  ομοιότητας  επιλέξαμε  την 
μετρική  συνημιτόνου  για  την  σύγκριση  διανυσμάτων  και  την  απόλυτη  διαφορά  για  την 
σύγκριση αριθμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πέντε μέθοδοι μας ξεπερνούν σε ακρίβεια 
την  βέλτιστη  μέθοδο  αναπαράστασης  δενδρικών  δομών  που  έχει  προταθεί  στη 
βιβλιογραφία  για  την  κατηγοριοποίηση  των  γαλακτογραφιών  και φτάνοντας μέγιστη  τιμή 
ακρίβειας ίση με 85,6%. 

Συνοψίζοντας,  οι  τεχνικές  αναπαράστασης  και  κατηγοριοποίησης  των  δενδρικών  δομών 
του ανθρώπινου σώματος αποδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ χαρακτηριστικών 
των  δένδρων  και  παθοφυσιολογίας  των  αντίστοιχων  οργάνων.  Στο  ερευνητικό  πεδίο, 
παραμένουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα τα οποία σκοπεύουμε να μελετήσουμε μελλοντικά. 
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