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Πεπίλητη 
 

 

Ζ Β-ρξφληα ιεκθνγελήο ιεπραηκία (Β-ΥΛΛ) απνηειεί ηνλ πην θνηλφ ηχπν ιεπραηκίαο ζην Γπηηθφ 

θφζκν. Ζ πξφγλσζή ηεο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα απφθαζεο ζηελ 

θιηληθή έξεπλα θαη πξαθηηθή. Γηα δηάθνξνπο θιηληθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο δείθηεο είλαη γλσζηφ 

φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Γηα ηηο παξακέηξνπο, φκσο, πνπ εμάγνληαη κε αλάιπζε 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηαδηθαζίαο δηάγλσζεο ηεο 

λφζνπ, ην αλ πξνζθέξνπλ επηπξφζζεηε πξνγλσζηηθή πιεξνθνξία απνηειεί αλνηρηφ πξφβιεκα. ηε 

δηαηξηβή απηή πξνηείλνπκε έλα ζχζηεκα ππνβνήζεζεο γηα ηηο απνθάζεηο ησλ εηδηθψλ ηνπ πεδίνπ, 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πνιππαξακεηξηθή πξφγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, ζπλδπάδνληαο ηε ρξήζε  

πνηθίισλ εηεξνγελψλ πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ (θιηληθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη θπηηαξνκεηξίαο ξνήο) 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν. 

 

Ζ δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ βαζίδεηαη θπξίσο ζηε κειέηε ηνπ αληηγνληθνχ θαηλφηππνπ ησλ θπηηάξσλ 

ησλ αζζελψλ, ε νπνία δηελεξγείηαη κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Αλ θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

θαηά ηελ αλάιπζε απηή είλαη ζαθψο νξηζκέλε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαζηεξηαθνί ππεχζπλνη 

ηελ πξαγκαηνπνηνχλ παξαδνζηαθά ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαθξίβεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα. Καζψο ε 

ηερλνινγία ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο εμειίζζεηαη ξαγδαία, γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

γηα ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγεη. ε απηά ηα 

πιαίζηα, παξνπζηάδνπκε έλα ρξήζηκν παξάδεηγκα απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο θπηηαξνκεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία δελ απαηηεί ηελ άκεζε επίβιεςε ησλ εηδηθψλ, γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε Β-

ΥΛΛ. Οη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ εμάγνληαη κε εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίαο, ελζσκαηψλνληαη θαηφπηλ ζην πξναλαθεξζέλ πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα. 

 

Αλάγνληαο ην πξφβιεκα ηεο πξφγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ ζε έλα ζηηγκηφηππν ηαμηλφκεζεο πξνηχπσλ, 

θαζψο θαη πξνζνκνηψλνληαο θάζε έλα απφ ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ κε 

έλα ζηηγκηφηππν ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ, αληηκεησπίζακε ηα δχν πξνβιήκαηα εθαξκφδνληαο 

ηερληθέο ζηαηηζηηθήο κάζεζεο. Δζηηάζακε ζε κεζνδνινγίεο δηθηχσλ πεπνίζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα ην naïve-Bayes κνληέιν θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζηελ επηβιεπφκελε θαη ζηε κε 

επηβιεπφκελε εθδνρή ηνπ, αληίζηνηρα. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ (θπξίσο ησλ 

θπηηαξνκεηξηθψλ) πνπ παξάγνληαη απφ έλαλ παζνινγηθφ ππνθείκελν κεραληζκφ, φπσο απηφο ηεο 

λφζνπ, δελ επλννχλ ηελ απεπζείαο εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ζην εθάζηνηε ζηηγκηφηππν. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλδπάζακε ηελ εθαξκνγή ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ κε θαηάιιειεο επξεηηθέο 

αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ, κε θξηηήξην βέιηηζηνπ φρη 

κφλν θάπνηεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηξηθέο απνηίκεζεο αιγφξηζκσλ, αιιά θαη ηε γλψκε ησλ 

αηκαηνιφγσλ. Υάξε ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα ελζσκαηψλνπλ ηελ έκπεηξε γλψζε ησλ εηδηθψλ σο εθ 

ησλ πξνηέξσλ πιεξνθνξία αξρηθνπνίεζεο ησλ κεζφδσλ κάζεζήο ηνπο, νη Bayesian κεζνδνινγίεο 

θξίλνληαη σο νη πιένλ θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ πξνβιήκαηα. 

 

 



8                                 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΑΘΔΝΧΝ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πεπιεσόμενα 

 

 

Πεπίλητη ............................................................................................................................................ 7 

 

Πεπιεσόμενα ........................................................................................................................................ 9 

 

1 Διζαγυγή .................................................................................................................................. 13 

 

Γενικό μέπορ 
 

2 Β-σπόνια λεμθογενήρ λεςσαιμία.............................................................................................. 23 
2.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................................. 23 

2.2 ηνηρεία ηεο βηνινγίαο ηεο λφζνπ ....................................................................................... 23 
2.3 Κιηληθά επξήκαηα ............................................................................................................... 25 

2.4 Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα..................................................................................................... 26 
2.4.1 Λεκθνθχηηαξα ............................................................................................................. 26 
2.4.2 Μπειφο, ιεκθαδέλεο, ζπιήλαο .................................................................................... 27 

2.4.3 Αλνζνθαηλφηππνο ........................................................................................................ 27 
2.5 Γηάγλσζε θαη Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ................................................................................... 27 

2.5.1 Υξφλνο δηπιαζηαζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ................................................................ 29 

2.6 ηαδηνπνίεζε ...................................................................................................................... 30 
2.7 Πξφγλσζε ........................................................................................................................... 31 

2.7.1 Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο .......................................................................................... 31 
2.7.2 ZAP-70 ........................................................................................................................ 31 
2.7.3 CD38 ............................................................................................................................ 32 

2.7.4 LPL/ADAM29 ............................................................................................................. 32 

2.7.5 Λνηπνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ............................................................................... 32 
2.8 Θεξαπεία ............................................................................................................................. 33 

 

3 Κςηηαπομεηπία ποήρ................................................................................................................ 35 
3.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................................. 35 
3.2 Ο θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο .................................................................................................... 36 

3.2.1 Σν ζχζηεκα πγξνχ ....................................................................................................... 36 
3.2.2 Σν νπηηθφ ζχζηεκα ...................................................................................................... 37 
3.2.3 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ............................................................................................ 38 

3.3 Παξαγσγή ζθέδαζεο θσηφο θαη θζνξηζκνχ ....................................................................... 38 
3.3.1 θέδαζε θσηφο ............................................................................................................ 38 
3.3.2 Φζνξηζκφο.................................................................................................................... 39 

3.4 Σα θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα ............................................................................................. 41 

3.5 Αλάιπζε θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ .............................................................................. 42 
3.6 Κπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ Β-ΥΛΛ ........................................... 45 

 

4 Γίκηςα πεποίθηζηρ .................................................................................................................. 49 
4.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................................. 49 
4.2 Ηδηφηεηεο ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο ..................................................................................... 53 

4.2.1 Ζ ζπλζήθε Markov ...................................................................................................... 53 
4.2.2 Ηζνδπλακία θαηά Markov ............................................................................................ 54 



10                                ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΑΘΔΝΧΝ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2.3 Markov blanket ............................................................................................................ 55 

4.3 Αιγφξηζκνη inference .......................................................................................................... 56 
4.3.1 Inference ...................................................................................................................... 56 
4.3.2 Αθξηβήο inference ........................................................................................................ 56 
4.3.3 Πξνζεγγηζηηθή inference ............................................................................................. 59 

4.4 Μάζεζε παξακέηξσλ .......................................................................................................... 60 
4.4.1 MAP θαη ML ............................................................................................................... 60 
4.4.2 Μάζεζε παξακέηξσλ απφ πιήξε δεδνκέλα ................................................................ 61 
4.4.3 Μάζεζε παξακέηξσλ απφ ειιηπή δεδνκέλα ............................................................... 62 

4.5 Αιγφξηζκνη κάζεζεο δνκήο ................................................................................................ 63 

4.5.1 Μάζεζε δνκήο ............................................................................................................. 63 
4.5.2 Μάζεζε δνκήο απφ πιήξε δεδνκέλα .......................................................................... 64 
4.5.3 Μάζεζε δνκήο απφ ειιηπή δεδνκέλα .......................................................................... 66 
4.5.4 Μάζεζε δνκήο απφ ηηο εμαξηήζεηο .............................................................................. 67 

 

5 Σεσνικέρ εξόπςξηρ δεδομένυν ................................................................................................. 69 
5.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................................. 69 

5.2 Αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο .................................................................................................... 70 
5.2.1 Σαμηλφκεζε .................................................................................................................. 70 

5.2.2 Γέλδξα απφθαζεο ........................................................................................................ 71 
5.2.3 Σαμηλφκεζε βάζεη θαλφλσλ ........................................................................................ 72 

5.2.4 Σαμηλφκεζε βάζεη ησλ ζηηγκηφηππσλ .......................................................................... 73 
5.2.5 Σερλεηά λεπξσληθά δίθηπα .......................................................................................... 74 
5.2.6 Support vector machines .............................................................................................. 75 

5.3 Αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο .............................................................................................. 77 
5.3.1 πζηαδνπνίεζε ............................................................................................................ 77 

5.3.2 Ηεξαξρηθνί αιγφξηζκνη ................................................................................................. 78 
5.3.3 Αιγφξηζκνη βάζεη ηεο απφζηαζεο ............................................................................... 79 

5.3.4 Αζαθήο ζπζηαδνπνίεζε .............................................................................................. 80 
5.3.5 Σερλεηά λεπξσληθά δίθηπα γηα ζπζηαδνπνίεζε .......................................................... 80 

5.4 Δπηινγή γλσξηζκάησλ θαη απνηίκεζε ................................................................................ 82 
5.4.1 Δπηινγή γλσξηζκάησλ ................................................................................................. 82 
5.4.2 Παξαγσγή ππνζπλφισλ ............................................................................................... 83 

5.4.3 Απνηίκεζε ................................................................................................................... 84 
5.4.4 Κξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ θαη απνηίκεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ........................... 85 

5.5 Bayesian ηαμηλφκεζε θαη ζπζηαδνπνίεζε .......................................................................... 86 
5.5.1 Σν naive-Bayes κνληέιν .............................................................................................. 86 
5.5.2 Βέιηηζηνη naïve-Bayes ηαμηλνκεηέο ............................................................................ 87 

5.5.3 Bayesian δίθηπα γηα ηαμηλφκεζε ................................................................................. 89 
5.5.4 Bayesian ζπζηαδνπνίεζε ............................................................................................ 91 

 

Διδικό μέπορ 
 

6 ςζηαδοποίηζη δεδομένυν κςηηαπομεηπίαρ ποήρ ............................................................... 95 
6.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................................. 95 
6.2 Πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο ............................................................................................... 97 
6.3 Σα δηαζέζηκα θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα ............................................................................ 98 
6.4 Ζ εθαξκνγή: gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο .................................. 99 

6.4.1 Bayesian ζπζηαδνπνίεζε γηα θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα ........................................... 99 
6.4.2 Gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ....................................................................................... 100 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4.3 Ο αιγφξηζκνο ............................................................................................................. 102 

6.5 Απνηειέζκαηα ................................................................................................................... 104 
6.6 Μεηέπεηηα πξνζεγγίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα .................................................................... 108 

 

7 Bayesian ζςζηαδοποίηζη για ηη διάγνυζη ηηρ Β-ΥΛΛ ..................................................... 109 
7.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................................... 109 
7.2 Απηνκαηνπνηεκέλν gating γηα ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ ................................................. 109 

7.2.1 Ζ δηαδηθαζία .............................................................................................................. 109 
7.2.2 Αξρηθνπνίεζε ηνπ EM αιγφξηζκνπ ........................................................................... 111 
7.2.3 Άιινη αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο ........................................................................... 113 

7.3 Απνηειέζκαηα ................................................................................................................... 113 
7.3.1 Απνηειέζκαηα κε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε ............................................................. 114 
7.3.2 πγθξηηηθά απνηειέζκαηα ......................................................................................... 129 

7.4 πκπεξάζκαηα .................................................................................................................. 132 

 

8 Naïve-Bayesian ηαξινόμηζη για ηην ππόγνυζη ηηρ Β-ΥΛΛ .............................................. 133 
8.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................................... 133 

8.2 Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα ..................................................................................................... 135 
8.2.1 Σα θιηληθνεξγαζηεξηαθά γλσξίζκαηα ....................................................................... 136 

8.2.2 Σα θπηηαξνκεηξηθά γλσξίζκαηα ............................................................................... 140 
8.3 Βειηηζηνπνηήζεηο ηνπ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή ................................................................ 141 

8.3.1 Ο αιγφξηζκνο ............................................................................................................. 141 
8.3.2 Αλάιπζε ηνπ αιγφξηζκνπ .......................................................................................... 143 

8.4 Απνηειέζκαηα ................................................................................................................... 145 

8.4.1 Αξρηθά απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο .......................................................................... 145 
8.4.2 χγθξηζε ζηξαηεγηθψλ δηαθξηηνπνίεζεο .................................................................. 146 

8.4.3 Δπηινγή ηεο βέιηηζηεο εθδνρήο ηνπ αιγφξηζκνπ ...................................................... 147 
8.4.4 Βειηηζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο ........................................................ 148 

8.4.5 Δπηινγή γλσξηζκάησλ θαη δηαθξηηνπνίεζε ............................................................... 150 
8.5 πκπεξάζκαηα .................................................................................................................. 151 

 

Αναθοπέρ ........................................................................................................................................ 154 
 

 

 

 

 

 

 

 



12                                ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΑΘΔΝΧΝ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Διζαγυγή 
 

Ζ Β-ρξφληα ιεκθνγελήο ιεπραηκία (Β-ΥΛΛ) απνηειεί ηνλ πην θνηλφ ηχπν ιεπραηκίαο ζην Γπηηθφ 

θφζκν κε επίπησζε ηξηψλ λενεκθαληδφκελσλ αζζελψλ αλά 100.000 πιεζπζκνχ αλά έηνο. Απνηειεί 

λφζν ησλ ειηθησκέλσλ, κε κέζε ειηθία εκθάληζεο ην 65
ν
 έηνο, ελψ παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπάληα ζε 

ειηθίεο θάησ ησλ 30 εηψλ. Δλδέρεηαη λα εκθαληζζεί κε ιεκθαδελνπάζεηα, επαηνζπιελνκεγαιία, 

αλαηκία ή ινίκσμε. ην 70-80% ησλ πεξηπηψζεσλ, φκσο, ε δηάγλσζε γίλεηαη ζε αζπκπησκαηηθά 

άηνκα κεηά απφ ηπραίν αηκαηνινγηθφ έιεγρν. Ζ Β-ΥΛΛ είλαη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο, σο πξνο ηελ 

πνξεία ηεο, λφζνο. Δλψ ε κέζε επηβίσζε είλαη ηα 10 ρξφληα, ππάξρνπλ αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε 

λφζνο εμειίζζεηαη ηαρχηαηα θαη απνβηψλνπλ κέζα ζε 3 κφλν ρξφληα απφ ηε δηάγλσζε, ελψ άιινη 

παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί γηα 30 ρξφληα. Ζ κεγάιε απηή εηεξνγέλεηα ζηελ θιηληθή πνξεία ησλ 

αζζελψλ έρεη νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζε εληαηηθή πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνγλσζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα πξνθαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ησλ κεκνλσκέλσλ αζζελψλ 

σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Ο θαζνξηζκφο δεηθηψλ πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηελ πνξεία ηεο λφζνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο απφ ηε κία ε Β-ΥΛΛ είλαη λφζεκα κε πνιχ αξγή εμέιημε, ζηελ 

νπνία δε ζπληζηάηαη ζεξαπεία θαηά ηελ αζπκπησκαηηθή θάζε, αιιά θαη απφ ηελ άιιε απαηηείηαη 

έγθαηξε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ ε λφζνο εμειίζζεηαη γξήγνξα. 

 

Ζ πξφγλσζε θαηά ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ θιηληθά δεδνκέλα, πνπ 

ζεσξείηαη φηη πεξηγξάθνπλ ηελ έθηαζε ηεο λφζνπ θαη ζε κηα ζεηξά απφ εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, 

νη νπνίεο αληαλαθινχλ απνζπαζκαηηθά ηε βηνινγία ηεο λφζνπ. Σα πεξηζζφηεξν ζε ρξήζε ζήκεξα 

πξνγλσζηηθά ζπζηήκαηα είλαη απηά ηεο θιηληθήο ζηαδηνπνίεζεο ηεο λφζνπ θαηά Rai θαη Binet, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ θνξηίνπ ηεο λφζνπ. Παξάκεηξνη πνπ θπξίσο ιακβάλνληαη ππφςε είλαη 

ν αξηζκφο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ιεκθαδεληθψλ πεξηνρψλ (ηξαρειηθνί, βνπβσληθνί θαη καζραιηαίνη 

ιεκθαδέλεο), ην κέγεζνο ησλ ιεκθαδέλσλ, ε πξνζβνιή ηνπ ήπαηνο, ηνπ ζπιελφο θαη ηνπ κπεινχ 

ησλ νζηψλ, πνπ εθηηκάηαη απφ ην επίπεδν ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηκνπεηαιίσλ. Με 

βάζε απηή ηελ θιηληθή ζηαδηνπνίεζε ελεκεξψλεηαη ν αζζελήο γηα ηελ αλακελφκελε πνξεία ηνπ θαη 

παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηνπ. Αλ θαη κηα ηέηνηα ζηαδηνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηελέξγεηα 

κειεηψλ, πνπ ζπλάγνπλ ζεξαπεπηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ, δελ έρεη εμίζνπ 

κεγάιε πξνγλσζηηθή αμία γηα κεκνλσκέλα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

θιηληθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαίλεηαη φηη ην 85% ησλ αζζελψλ πνπ αλήθνπλ ζηα 

θαιήο πξφγλσζεο ζηάδηα επηβηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα. Παξ‟φια απηά, ην 15% ησλ αζζελψλ 

ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ εμειίζζνληαη κέζα ζηα πξψηα 5 ρξφληα απφ ηε δηάγλσζε. Οη παξαηεξήζεηο 

απηέο ππνδεηθλχνπλ, φηη ε λφζνο δελ είλαη βηνινγηθά νκνηνγελήο θαη φηη ε αηηία ηεο απνηπρίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζηαδηνπνίεζεο λα πξνθαζνξίζνπλ ηελ πνξεία ησλ κεκνλσκέλσλ αζζελψλ είλαη φηη δε 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα θξηηήξηά ηνπο παξακέηξνπο πνπ αληαλαθινχλ ηε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο λφζνπ. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη εξεπλεηέο έρνπλ πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

παξακέηξνπο πνπ αληαλαθινχλ ηε βηνινγία ηεο Β-ΥΛΛ, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ πξνγλσζηηθψλ 

παξακέηξσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ζε κεκνλσκέλνπο αζζελείο. ηα ζπζηήκαηα ζηαδηνπνίεζεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο βηνινγηθψλ δεηθηψλ, πνπ αληαλαθινχλ 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ λενπιαζκαηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ (CD38 θαη ρξφλνο δηπιαζηαζκνχ ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ) θαη ην θχηηαξν πξνέιεπζεο ηνπ λενπιαζκαηηθνχ θιψλνπ (κεηαιιάμεηο IgVH). Ζ 

κέηξεζε ηεο β2-κηθξνζθαηξίλεο ηνπ νξνχ, ηεο γαιαθηηθήο αθπδξνγνλάζεο (LDH), ηεο θηλάζεο ηεο 

ζπκηδίλεο ζηνλ νξφ θαη ηνπ δηαιπηνχ CD23 ζε αλαδξνκηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ζπζρεηίδνληαη κε 

ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θνξηίνπ ηεο λφζνπ είλαη ε βηνςία ηνπ ιεκθαδέλα, ε βηνςία ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ν αξηζκφο 

ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. Ο θιηληθφο ηαηξφο ζπλεθηηκά εκπεηξηθά ηελ πιεξνθνξία απφ ηηο παξακέηξνπο 
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απηέο θαη ηειηθά νδεγείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο πξφγλσζεο ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ αζζελνχο θαη ηεο 

αλάγθεο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Χζηφζν, κέρξη θαη ζήκεξα, ε αμία ησλ παξακέηξσλ απηψλ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πξνηππνπνηεκέλσλ ηερληθψλ γηα ηε κέηξεζε ηνπο θαη ηελ απνπζία 

πξννπηηθψλ πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ, πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ αληηγνληθνχ θαηλφηππνπ ησλ θπηηάξσλ ηεο Β-ΥΛΛ δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη απνηειεί ζήκεξα ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηάγλσζεο 

ηεο λφζνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ ηίζεηαη απφ ηελ αλίρλεπζε ζην πεξηθεξηθφ 

αίκα, αιιά θαη ζε θάζε άιιν δηεζεκέλν ηζηφ ηνπ λενπιαζκαηηθνχ Β-ιεκθνθπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ, 

ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αζζελή έθθξαζε ησλ αληηγφλσλ ηεο Β ζεηξάο CD20 θαη CD19 κε 

ηαπηφρξνλε έθθξαζε ηνπ αληηγφλνπ CD5, ηελ αζζελή έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο 

CD23, ηελ ηαπηφρξνλε έιιεηςε ησλ αληηγφλσλ ηνπ BCR ππνδνρέα CD79b θαη FMC-7, θαζψο θαη 

ηελ θισληθή έθθξαζε ηεο θάππα ή ιάκδα ειαθξάο αιχζνπ ηεο αλνζνζθαηξίλεο ηεο επηθαλείαο ηνπ 

θπηηάξνπ. Ζ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε, αλ θαη θαιά ηεθκεξησκέλε σο 

πξνο ηε δηαγλσζηηθή ηεο αμία, δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θαλέλα θιηληθφ ή άιιν ζχζηεκα, πνπ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ. Δπηπξνζζέησο, ε εμαγσγή ησλ ηηκψλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε δηάγλσζε κε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε πξνθχπηεη κε κηα 

ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ εηδηθφ, ζηελ νπνία αλαπφθεπθηα ππεηζέξρεηαη έλα 

πνζνζηφ αλαθξίβεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε 

δελ έρνπλ κνλνζήκαληε ζεκαζία, αιιά επηδέρνληαη εξκελείαο απφ ηνλ ηαηξφ. Απηφ ζπκβαίλεη, α) 

γηαηί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη ε ίδηα απφ έλα πιήζνο παξακέηξσλ 

γηα ηηο νπνίεο ν ηαηξφο έρεη άγλνηα (δηαδηθαζία επψαζεο, βαζκνλφκεζε θπηηαξνκεηξεηή, θπζηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ) θαη β) γηαηί ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ ηα απνηειέζκαηα εμαξηάηαη απφ 

ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, απφ ηηο ηηκέο δειαδή άιισλ παξακέηξσλ. Αληίζηνηρα, νη 

ηηκέο ησλ ππφινηπσλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιπηψλ ππφθεηληαη ζηελ ίδηα αβεβαηφηεηα, αθνχ θαη απηνί 

εμαξηψληαη απφ αζηάζκεηνπο, ελ πνιινίο, παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα, εθηφο 

απφ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο πξφγλσζεο ηεο λφζνπ, θαη απηή ηεο δηάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζε έλα θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηαηξηθνχ ρψξνπ. 

 

Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ δηεζλψο εθαξκνδφκελσλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξφγλσζεο 

ηεο λφζνπ, γίλεηαη μεθάζαξνο ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ πξνζεγγίζεσλ. Σν πξφβιεκα δελ 

αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά. Ζ επηινγή ελφο ππνζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή 

εθείλσλ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο νπνίεο ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο, βαζίδεηαη 

ζηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα πξσηφθνιια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηνλ θαζνδεγνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, φκσο νη δηαζέζηκεο ζε απηφλ κεηαβιεηέο 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπκβνιή ηεο θάζε κηαο επεξεάδεηαη απφ ηε γλψζε ησλ 

ππφινηπσλ. Ζ αμία φισλ απηψλ ησλ αιιεινεμαξηψκελσλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν 

κέζσ πνιππαξακεηξηθψλ αλαιχζεσλ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θαη θαηαγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο Βξεηαληθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο ζηελ Αηκαηνινγία (BCSH 

– British Committee for Standards in Haematology). Δπηπιένλ, νη εθηηκήζεηο ηνπ ηαηξνχ γίλνληαη 

κέζα ζε έλα θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαγλσζηηθήο θαη ηεο 

πξνγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Αβεβαηφηεηα, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δε ζπλαληάηαη κφλν 

ζηελ επηινγή θαη ζηε ζπλδπαζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαηάιιεισλ πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ, αιιά 

εγγελψο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ν ηαηξφο δελ έρνπλ πνηέ 

απφιπηε αθξίβεηα. Μέζα ζε απηφ ην θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, ην πξφβιεκα ηεο πξφγλσζεο ηεο Β-

ΥΛΛ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ πξφβιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο κεηά απφ έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, είλαη ίζσο έλα απφ ηα πνιππινθφηεξα πνπ παξνπζηάδνληαη. ζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε 

κε θπηηαξνκεηξία ξνήο, απνηειεί πξφθιεζε ε αληηθεηκεληθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξακέηξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

πξνγλσζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ε έληαμή ηνπο ζε έλα εληαίν θιηληθφ πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα. 
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Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηνρεχεη ζην λα αληαπνθξηζεί ζηελ παξαπάλσ αλάγθε, κέζα απφ 

ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί κεκνλσκέλα, κε ηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ ζηαηηζηηθήο κάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο ή 

Bayesian δηθηχσλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο 

πξφγλσζεο ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ κε νιηζηηθφ ηξφπν. Οη ακνηβαίεο ζηνραζηηθέο εμαξηήζεηο πνπ 

αληρλεχνληαη αλάκεζα ζηηο θιηληθέο θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο κεηαβιεηέο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ε 

ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ εμάγεηαη απφ απηέο αμηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά. Σα δίθηπα πεπνίζεζεο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα θαη κε ζεκαληηθή επηηπρία ζηνλ θιηληθφ ηαηξηθφ ρψξν ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο ζπγθεληξψλνπλ έλα ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηα θαζηζηνχλ 

απφιπηα ζπκβαηά κε ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή ζπκπεξαζκαηνινγία. 

 

Σα δίθηπα πεπνίζεζεο απνηεινχλ πηζαλνθξαηηθά γξαθηθά κνληέια, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ γλψζε 

ζε έλα αβέβαην πεδίν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη απφ δηεπζπλφκελα αθπθιηθά γξαθήκαηα, 

ζηα νπνία ε θάζε θνξπθή αλαπαξηζηά κηα κεηαβιεηή ηνπ ππφ κειέηε πεδίνπ θαη ε θάζε αθκή 

ππνδειψλεη κηα (αηηηνθξαηηθή ή κε) ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε 

δνκή (ην γξάθεκα) ελφο δηθηχνπ πεπνίζεζεο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ εηδηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. ηελ πξάμε, φκσο, ε δνκή απηή πξνθχπηεη απφ ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα. Υάξε ζηηο Bayesian αξρέο πνπ πξεζβεχνπλ ηα κνληέια απηά, είλαη δπλαηφ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ δνκέο απφ ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν απηψλ πεγψλ πιεξνθνξίαο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε έκπεηξε γλψζε εηζάγεηαη κε ηε κνξθή κηαο εθ ησλ πξνηέξσλ πεπνίζεζεο πάλσ ζην 

ππφ κειέηε πξφβιεκα, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη θαη δηακνξθψλεηαη σο κηα ηειηθή εθ ησλ πζηέξσλ 

πεπνίζεζε κε ηε δηαδνρηθή εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή πεξηγξαθή ελφο 

δηθηχνπ πεπνίζεζεο, πνπ ηε ζπληζηά ε δνκή ηνπ, ππάξρεη θαη ε πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ, κε ηε 

κνξθή ελφο ζπλφινπ ππφ ζπλζήθε θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο αλάκεζα ζηηο ζπζρεηηδφκελεο 

κεηαβιεηέο. Αλ θαη ην πξφβιεκα ηεο κάζεζεο ησλ παξακέηξσλ (ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ 

ζπλζήθε θαηαλνκψλ) ελφο δηθηχνπ πεπνίζεζεο είλαη ζαθψο πην εχθνιν απφ απηφ ηεο κάζεζεο ηεο 

δνκήο ηνπ, νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα δχν πξνβιήκαηα είλαη θνηλέο. πλήζσο, φκσο, αξρηθά γηα ηε 

κάζεζε ηεο δνκήο ιακβάλεηαη ππφςε (θαη) ε γλψκε ησλ εηδηθψλ, ελψ θαηφπηλ νη παξάκεηξνη 

καζαίλνληαη θπξίσο κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. 

 

Σα δίθηπα πεπνίζεζεο επηηξέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο ππφ 

ηελ παξνπζία ειιηπψλ δεδνκέλσλ, θαηλφκελν ην νπνίν ζπλαληάηαη ζπρλά ζηηο βηνταηξηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Μάιηζηα, ελδέρεηαη γηα θάπνηα κεηαβιεηή λα κελ ππάξρνπλ θαλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

νπφηε ε κεηαβιεηή απηή θαιείηαη „θξπκκέλε‟. Τπφ ηελ παξνπζία ηέηνησλ κεηαβιεηψλ, ε κεγάιε 

γλψζε θαη εκπεηξία ησλ εηδηθψλ, θαζψο θαη ε ηεθκεξησκέλε δπλαηφηεηά ηνπο λα θξίλνπλ πνηνηηθέο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο πιεξνθνξίαο αλακέλεηαη λα απνδεηρζνχλ αλεθηίκεηεο. ην 

πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ππάξρνπλ κεηαβιεηέο κε ειιηπή δεδνκέλα. 

Δπηπιένλ, θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάγλσζε ελφο λένπ αζζελνχο, εθ ησλ πξαγκάησλ ηα 

δεδνκέλα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφγλσζε ηνπ αζζελή είλαη κε παξαηεξήζηκα. ηαλ 

είλαη γλσζηέο νη παξάκεηξνη θαη ε δνκή ελφο δηθηχνπ πεπνίζεζεο πάλσ ζην ππφ κειέηε πεδίν, ην 

δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη λα εθηηκεζεί ε a posteriori πεπνίζεζε γηα ηα ελδερφκελα ηεο πξφγλσζεο, 

ζπλδπάδνληαο ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία απφ ηηο παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο ηνπ αζζελή (θιηληθνί 

θαη εξγαζηεξηαθνί δείθηεο). Καηά ζπλέπεηα, έλα δίθηπν πεπνίζεζεο κπνξεί λα έρεη δηπιήο κνξθήο 

ζπλεηζθνξά, ηφζν πεξηγξαθηθή φζν θαη πξνγλσζηηθή. ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξήζηεο ηνπ, δειαδή 

ν θιηληθφο ηαηξφο, ζα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί σο έλα ζχζηεκα ππνβνήζεζεο γηα ηηο απνθάζεηο 

ηνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα κπνξεί λα ηνπ παξέρεη κηα γξαθηθή απεηθφληζε φισλ ησλ εμαξηήζεσλ 

ησλ κεηαβιεηψλ, νδεγψληαο ηνλ ζηελ απνθπγή πεξηηηψλ εμεηάζεσλ, λα ηνπ πξνζθέξεη πνζνηηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ηα πηζαλά ελδερφκελα ηεο πξφγλσζεο θαη λα ηνλ θαηεπζχλεη ζε θαηάιιειε θαη πην 

εχζηνρε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. 
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Φηγ. 1.1 : Έλα δίθηπν πεπνίζεζεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα (lung cancer). 

 

Ο γξαθηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, πνπ 

ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηαηξηθή ζπκπεξαζκαηνινγία. πρλά, φηαλ 

κηα αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία πξνηείλεηαη γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζπκπεξαζκαηνινγίαο, 

ν εθάζηνηε εηδηθφο είλαη δχζπηζηνο απέλαληί ηεο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηαηξφ, ν νπνίνο (δηθαίσο) 

έρεη κάζεη λα βαζίδεηαη ζηε καθξφρξνλε εκπεηξία ηνπ θαη ζηελ αλεθηίκεηε πξνυπάξρνπζα γλψζε 

πάλσ ζην ππνθείκελν ηαηξηθφ πεδίν. Γελ ηνπ είλαη εχθνιν λα πεηζηεί φηη έλα (αθφκε θαη νξζφ κε ηα 

δηθά ηνπ θξηηήξηα) απνηέιεζκα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ κηα κεραληθή δηαδηθαζία κάζεζεο δελ έρεη 

εμαρζεί κε κε ηπραίν ηξφπν, αλ απηή δελ ηελ έρεη επηβιέςεη ν ίδηνο. Οκνίσο, ηνπ είλαη δχζθνιν λα 

επηθπξψζεη έλα απνηέιεζκα, φηαλ απηφ έρεη πξνθχςεη απφ έλα πνιχ κηθξφ ππνζχλνιν δεδνκέλσλ 

ζε ζρέζε κε απηφ απφ ην νπνίν έρεη παξαρζεί (παγθνζκίσο θαη θαζ‟φιν ην παξειζφλ) νιφθιεξε ε 

δηαζέζηκε πιεξνθνξία πάλσ ζην αληηθείκελν. Ζ δπζπηζηία ηνπ ηαηξνχ θάκπηεηαη ζε θάπνην βαζκφ 

ράξε ζηε δηαθάλεηα πνπ παξέρνπλ ηα δίθηπα πεπνίζεζεο, ησλ νπνίσλ ε δνκή έρεη ζεκαζηνινγηθή 

εξκελεία. ε απηά, αλαπαξίζηαληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ θαη απφ ηνλ εηδηθφ κε θάπνην ζθεπηηθφ, ζπλήζσο κε ηε κνξθή ηεο ζρέζεο 

αηηίνπ θαη αηηηαηνχ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ έλα ηέηνην κνληέιν, δε 

δίλεη ηελ εληχπσζε φηη πίζσ ηνπ θξχβεηαη θάπνηνο ηπραίνο ή απζαίξεηνο κεραληζκφο. ην απιφ θαη 

ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα ηεο θηγνχξαο 1.1, ππνλννχληαη ηξία ζηξψκαηα απφ κεηαβιεηέο (απφ πάλσ 

πξνο θάησ): απηφ ησλ πηζαλψλ αηηίσλ ησλ παζήζεσλ (smoking), απηφ ησλ παζήζεσλ (bronchitis, 

lung cancer) θαη απηφ ησλ ζπκπησκάησλ (dyspnea, xrays). Μηα ηέηνηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ εξκελεία ηνπ ηαηξνχ επί ηνπ πξνβιήκαηνο (πηζαλψο λα 

έρεη πξνθχςεη θαη απφ απηή, φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα) θαη άξα νηθεία ζε απηφλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο ζε έλα ηέηνην κνληέιν γίλεηαη επίζεο κε ηξφπν δηαθαλή θαη 

θαηαλνεηφ ζηνλ ηαηξφ. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη αλ έλαο αζζελήο πάζρεη απιά απφ 

βξνγρίηηδα ή έρεη θαξθίλν ζηνλ πλεχκνλα, βαζίδεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ εθαηέξσζελ (εθ ησλ 

πζηέξσλ) πηζαλνηήησλ, δεδνκέλσλ ησλ πηζαλψλ αηηίσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ν 

αζζελήο. Ζ ινγηθή απηή ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο κε ηα δίθηπα πεπνίζεζεο ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ 
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ηαηξνχ, φπσο ζα εμεγεζεί θαη παξαθάησ αλαιπηηθφηεξα. Πάλησο, ηφζν ε πεξηγξαθηθή ιεηηνπξγία 

ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο φζν θαη ε πξνγλσζηηθή, πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηαθαλή ηξφπν. Σα δίθηπα 

πεπνίζεζεο απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν πεξηγξαθηθήο θχζεο κνληέια. Χο εθ ηνχηνπ, σο πξνο ηελ 

πξνγλσζηηθή ηνπο δπλαηφηεηα έρνπλ αμηφινγνπο αληαγσληζηέο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηέηνησλ απνηεινχλ ηα support vector machines, κηα ζρεηηθά ζχγρξνλε κεζνδνινγία επηβιεπφκελεο 

κάζεζεο. ε αξθεηέο εθαξκνγέο, ηα support vector machines έρνπλ παξάγεη βέιηηζηα πξνγλσζηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζεσξνχληαη ηα πξνηηκφηεξα θαη πην εμεδεηεκέλα πξνγλσζηηθά κνληέια. Απηφ, 

φκσο, δελ απνηειεί θξηηήξην γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα ηαηξηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο. 

Σα κνληέια απηά είλαη αδηαθαλή θαη νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο είλαη 

μέλνη φξνη πξνο ηνλ ηαηξφ. Έλαο αζζελήο ζα απνθαζηδφηαλ φηη πάζρεη απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, 

αλ κε βάζε ηα ζπκπηψκαηά ηνπ θαηαηαζζφηαλ ζην αληίζηνηρν κηζφ ηνπ ππεξεπηπέδνπ ελφο ππξήλα 

κε ηηκέο παξακέηξσλ ηέηνηεο πνπ λα επηθέξνπλ ηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ. Απηφ ην 

κνληέιν ζπκπεξαζκαηνινγίαο ν ηαηξφο ην αληηκεησπίδεη ζαλ κηα „ππζία‟, πνπ καληεχεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα κε θάπνηα πηζαλφηεηα επηηπρίαο. Γειαδή, δελ πείζεηαη εχθνια φηη ε ζσζηή πξφγλσζε 

δελ πξνέθπςε κε ηπραίν ηξφπν, εηδηθά φηαλ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη επαξθέο γηα έγθπξε ζπκπεξαζκαηνινγία. 

 

Οη Bayesian κεζνδνινγίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πηζαλνηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Οη ηειεπηαίεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη κηα άιιε θαηεγνξία, απηή ησλ frequentist (πνπ βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο) κεζνδνινγηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο, έρεη απνδεηρζεί φηη 

πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ληεηεξκηληζηηθέο κεζνδνινγίεο ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηε θχζε. Ζ θχζε παξάγεη δεδνκέλα κε βάζε θάπνηεο θαηαλνκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα εθηηκεζνχλ κε εθαξκνγή αξρψλ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ. Αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ νη πξαγκαηηθνί κεραληζκνί παξαγσγήο ησλ θπζηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ληεηεξκηληζηηθνί ή 

κε ληεηεξκηληζηηθνί (κε ηελ πξψηε ζεσξία λα επηθξαηεί γηα αηψλεο σο επηζηεκνληθφ θαζεζηψο θαη 

ηε δεχηεξε λα απνηειεί ηε λέα ηάζε, κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο), ε πνιππινθφηεηα 

ηεο θχζεο δηαδξακαηίδεη ηφζν κεγάιν ξφιν, πνπ θάλεη ηα παξαηεξήζηκα δεδνκέλα λα πξνθχπηνπλ 

ηπραία. Σν απνηέιεζκα ηεο ξίςεο ελφο θέξκαηνο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα, αθφκα θη 

αλ είλαη γλσζηνί φινη νη παξάγνληεο πνπ ην θαζνξίδνπλ (ε γσλία θαη ε δχλακε ηεο ξίςεο, ε ηξηβή 

κε ηνλ αέξα, νη αληζνθαηαλνκέο ζην κέηαιιν, θιπ). Μπνξεί, φκσο, λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα κε 

ηελ νπνία πξνθχπηεη ην θάζε απνηέιεζκα. Σα δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ πξνβιεκάησλ, άξα θαη ησλ 

βηνταηξηθψλ, πξνθχπηνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν. Οη πεξηζζφηεξεο θαηαλνκέο ησλ ζπλερψλ δεδνκέλσλ 

ζηε θχζε είλαη θαλνληθέο (Gaussian), γεγνλφο ην νπνίν κνληεινπνηείηαη απφ ηα δίθηπα πεπνίζεζεο. 

Σα δεδνκέλα πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φηαλ απηή νκαδνπνηείηαη, 

επίζεο αθνινπζνχλ πηζαλνηηθέο θαηαλνκέο, δηαθνξεηηθήο κνξθήο (λφκνο ηνπ Zipf). Ζ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά κεκνλσκέλα κπνξεί λα πξνζνκνησζεί απφ ληεηεξκηληζηηθά κνληέια. Δθεί ζηνρεχνπλ 

ηα λεπξσληθά δίθηπα, ηα νπνία απνηεινχλ κεζνδνινγία επηβιεπφκελεο κάζεζεο θαη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν κηκνχληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Δθηφο, φκσο, απφ ην φηη θαη απηά ηα 

κνληέια είλαη αδηαθαλή ζηνλ ηαηξφ, δε βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε θάπνηαο ππνθείκελεο θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο θαη άξα δε ζεσξνχληαη ηα πην θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα πνπ παξάγεη ε 

θχζε. Άιιεο γλσζηέο κεζνδνινγίεο επηβιεπφκελεο κάζεζεο, φπσο είλαη νη θαλφλεο (ή ηα δέλδξα) 

απφθαζεο θαη νη αιγφξηζκνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο απνζηάζεηο (γεσκεηξηθήο θχζεσο), λαη κελ είλαη 

δηαθαλείο, αιιά ζεσξνχληαη θαη απηνί πην θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε ηερλεηά δεδνκέλα. 

 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο Bayesian θαη ζηηο frequentist κεζνδνινγίεο είλαη ε αθφινπζε. Οη δεχηεξεο 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κφλν βάζεη ησλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, ηαπηίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο 

ελφο ελδερνκέλνπ κε ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Οη Bayesian 

πξνζεγγίζεηο ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ πεπνίζεζε ηνπ εηδηθνχ επί ηεο χπαξμεο 

ηνπ ελδερνκέλνπ, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν trade-off αλάκεζα ζηηο δχν δπλαηέο 

πεγέο πιεξνθνξίαο δίλεηαη απφ ην λφκν ηνπ Bayes. Με βάζε απηφλ, ε εθ ησλ πζηέξσλ πεπνίζεζε 
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(κεηά ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ) ηνπ εηδηθνχ γηα έλα ελδερφκελν είλαη αλάινγε κε ην γηλφκελν 

ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ πεπνίζεζήο ηνπ γηα ην ελδερφκελν επί ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ελδερνκέλνπ ζηα δεδνκέλα. Απηή ε ηδηφηεηα ησλ Bayesian πηζαλνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη θαη ν 

θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε εθαξκνγέο ηαηξηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο. 

Έζησ θαη ππνζπλείδεηα, έλαο ηαηξφο πνπ πξνρσξά ζε ζπκπεξαζκαηνινγία εθαξκφδεη εκπεηξηθά ην 

λφκν ηνπ Bayes. Αξρηθά, έρεη κηα a priori πεπνίζεζε γηα ηελ πξφγλσζε ελφο αζζελνχο, βαζηζκέλε 

ζηελ αζηείξεπηε πιεξνθνξία πνπ δηαζέηεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε κεγάιε 

ηνπ εκπεηξία. ηε ζπλέρεηα, φκσο, ε πεπνίζεζή ηνπ απηή ηξνπνπνηείηαη ππφ ην θσο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ γίλνληαη δηαδνρηθά γλσζηά. ηαλ ε a posteriori πεπνίζεζή ηνπ μεπεξάζεη (ζεηηθά ή αξλεηηθά) 

έλα θαηψθιη βεβαηφηεηαο, ε αξρηθή ηνπ ππφζεζε πηνζεηείηαη ή απνξξίπηεηαη. Θα ήηαλ αδχλαην γηα 

ηνλ ηαηξφ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα κφλν απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δειαδή λα αθνινπζήζεη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ frequentists, ρσξίο λα ζπκπεξηιάβεη ζηε κέζνδφ ηνπ ηελ έκπεηξε γλψζε ηνπ. Απηή 

ε ηδηφηεηα ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο λα ελζσκαηψλνπλ επέιηθηα θαη απιά ηελ έκπεηξε γλψζε ελφο 

εηδηθνχ κε ηε κνξθή a priori πιεξνθνξίαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζε δηάθνξα πεδία, έλαληη ησλ ππφινηπσλ πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο. 

 

ηα πξνβιήκαηα βηνταηξηθήο έξεπλαο, ππάξρεη θαη κηα αθφκα ηδηαηηεξφηεηα πνπ ρξήδεη πξνζνρήο 

απφ ηνπο εθάζηνηε εθαξκνδφκελνπο αιγφξηζκνπο. ηα πξνβιήκαηα απηά, ν θαιχηεξνο απνηηκεηήο 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη θαηά θαλφλα ν ίδηνο ν ηαηξφο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην ρξπζφ κέηξν 

γηα ην βέιηηζην κηαο ιχζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ θαη φρη απαξαίηεηα απφ ηηο ζεσξεηηθέο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο θάπνηαο κεζφδνπ. Σν πην πηζαλφ ζελάξην, βέβαηα, είλαη λα πξνθχπηνπλ απφ 

έλαλ αιγφξηζκν πνιιαπιέο βέιηηζηεο ή ζρεδφλ βέιηηζηεο ιχζεηο θαη λα επηιέγεηαη ηειηθά απηή πνπ 

ηπγράλεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο ηεο έγθξηζεο ηνπ εηδηθνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ αιγφξηζκσλ 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα: ελψ δελ εγγπψληαη πάληα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο κε 

απνδνηηθφ ηξφπν, ζρεδφλ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ θαη εμάγνπλ απνδνηηθά έλα πξνζεγγηζηηθά 

βέιηηζην απνηέιεζκα. Οη αιγφξηζκνη απηνί, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, νλνκάδνληαη 

πξνζεγγηζηηθνί ή επξεηηθνί. Πνηθίια παξαδείγκαηα ηέηνησλ αιγφξηζκσλ ζα κειεηεζνχλ θαηά ηελ 

πνξεία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. θνπφο απηψλ ησλ αιγφξηζκσλ είλαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ θάπνηα 

ζπλάξηεζε κεηξηθήο, δειαδή λα βξνπλ γηα πνηα δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ πξνθχπηεη ην 

νιηθφ ηεο βέιηηζην. Αξρίδνληαο (απζαίξεηα) απφ έλα ζεκείν απηήο ηεο ζπλάξηεζεο, νη αιγφξηζκνη 

απηνί ζπγθιίλνπλ πξνο ην νιηθφ βέιηηζην θαζνδεγνχκελνη απφ ηα δεδνκέλα. Σν νιηθφ βέιηηζην δε 

ζπκπίπηεη θαη‟αλάγθε κε ην βέιηηζην πνπ νξίδεη ν εηδηθφο. Αθφκα, φκσο, θη αλ θάηη ηέηνην ηζρχεη, 

δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη έλαο αιγφξηζκνο ζα θαηαθέξεη λα ζπγθιίλεη ζε απηφ. Μηα ζπλάξηεζε 

κεηξηθήο δηαζέηεη εθηφο απφ ην νιηθφ βέιηηζην θαη πνιιαπιά ηνπηθά βέιηηζηα, ηα νπνία ελδέρεηαη 

λα απέρνπλ θαηά πνιχ απφ ην νιηθφ θαη ζηα νπνία ελδέρεηαη λα ζπγθιίλεη ν αιγφξηζκνο. Γελ είλαη 

θαζφινπ απίζαλν, θάπνην απφ απηά ηα ηνπηθά βέιηηζηα λα ζπκπίπηεη κε ην βέιηηζην ηνπ εηδηθνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην θιεηδί γηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ελφο ηέηνηνπ αιγφξηζκνπ 

είλαη ε θαηάιιειε αξρηθνπνίεζή ηνπ. Αλ έλαο αιγφξηζκνο βειηηζηνπνίεζεο αξρηθνπνηεζεί ζε έλα 

ζεκείν θνληά ζην νιηθφ βέιηηζην, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπγθιίλεη ηειηθά ζε απηφ. Δπεηδή, ινηπφλ, 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή ην βέιηηζην νξίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ νη αιγφξηζκνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηε γλψζε 

ηνπ ζαλ πιεξνθνξία αξρηθνπνίεζεο. Έηζη πξνθχπηεη θη έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νη Bayesian κεζνδνινγίεο πξνηηκνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηήο ηεο 

δηαηξηβήο, φπσο θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηαηξηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο. Να ζεκεησζεί, 

ηέινο, πσο νη εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίεο παξακέλνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο θαη θαζνδεγνχκελεο 

απφ ηα δεδνκέλα, δειαδή δελ απαηηνχλ ηελ επίβιεςε θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ. Με ηε 

ρξήζε σζηφζν ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζαλ a priori πιεξνθνξία ζε απηέο, αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έρεη σο εμήο: ζην εηδηθφ κέξνο πεξηγξάθνληαη θαηά ζεηξά α) 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ ηεο Β-ΥΛΛ, β) ε ηερλνινγία ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη ε 

παξαδνζηαθή κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, γ) 

ε κεζνδνινγία ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο θαη δ) νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ δχν θχξηα πξνβιήκαηα 

ζην πεδίν ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, απηά ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Καηφπηλ, ζην 

εηδηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο εθαξκφδνπκε θαηάιιειεο Bayesian κεζνδνινγίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δχν απηψλ πξνβιεκάησλ ζε δεδνκέλα αζζελψλ Β-ΥΛΛ, κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε θαη ηελ πξφγλσζή 

ηνπο. Ζ δηάγλσζε ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, πνπ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε αλάιπζε δεδνκέλσλ 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο κε ηελ εθαξκνγή κηαο 

ζεηξάο απφ αληρλεχζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηε Β-ΥΛΛ ιεκθνθπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ. Κάζε 

βήκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πξνζνκνηψλεηαη θαη επηιχεηαη απφ εκάο σο ζηηγκηφηππν πξνβιήκαηνο 

κε επηβιεπφκελεο κάζεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Ζ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γηα ηε Β-ΥΛΛ θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ εμαγσγή ελφο πιήζνπο ηηκψλ 

ζηαηηζηηθψλ παξακέηξσλ απηψλ. Οη παξάκεηξνη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Δκείο ελζσκαηψλνπκε απηέο ηηο παξακέηξνπο ζε έλα πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα 

γηα ηε Β-ΥΛΛ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα άιιν ζχλνιν θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ παξακέηξσλ, γηα 

ηηο νπνίεο είλαη γλσζηφ απφ ηελ αηκαηνινγηθή πξαθηηθή θαη έξεπλα φηη απνηεινχλ πξνγλσζηηθνχο 

δείθηεο ηεο λφζνπ, ε θάζε κία ρξεζηκνπνηνχκελε μερσξηζηά. Ζ πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ 

σο πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο ή ην ζηάδην ζηε δηάγλσζή ηνπο θαηά Binet αλάγεηαη κε πξνθαλή ηξφπν 

ζε έλα ζηηγκηφηππν πξνβιήκαηνο επηβιεπφκελεο κάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηαμηλφκεζεο. Σα 

ζηηγκηφηππα ηαμηλφκεζεο θαη ζπζηαδνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ εκείο ηα επηιχνπκε εθαξκφδνληαο 

ην naïve-Bayes κνληέιν, ζηελ επηβιεπφκελε θαη κε επηβιεπφκελε εθδνρή ηνπ, αληίζηνηρα. Ζ θχζε 

ησλ δεδνκέλσλ (θπξίσο ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ) πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλαλ παζνινγηθφ ππνθείκελν 

κεραληζκφ, φπσο είλαη απηφο ηεο αζζέλεηαο, δελ επηηξέπεη ηελ απεπζείαο εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ 

κνληέινπ ζην εθάζηνηε ζηηγκηφηππν. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλνπκε, ζρεδηάδνπκε θαη πινπνηνχκε 

θαηάιιειεο επξεηηθέο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ, κε 

θξηηήξην βέιηηζηνπ φρη κφλν θάπνηεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηξηθέο απνηίκεζεο, αιιά θαη ηε 

γλψκε ησλ αηκαηνιφγσλ. Φπζηθή ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο απνηειεί ε εμέηαζε πην πνιχπινθσλ 

δνκψλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο, κε ζθνπφ ηε γεληθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ ππνθείκελνπ κεραληζκνχ πνπ 

παξάγεη ηα δεδνκέλα θαη ηελ αλίρλεπζε ελφο πιήξνπο ζπλφινπ ζπλζεθψλ ζπζρέηηζεο πνπ δηέπνπλ 

ηηο ππφ κειέηε παξακέηξνπο. 
 

~ ~ ~ 

 

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα απεπζχλσ επραξηζηίεο θαη λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο, νη νπνίνη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ θαζ‟φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή/θαη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο, 

ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Θα ήζεια, αξρηθά, λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο κνπ 

επηηξνπήο γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηειηθή κνξθή πνπ πήξε ε εξγαζία. Ηδηαίηεξα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

θα. Καξαθάληδα γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηεο ζε ζέκαηα βηνταηξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ην 

ξφιν πνπ έπαημε ζηελ εμνηθείσζή κνπ κε ην λέν απηφ πεδίν έξεπλαο, ηνπο θθ. Μεγαιννηθνλφκνπ 

θαη αθειιαξφπνπιν γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ ζηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απφ 

θνηλνχ ζπγγξαθή ησλ επηζηεκνληθψλ καο δεκνζηεχζεσλ, ην ζπλάδειθν θαη θίιν Γ. Γξάθν γηα ηελ 

θαιή ζπλεξγαζία καο. Οθείισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο 

απηήο, θ. Νηθεθνξίδε, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηφζν 

ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, γηα ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη 

ηε ζηήξημε ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ κνπ παξείρε. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο 

κνπ, Νίθν θαη νθία, θαζψο θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, Υξήζην, γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο φια απηά ηα 

ρξφληα θαη ηελ έκκεζε ζπκβνιή πνπ είραλε θαη απηνί ζην λα επηηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ. 
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2 Β-σπόνια λεμθογενήρ λεςσαιμία 
 

2.1 Διζαγυγή 

 

Ζ Β-ρξφληα ιεκθνγελήο ιεπραηκία (B-chronic lymphocytic leukemia), πνπ ζα αλαθέξεηαη θαη σο 

Β-ΥΛΛ (B-CLL), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξννδεπηηθή κνλνθισληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Β-

ιεκθνθπηηάξσλ, ηα νπνία ζπζζσξεχνληαη ζηνπο ιεκθηθνχο ηζηνχο, ζην κπειφ θαη ζην αίκα 

[Jou08,Pan02,Ham07]. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πιένλ ζπλήζε ηχπν ιεπραηκίαο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, 

θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεπραηκηψλ, ελψ είλαη ζπάληα ζηελ Αζία θαη ηελ 

Ηαπσλία. Ζ επίπησζή ηεο ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη ζε 3,35–3,69/100.000 γηα ηνπο άλδξεο θαη 1,61–1,92 

γηα ηηο γπλαίθεο. Σν 80% ησλ αζζελψλ είλαη κεγαιχηεξνη ησλ 60 εηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο 

πξνζβνιήο ηα 69,6 έηε [Die99]. Ζ δηάγλσζε ηεο B-ΥΛΛ είλαη βαζηζκέλε ζηα αθφινπζα θξηηήξηα 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Καξθίλνπ (National Cancer Institute - NCI) [Che96]: 

  

 απφιπηε ιεκθνθπηηάξσζε ζην αίκα (ιεκθνθχηηαξα lit9105  ) κε ππεξνρή ησλ ψξηκσλ 

κηθξψλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη πνζνζηφ πξνιεκθνθπηηάξσλ %55  θαη 

 έθθξαζε ηνπιάρηζηνλ ελφο δείθηε Β-θπηηάξσλ (CD19, CD20 θαη CD23) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην CD5, αιιά απνπζία άιισλ δεηθηψλ ηεο Σ θπηηαξηθήο ζεηξάο, θαη κνλνθισληθή αζζελήο 

έθθξαζε αλνζνζθαηξηλψλ επηθάλεηαο. 

 

Ζ βηνςία κπεινχ ησλ νζηψλ είλαη επίζεο ελδεδεηγκέλε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε έθηαζε ηεο 

λφζνπ. 

 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε αθηηλνβνιία ηνληζκνχ, νη ρεκηθέο νπζίεο ή νη ηνί δε θαίλεηαη 

λα ζπλδένληαη κε ηελ παζνγέλεηα ηεο αζζέλεηαο. Αληίζεηα, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Β-ΥΛΛ ή 

άιιεο ιεκθνυπεξπιαζηηθήο λφζνπ απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα θηλδχλνπ θαη ηζρχεη ζην 10% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο λνζνχλησλ θαηά 30 

θνξέο. Αζζελείο κε ηελ νηθνγελή κνξθή είλαη θαηά κέζν φξν 10 ρξφληα λεφηεξνη απφ εθείλνπο κε 

ηε ζπνξαδηθή, ελψ ηα πξνζβιεζέληα παηδηά ηνπο λνζνχλ 15-20 ρξφληα λσξίηεξα απφ ηνπο γνλείο 

[Ish01]. Δπίζεο, έρεη πεξηγξαθεί ππνθιηληθή κνξθή ηεο λφζνπ ζε πνζνζηφ 13,5% κεηαμχ ησλ 

ζπγγελψλ αζζελψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (κνλνθισληθή Β-ιεκθνθπηηάξσζε), δειαδή 

αλίρλεπζε ιεκθνθπηηάξσλ ζην αίκα κε ηνλ ηππηθφ αλνζνθαηλφηππν, ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη 

πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε απηψλ ησλ θπηηάξσλ ζε λφζν [Mar05]. 

 

2.2 ηοισεία ηηρ βιολογίαρ ηηρ νόζος 

 

Ζ πιένλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζρεηηθά κε ηε βηνινγία ηεο λφζνπ είλαη ε 

δηάθξηζή ηεο ζε δχν ππνηχπνπο, κε δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ηφζν θαζνξηζηηθέο, ψζηε λα νξίδνπλ 

ζρεδφλ δχν λνζνινγηθέο νληφηεηεο. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή ηελ απνπζία 

κεηαιιάμεσλ ζηελ ππεξκεηαβιεηή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ ηεο αλνζνζθαηξίλεο (IGVH), πνπ αθνξά 

ζην ηκήκα εθείλν ζην γνληδίσκα ηνπ ιεκθνθπηηάξνπ, απφ ην νπνίν ζπληίζεηαη ε πεξηνρή ηνπ 

εηδηθνχ αληηζψκαηνο πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηγφλν. Ο αλαζπλδπαζκφο απηνχ ηνπ 

γνληδίνπ είλαη πνπ δεκηνπξγεί κνλαδηθά αληηζψκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, κνλαδηθνχο θιψλνπο 

ελεξγνπνηεκέλσλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ. ηαλ ινηπφλ ε αιιεινπρία βάζεσλ ηνπ γνληδίνπ απηνχ ζηα 

θχηηαξα ηεο λφζνπ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 2% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν γνλίδην ησλ θπηηάξσλ 

ηνπ βιαζηηθνχ θέληξνπ (πξψηκα θχηηαξα), ην γνλίδην αλαθέξεηαη σο κεηαιιαγκέλν. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ππνηχπσλ θαιχπηνπλ φιε ηελ πνξεία ηεο λφζνπ, αξρίδνληαο απφ ηελ πξνέιεπζε 
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ηνπ θαθνήζνπο θπηηάξνπ θαη ηελ παζνγέλεηα, κέρξη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θπηηάξνπ θαη ηα 

κεηξήζηκα βηνινγηθά ηνπ παξάγσγα. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά είλαη ε ζεκαληηθά ρεηξφηεξε 

πξφγλσζε ηνπ κε κεηαιιαγκέλνπ ηχπνπ, δηαπίζησζε ε νπνία θαζηέξσζε έθηνηε ηε κειέηε ησλ 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο λφζνπ ρσξηζηά θαη ζπγθξηηηθά γηα ηνπο δχν ηχπνπο [Chi05]. 

 

ηελ επηθάλεηα ησλ παζνινγηθψλ Β-θπηηάξσλ εθθξάδεηαη ην κφξην CD5, ην νπνίν κφλν ζε έλα 

πνζνζηφ πεξίπνπ 20% εθθξάδεηαη ζηα θπζηνινγηθά Β-ιεκθνθχηηαξα ησλ δεπηεξνγελψλ ιεκθηθψλ 

νξγάλσλ ησλ ελειίθσλ (πρ ιεκθαδέλεο). Απηφ νδήγεζε ζηε ζθέςε, κήπσο ηα θχηηαξα ηεο Β-ΥΛΛ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ. Ζ κειέηε ησλ ζεηηθψλ ζην CD5 (CD5+) θπζηνινγηθψλ Β-

ιεκθνθπηηάξσλ απνθαιχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα θχηηαξα ηνπ καλδχα πνπ παξάγνπλ ρακειήο 

ζπγγέλεηαο (πνιπαληηδξψληα) κε εηδηθά αληηζψκαηα, φπσο θαη IgM απηναληηζψκαηα. Σα ηειεπηαία 

είλαη αληρλεχζηκα θαη ζε θπζηνινγηθά άηνκα, θαζψο θαη ζε αζζελείο κε απηνάλνζεο δηαηαξαρέο 

(φπσο ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ζπζηεκαηηθφ εξπζεκαηψδε ιχθν) ή κε Β-ΥΛΛ [Don04]. Σα 

θχηηαξα ηεο Β-ΥΛΛ φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη απφ ηα παξαπάλσ, επεηδή νη πξφγνλνί 

ηνπο έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε εηδηθά αληηγφλα. ηαλ ζπγθξίλνληαη ηα παζνινγηθά θχηηαξα κε 

άσξα Β-θχηηαξα, δειαδή θχηηαξα ηνπ βιαζηηθνχ θέληξνπ, CD5+ Β-θχηηαξα ή θχηηαξα κλήκεο, 

νκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα ηειεπηαία, εμ νπ θαη ν θνηλφο δείθηεο CD27. Δπνκέλσο, ε έθθξαζε 

ηνπ CD5 είλαη δεπηεξνγελήο αιιαγή, ε νπνία πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ θαθνήζε εμεξγαζία ή ζε 

θπηηαξηθή ελεξγνπνίεζε. Απφ απηφ ην θχηηαξν κλήκεο πξνθχπηνπλ θαη νη δχν ηχπνη ηεο Β-ΥΛΛ, 

κηα νκάδα δειαδή κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο IgV θαη κηα ρσξίο. Παξφηη παιαηφηεξα είρε 

ζεσξεζεί φηη νη θιψλνη ρσξίο κεηαιιάμεηο πξνέξρνληαλ απφ άσξν θχηηαξν, γεγνλφο ην νπνίν ζα 

εμεγνχζε θαη ηελ θαθνεζέζηεξε εμέιημε απηνχ ηνπ ηχπνπ, έρεη πιένλ απνδεηρζεί φηη ηα θχηηαξα Β-

ΥΛΛ φισλ ησλ αζζελψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαιιάμεηο, επηδεηθλχνπλ ζηνηρεία ελεξγνπνίεζεο 

θαη επαθήο κε αληηγφλα [Dam02]. Ζ κεηαμχ ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη κάιινλ ζηε ρξνληθή ζηηγκή 

επαθήο κε ην αληηγφλν ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ παζνγελεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο λφζνπ. Οη 

ππνδνρείο ησλ Β-θπηηάξσλ ζε πνιινχο αζζελείο έρνπλ ζπρλά δνκηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπλδένπλ θαη φκνηα αληηγφλα, ηα νπνία παίδνπλ ξφιν ζηελ παζνγέλεηα. Καηά 

ζπλέπεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε νκνηφηεηα εληνπίδεηαη ζηε κεηαβιεηή πεξηνρή ηεο βαξηάο 

αιπζίδαο θαη ζε άιιεο ζηηο κεηαβιεηέο πεξηνρέο ηεο βαξηάο θαη ηεο ειαθξάο αιπζίδαο, ζηα ζεκεία 

ππνδνρήο ηνπ αληηγφλνπ. Πεξίπνπ ην 10% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο λφζνπ κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξία θνηλψλ ππνδνρέσλ, αιιά απηφ ην θαηλφκελν αθνξά πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζην κε κεηαιιαγκέλν ηχπν, φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 20%. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα ιερζεί φηη ζπγθεθξηκέλα αληηγφλα επάγνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ, 

ρσξίο λα έρεη δηεπθξηληζηεί αθφκα αλ πξφθεηηαη γηα ηνχο, βαθηήξηα, πεξηβαιινληηθά αληηγφλα ή θαη 

απηναληηγφλα [Mes04]. 

 

Ζ θαθνήζεηα ηεο λφζνπ έρεη απνδνζεί παξαδνζηαθά ζηε ζπζζψξεπζε ησλ παζνινγηθψλ θπηηάξσλ. 

Ο κέρξη πξφζθαηα πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο ζπζζψξεπζεο, φηη δειαδή ν ελδνγελήο κεραληζκφο 

απφπησζεο είλαη ειαηησκαηηθφο, δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, επεηδή ηα ίδηα 

απηά θχηηαξα ζε ηερλεηφ πεξηβάιινλ πθίζηαληαη απηφκαηε απφπησζε [Col89]. Τπεχζπλν πιένλ 

γηα ηε ζπζζψξεπζε ζεσξείηαη ην εμσηεξηθφ κηθξνπεξηβάιινλ, ηνπ νπνίνπ νη επηδξάζεηο ζπληεξνχλ 

ηα θχηηαξα ελ δσή. Σα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ κηθξνπεξηβάιινληνο πνπ ελνρνπνηνχληαη γη‟απηή 

ηε ιεηηνπξγία είλαη (i) ηα γεηηνληθά θχηηαξα θαη (ii) ηα ζήκαηα επηβίσζεο: (i) Σα θχηηαξα ηεο Β-

ΥΛΛ έξρνληαη ζε επαθή κε δηάθνξα άιια θχηηαξα θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπο ζην ιεκθηθφ 

ζχζηεκα. ηξσκαηηθά θχηηαξα ηνπ κπεινχ κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ Β-

ΥΛΛ, ρσξίο ηε ρξήζε εμσγελψλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ. Δηδηθά κνλνθχηηαξα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηα θχηηαξα ηεο Β-ΥΛΛ, θαζψο ηα πξψηα πξνυπνζέηνπλ ηα δεχηεξα γηα λα εμειηρζνχλ ζηελ εηδηθή 

κνξθή ησλ “nurse-like cells”, θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζηαηεχνπλ ηα ιεπραηκηθά θχηηαξα απφ ηελ 

απηφκαηε απφπησζε ζηελ θαιιηέξγεηα. Δπηπιένλ, ε αλαθαηαλνκή ησλ πιεζπζκψλ ησλ Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ ζηνπο αζζελείο Β-ΥΛΛ θαη ε παξαγσγή ζεκάησλ επηβίσζεο απφ απηά παξάγεη 
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έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα Β-θχηηαξα ζην κπειφ θαη ηνπο ιεκθαδέλεο. Οη αιιαγέο 

απηέο θαίλεηαη λα πξνθαινχληαη απφ ηελ άκεζε επαθή ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ κε ηα παζνινγηθά 

Β-ιεκθνθχηηαξα [Gor05]. (ii) Σα ζήκαηα επηβίσζεο (survival signals) ελεξγνπνηνχλ ηνπο 

ππνδνρείο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Σέηνηα είλαη νη θπηηαξνθίλεο, πνπ εθθξίλνληαη απφ ηα Σ-

θχηηαξα. εκαληηθή είλαη ε νηθνγέλεηα θπηηαξνθίλσλ TNF (παξάγνληεο λέθξσζεο φγθσλ), πνπ 

εθθξίλνληαη επίζεο απφ ηα Σ-θχηηαξα θαη επηδξνχλ ζηνλ θπηηαξηθφ ππνδνρέα CD40. Xεκεηνθίλεο, 

φπσο ν SDF-1, εθθξίλνληαη απφ ηα ζηξσκαηηθά θχηηαξα [Kia05]. Σα “nurse-like cells” εθθξίλνπλ 

APRIL/BAFF, έλα νκφινγν ηνπ BlyS/BAFF, πνπ πξνάγεη ηελ επηβίσζε. Κάπνηα απφ απηά ηα 

κφξηα φκσο παξάγνληαη απφ ηα ίδηα ηα Β-θχηηαξα, δεκηνπξγψληαο έλα απηφλνκν απηνθξηλέο 

ζχζηεκα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ έθθξαζε απφ έλαλ θιψλν Β-θπηηάξσλ ηαπηφρξνλα ηνπ ππνδνρέα 

CD40 θαη ηνπ CD40L. Σειηθά, ηα παξαπάλσ - κεηαμχ άιισλ - επνδψλνπλ ηα αληη-απνπησηηθά 

γνλίδηα BCL-2, survivin θαη MCL-1. 

 

Ρφιν ζηελ θαθνήζεηα ηεο λφζνπ παίδεη φκσο θαη ν ππέξκεηξνο πνιιαπιαζηαζκφο νξηζκέλσλ 

θιψλσλ. Σα θχηηαξα ηεο Β-ΥΛΛ έρνπλ αξθεηά έληνλν ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ, ν νπνίνο 

θπκαίλεηαη απφ 0,1 έσο %1  ηνπ θιψλνπ αλά εκέξα [Mes05]. ηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ έρνπλ 

απνιέζεη ηελ επαηζζεζία ζηνλ αληη-πνιιαπιαζηαζηηθφ (anti-proliferative) παξάγνληα TGF-β, ν 

ξπζκφο πνιιαπιαζηαζκνχ είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο. Με δεδνκέλν φηη ν κέζνο αξηζκφο θπηηάξσλ 

ζε έλαλ αζζελή είλαη 1210 , θαζεκεξηλά παξάγνληαη 109 1010   λέα ιεπραηκηθά θχηηαξα. ε απηφ ην 

έδαθνο πξνθχπηνπλ λέεο κεηαιιάμεηο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηε λφζν επηζεηηθφηεξν 

ραξαθηήξα. Καη‟επέθηαζε, ππνζηεξίδεηαη φηη ε απμεκέλε αλαινγία λέσλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ 

δείρλεη ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο λφζνπ θαιχηεξα απφ ηνλ απφιπην αξηζκφ ιεκθνθπηηάξσλ ή ην 

κέγεζνο ησλ ιεκθαδέλσλ, θαζψο ηα ηειεπηαία δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ζαλάηνπ, απ‟φηη ηε δπλαηφηεηα λέσλ επηθίλδπλσλ κεηαιιάμεσλ. 

‟ απηφ ζπλεγνξεί θαη ην φηη ηα ηεινκεξή, ηα νπνία σο γλσζηφλ βξαρχλνληαη κε θάζε θπηηαξηθή 

δηαίξεζε, είλαη κηθξφηεξα ζην DNA ησλ αζζελψλ κε επηζεηηθφηεξε λφζν. 

 

2.3 Κλινικά εςπήμαηα 

 

Ζ Β-ΥΛΛ απαληάηαη ζπρλφηεξα ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο. Ζ δηάκεζνο ειηθία δηάγλσζεο είλαη 

ηα 60 έηε θαη νη άληξεο λνζνχλ ζπρλφηεξα απφ ηηο γπλαίθεο, κε κηα αλαινγία 2 έσο 3 πξνο 1. Δίλαη 

ζπάληα ζε άηνκα θάησ ησλ 50 εηψλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 10% νιφθιεξνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ κε Β-ΥΛΛ. ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρεη θαλέλα ζχκπησκα θαηά ηελ αξρηθή 

δηάγλσζε, κε πεξίπνπ ην 30-40% ησλ αζζελψλ λα κελ εκθαλίδνπλ θαλέλα παζνινγηθφ θιηληθφ 

εχξεκα θαηά ηελ δηάγλσζε [Pan99]. Ζ ππνςία ηίζεηαη κε ηπραία αλεχξεζε κεκνλσκέλεο 

ιεκθνθπηηάξσζεο ζην αίκα ή δηαπίζησζε ιεκθαδελνπάζεηαο ή θαη ζπιελνκεγαιίαο θαηά ηελ 

θιηληθή εμέηαζε. ηαλ ππάξρεη ζπκπησκαηνινγία, απηή αθνξά θαηαβνιή, ιεκθαδελνπάζεηα, 

ινηκψμεηο (βαθηεξηαθή πλεπκνλία) θαη ζπάληα ππξεηφ ή απψιεηα βάξνπο. εκαληηθέο είλαη νη 

φςηκεο θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο λφζνπ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ αλνζναλεπάξθεηα ιφγσ 

ππνγακκαζθαηξηλαηκίαο. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ, ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη ησλ νπδεηεξφθηισλ. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ 

κεηαβνιψλ καδί κε ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ε ζεξαπεία (ρεκεηνζεξαπεία), έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εππάζεηα ζε ηππηθέο βαθηεξηαθέο θαη επθαηξηαθέο ινηκψμεηο, νη νπνίεο 

ππνηξνπηάδνπλ ζε έλα πνζνζηφ 80%. Σειηθά, ε ζήςε είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ. Αξθεηά ζπρλή 

είλαη θαη ε εκθάληζε απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ, εηδηθά ηνπ αηκνπνηεηηθνχ, θαη ε επίπησζε είλαη 

πςειφηεξε ζε απηνχο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία [Kip93]. Σα απηναληηζψκαηα πνπ 

παξάγνληαη θαηεπζχλνληαη ζπλήζσο ελαληίνλ ηνπ DNA, ησλ ηζηνλψλ, ησλ θπηηαξνζθειεηηθψλ 

πξσηετλψλ, ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ, ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη άιισλ θπηηαξηθψλ ζηφρσλ. 
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Έρνπλ πεξηγξαθεί θαζαξέο ζπιεληθέο κνξθέο ηεο Β-ΥΛΛ, πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε 

εμέιημε. Δμσαδεληθέο εληνπίζεηο, φπσο ην γαζηξεληεξηθφ, νη πλεχκνλεο, ηα πιεπξά, ην ΚΝ θαη ηα 

λεθξά εκθαλίδνληαη πνιχ ζπάληα ( %1 ). Οη πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζνχλ 

απφ ινηκψμεηο, παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο, εθηξνπή ζε επηζεηηθφηεξε ιεκθηθή θαθνήζεηα ή 

δεπηεξνπαζείο λενπιαζίεο. Καηά ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ αλεπξίζθεηαη απηνάλνζε αηκνιπηηθή 

αλαηκία ζην 2% ησλ αζζελψλ. Σειηθά, έλα πνζνζηφ κεηαμχ 7,7–35% ζα αλαπηχμεη απηνάλνζε 

αηκνιπηηθή αλαηκία θαηά ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ [Ham86]. Πεξίπνπ ην 90% ησλ αζζελψλ απηψλ 

έρεη IgG αληη-εξπζξνθπηηαξηθά αληηζψκαηα, κε ηνπο ππφινηπνπο λα έρνπλ IgM. Σα αληη-

εξπζξνθπηηαξηθά αληηζψκαηα είλαη ζπλήζσο ζεξκά, πνιπθισληθά IgG, ηα νπνία παξάγνληαη 

πηζαλφηαηα απφ κε θαθνήζε Β-ιεκθνθχηηαξα, αλ θαη έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ΗgG αληηζψκαηα κε 

ζχζηαζε ειαθξψλ αιχζεσλ αληίζηνηρε ηνπ ιεπραηκηθνχ θιψλνπ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη 

εθηεηακέλε δηαηαξαρή ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο. Χο πηζαλφο παζνγελεηηθφο κεραληζκφο 

πξνηείλεηαη ε δηαηαξαρή ηνπ ζπζηήκαηνο Fas, ην νπνίν θπζηνινγηθά παίδεη ξφιν ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ απηναληηδξψλησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ. Πξάγκαηη, έρεη πεξηγξαθεί γηα ηε Β-ΥΛΛ 

αξλεηηθή ή αζζελήο έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα Fas θαη αληίζηαζε ζηελ θπηηαξνηνμηθή νδφ φπνπ 

δηακεζνιαβεί ην Fas. Ζ αλαηκία πνπ εκθαλίδεηαη ζηε Β-ΥΛΛ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε άιινπο 

παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο, φπσο ε δηήζεζε ηνπ κπεινχ, ν ππεξζπιεληζκφο, ε αλεπάξθεηα 

αηκνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ, ε απψιεηα αίκαηνο, ή λα έρεη θαη ηε κνξθή αλαηκίαο ρξφληαο λφζνπ. 

Πην ζπάληεο απηνάλνζεο εθδειψζεηο είλαη ε απηνάλνζε ζξνκβνπελία θαη ε απιαζία ηεο εξπζξάο 

ζεηξάο, ελψ κπνξεί λα εκθαληζηεί λεθξσζηθφ ζχλδξνκν, αγγεηννίδεκα θαη παξαλενπιαζκαηηθή 

πέκθηγα απηνάλνζεο αηηηνινγίαο. 

 

2.4 Δπγαζηηπιακά εςπήμαηα 

 

2.4.1 Λεμθοκύηηαπα 

 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ιεκθνθπηηάξσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάγλσζε είλαη lit9105  . Ζ κέζε ηηκή 

θαηά ηε δηάγλσζε είλαη lit91030  θαη ν αξηζκφο απηφο κπνξεί λα θζάζεη θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

λφζνπ έσο θαη lit91050  . ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ δηπιαζηάδεηαη 

κέζα ζε έλα έηνο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη θπθιηθέο κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ, ελψ ζε 

άιιεο ν αξηζκφο απηφο κέλεη ζηαζεξφο γηα ρξφληα. Δθηφο απφ απηά ηα ηππηθά θχηηαξα ηεο Β-ΥΛΛ, 

ελδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ θαη κνξθνινγηθέο παξαιιαγέο, φπσο είλαη ηα πξνιεκθνθχηηαξα, ηα 

θχηηαξα κε εληνκή θαη κεγάια θχηηαξα κε άθζνλν θπηηαξφπιαζκα. Ζ χπαξμε κνξθνινγηθψλ 

παξαιιαγψλ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο B-ΥΛΛ ζε ππνθαηεγνξίεο [Ben89]: 

  

 Κιαζηθή B-ΥΛΛ: Μηθξά θχηηαξα ζπληζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ. Ο 

θιαζηθφο ηχπνο θαιχπηεη ην 80% ηεο B-ΥΛΛ. 

 Β-ΥΛΛ/ΠΛ (πξνιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία): Πνζνζηφ απφ 11 έσο 54% ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη πξνιεκθνθχηηαξα. 

 Άηππε B-ΥΛΛ: Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 5% θχηηαξα κε εληνκή θαη πξνιεκθνθχηηαξα 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%. 

 

Σα θξηηήξηα γηα ηε κνξθνινγία ηεο άηππεο B-ΥΛΛ είλαη αθφκα ππφ ζπδήηεζε. 

 

ηε δηάγλσζε ν απφιπηνο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ είλαη θπζηνινγηθφο. Ζ αλαηκία, κε αηκνζθαηξίλε 

dlg /11 , βξίζθεηαη ζην 10-15% ησλ αζζελψλ θαη ε ζξνκβνπελία (αηκνπεηάιηα lit/10100 9 ) 

ζε ιηγφηεξν ηνπ 10% απηψλ. Ζ αλαηκία θαη ε ζξνκβνπελία κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε εθηεηακέλε 
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πξνζβνιή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ απφ ηε λφζν, ζε απηνάλνζν κεραληζκφ, ππεξζπιεληζκφ, ή κπνξεί 

λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αλαηκίαο ρξφληαο λφζνπ [Mea92]. Ζ κνξθνινγία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

κνηάδεη κε ησλ θπζηνινγηθψλ. Έρνπλ κηθξφ ή κεζαίν κέγεζνο, ζπκππθλσκέλε ρξσκαηίλε, 

δπζδηάθξηηνπο ππξελίζθνπο θαη απμεκέλε αλαινγία ππξήλα πξνο θπηηαξφπιαζκα. 

  

2.4.2 Μςελόρ, λεμθαδένερ, ζπλήναρ 

  

Ο κπειφο ησλ νζηψλ δηεζείηαη ζηε Β-ΥΛΛ. ζν πην πξνρσξεκέλε είλαη ε λφζνο ηφζν πςειφηεξνο 

είλαη θαη ν βαζκφο πξνζβνιήο ηνπ κπεινχ, αλ θαη απηφ δελ ηζρχεη πάληα. Ζ βηνςία κπεινχ δείρλεη 

ηνλ ηχπν ηεο δηήζεζεο. Μπνξεί λα είλαη δηάκεζε, ζπάληα νδψδεο, ζπρλφηεξα κεηθηή (δηάκεζε θαη 

νδψδεο) ή δηάρπηε, πνπ έρεη θαη ηε ρεηξφηεξε πξφγλσζε. Ζ κνξθνινγία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηε 

βηνςία ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ είλαη παξφκνηα κε απηήλ πνπ αλεπξίζθεηαη ζην αίκα [Roz84]. Ζ 

ηζηνινγηθή εηθφλα ησλ ιεκθαδέλσλ απνθαιχπηεη ζπλήζσο κηα δηάρπηε δηήζεζε απφ κηθξά ψξηκα 

ιεκθνθχηηαξα. Ζ ηζηνινγηθή εηθφλα ηεο Β-ΥΛΛ δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή ηνπ κηθξνχ 

ιεκθνθπηηαξηθνχ ιεκθψκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη δχν νληφηεηεο δηαθξίλνληαη κφλν βάζεη 

ησλ αηκαηνινγηθψλ επξεκάησλ. Ζ ηζηνινγηθή εηθφλα ηνπ ζπιήλα ζηελ Β-ΥΛΛ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επέθηαζε ηνπ ιεπθνχ πνιθνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη θαη αχμεζε ηνπ εξπζξνχ 

πνιθνχ. ε κεξηθέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θιηληθά παξαηεξείηαη ππεξζπιεληζκφο [Lam88]. 

 

2.4.3 Ανοζοθαινόηςπορ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ θαζνξίδεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, άξα θαη 

ηε δηάγλσζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ [Gei91]. Ο ραξαθηεξηζηηθφο 

αλνζνθαηλφηππνο ησλ Β-θπηηάξσλ είλαη CD5+, CD19+, CD23+, FMC-7-, ελψ νη δείθηεο CD20, 

CD79b/CD22 θαη νη επηθαλεηαθέο αλνζνζθαηξίλεο (slg) αλεπξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα κε 

αζζελή έθθξαζε. ε πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα ιεπραηκηθά Β-ιεκθνθχηηαξα 

εθθξάδνπλ ην δείθηε CD5 (ηεο Σ θπηηαξηθήο ζεηξάο), ν νπνίνο απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ θξηηήξην 

γηα Β-ΥΛΛ. Οη δείθηεο CD19 θαη CD20 είλαη ηππηθνί γηα Β-ιεκθνθχηηαξα, φρη φκσο θαη ν CD5. 

Σν CD79b απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ ζπκπιέγκαηνο αληηγφλνπ-ππνδνρέα ζηελ επηθάλεηα ησλ Β-

ιεκθνθπηηάξσλ. To FMC-7 αλεπξίζθεηαη αξλεηηθφ ζην 84% ησλ αζζελψλ θαη απνηειεί δείθηε 

πξνιεκθνθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο θαη ιεπραηκίαο εθ ηξηρσηψλ θπηηάξσλ. To CD38 είλαη κηα αθφκε 

ζεκαληηθή επηθαλεηαθή πξσηεΐλε θαη ζπλδπάδεηαη κε δπζκελή πξφγλσζε. Σν πνζνζηφ εκθάληζεο 

ησλ CD25 θαη CD22 πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ κειεηψλ (25-70% θαη 40% αληίζηνηρα) θαη ην FMC-7 

είηε εθθξάδεηαη αζζελψο είηε δελ εθθξάδεηαη. Σν CD38 εθθξάδεηαη ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ην CD79b εθθξάδεηαη αζζελψο ζην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη αζζελείο κε ηξηζσκία 12 ή/θαη κε 

ηελ άηππε κνξθνινγία Β-ΥΛΛ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ηζρπξφηεξε έθθξαζε ηνπ slg θαη κηα 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα FMC-7 θαη CD38 έθθξαζεο. Πξφζθαηα, ην CD38 ζπλδέζεθε κε ηηο ζπάληεο 

κεηαιιαγέο ζηε κεηαβιεηή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ ηεο βαξηάο αιπζίδαο. 

 

2.5 Γιάγνυζη και Γιαθοπική Γιάγνυζη 

 

Γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 Λεκθνθχηηαξα ζην πεξηθεξηθφ αίκα lit9105  . 

 Υαξαθηεξηζηηθφο αλνζνθαηλφηππνο: φηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο θηγνχξαο 2.1 

επηηπγράλεηαη αζξνηζηηθφ score 4 ή 5. 

 Γηήζεζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ κε ιεκθνθχηηαξα %30 . 
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Φηγ. 2.1 : Τν ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο (scoring system) γηα ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΧΛΛ. 

 

Ζ δηάγλσζε ζπλήζσο ηίζεηαη εχθνια κεηά απφ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε αίκαηνο θαη θαζνξηζκφ ηνπ 

αλνζνθαηλφηππνπ. 

 

Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη απφ θαινήζεηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αληηδξαζηηθή 

ιεκθνθπηηάξσζε, θπξίσο ινηκψμεηο, θαη απφ άιιεο αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο. Ζ Β-ΥΛΛ πξέπεη 

λα δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο ρξφληεο ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

είλαη είηε εμ νξηζκνχ ιεπραηκηθέο είηε λα πεξηπιέθνληαη απφ κία ιεπραηκηθή εηθφλα. Σέηνηεο κπνξεί 

λα είλαη ε θαινήζεο πνιπθισληθή ιεκθνθπηηάξσζε Β-θπηηάξσλ, ε Β-ΥΛΛ/ΠΛ, ε ιεπραηκία απφ 

ηξηρσηά θχηηαξα, ην ζπιεληθφ ιέκθσκα νξηαθήο δψλεο κε ή ρσξίο ιαρλσηά ιεκθνθχηηαξα, ην 

ιέκθσκα καλδχα, ην ιεκθνπιαζκνθπηηαξηθφ ιέκθσκα, ην δηάρπην νδψδεο ιέκθσκα, ην θνκβηθφ 

ιέκθσκα Β-θπηηάξσλ θαη ην δεξκαηηθφ ιέκθσκα Σ-θπηηάξσλ (ζχλδξνκν Sezary ή ζπνγγψδεο 

κπθεηίαζε). Σα θιηληθά επξήκαηα, νη αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη, ε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ, ε 

ηζηνινγηθή εηθφλα, ν αλνζνθαηλφηππνο, νη εθδειψζεηο ησλ κνξηαθψλ δεηθηψλ, ηεο δηαηαξαγκέλεο 

αλνζίαο θαη ηεο θπηηαξνγελεηηθήο αλάιπζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ 

απφ άιιεο ρξφληεο ιεκθνππεξπιαζηηθέο δηαηαξαρέο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηεο Β-ΥΛΛ 

δηαθξίλνληαη εχθνια απφ άιιεο ρξφληεο ιεκθνππεξπιαζηηθέο δηαηαξαρέο. Δληνχηνηο, ε άηππε Β-

ΥΛΛ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζεί ζην κνξθνινγηθφ, αιιά θαη ζην αλνζνθαηλνηππηθφ 

επίπεδν απφ άιια ιεκθνππεξπιαζηηθά ζχλδξνκα. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ απφ άιιεο 

αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο κε βάζε ηε κειέηε ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε 

θηγνχξα [Mat94]. 

 

 
 

Φηγ. 2.2 : Αλνζνθαηλόηππνη ηεο Β-ΧΛΛ θαη άιισλ δηαηαξαρώλ Β-θπηηάξσλ 

(από + έσο +++ ζπκβνιίδεηαη ν βαζκόο έθθξαζεο ). 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ Β-ΥΛΛ δηαγηγλψζθεηαη ζηα πξψηκα ζηάδηα. Γηα ηε 

δηάγλσζε δελ αξθεί ε αλίρλεπζε Β κνλνθισληθήο ιεκθνθπηηάξσζεο: ζε έλα πνζνζηφ 3,5% ησλ 

θπζηνινγηθψλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ παξαηεξείηαη Β κνλνθισληθή ιεκθνθπηηάξσζε κε 

ηα αλνζνθαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηηάξσλ ηεο Β-ΥΛΛ. Σν πιήζνο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη lit/105,3 9  ζην αίκα ηνπο [Mar05]. ε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ 

αζζελψλ κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Β-ΥΛΛ ε ζπρλφηεηα ηεο Β κνλνθισληθήο ιεκθνθπηηάξσζεο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 13,5% θαη 18%. Γελ είλαη γλσζηφ αλ φιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο εμειίζζνληαη 

ζε Β-ΥΛΛ. Ζ δηάθξηζε απφ ηνλ αηκαηνιφγν γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. Ζ 

ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κε δχν ζπζηήκαηα, ησλ Rai θαη Binet (αλαιπηηθά ζηελ επφκελε 

ελφηεηα). Καηά βάζε, θαη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα απνηεινχλ κεηξήζεηο ηεο νιηθήο κάδαο ηνπ 

φγθνπ. Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο αληηθαηάζηαζεο απηψλ απφ κεηξήζεηο δηαιπηψλ κνξίσλ 

ζηνλ νξφ. κσο θακία απφ απηέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, πρ ηνπ CD23, ηεο β2-κηθξνζθαηξίλεο, ηεο 

ζξνκβνπνηεηίλεο, ησλ ηληεξιεπθίλσλ IL-6 θαη IL-8 θαη ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο TNF-α δελ 

απνδείρζεθε φηη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα ζηαδηνπνίεζεο [Jak81]. Παιηφηεξα ε 

βηνςία κπεινχ ησλ νζηψλ θαηά ηε δηάγλσζε ήηαλ επηβεβιεκέλε, κηαο θαη ν ηξφπνο δηήζεζεο ηνπ 

κπεινχ έρεη πξνγλσζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. ήκεξα ζεσξείηαη αξθεηά 

επεκβαηηθή κέζνδνο γηα ηηο πξνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαηά ηελ δηάγλσζε. 

 

ιεο νη παξαπάλσ εμεηάζεηο ηαπηνπνηνχλ έλα %20  ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ πνπ πξέπεη λα 

αξρίζνπλ ζεξαπεία άκεζα. Γε ζπκβάιινπλ φκσο ζηελ πξφγλσζε ηνπ ππφινηπνπ 80% ησλ αζζελψλ 

πνπ έρνπλ ηε λφζν ζε πξψηκν ζηάδην. Γηα ην ιφγν απηφ ην NCI εηζήγαγε κηα δπλακηθή κέηξεζε σο 

έλδεημε γηα ζεξαπεία, ην ρξφλν δηπιαζηαζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. 

 

2.5.1 Υπόνορ διπλαζιαζμού ηυν λεμθοκςηηάπυν 

 

ηελ εξγαζία [Mon86] κειεηάηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηπιαζηαζηνχλ ηα ιεκθνθχηηαξα 

(lymphocyte doubling time - LDT) 100 αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία. Αλ θαη 

ππήξμε θάπνηα ζπζρέηηζε κε ην θιηληθφ ζηάδην θαη ηνλ ηξφπν δηήζεζεο ηνπ κπεινχ, απνδεηθλχεηαη 

φηη ην LDT έρεη αλεμάξηεηε πξνγλσζηηθή ζεκαζία. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη ε Β-ΥΛΛ είλαη 

αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη φρη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ. Οη δνθηκαζίεο πνπ κεηξνχλ ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζε 

ηερλεηφ πεξηβάιινλ, φκσο, έρνπλ πξνγλσζηηθή ζεκαζία. Ζ ηδέα φηη ηα θχηηαξα κε Β-ΥΛΛ έρνπλ 

κεησκέλε θπηηαξηθή δηαίξεζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πεξαηηέξσ πεηξάκαηα: απνδείρζεθε, πσο ν 

ξπζκφο παξαγσγήο ηνπο απνηειεί ην 0,1% έσο %1  ηνπ νιηθνχ ιεπραηκηθνχ θνξηίνπ θαζεκεξηλά. 

Οη αζζελείο πνπ είραλ ξπζκφ παξαγσγήο ησλ θπηηάξσλ %35,0  εκεξεζίσο είραλ πην ελεξγή θαη 

επηζεηηθή λφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Σν LDT είλαη κηα απιή κέζνδνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

ξπζκνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, ν νπνίνο επηβεβαηψζεθε σο έλαο ρξήζηκνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο. Έρεη 

ελζσκαησζεί ζηηο νδεγίεο ηνπ NCI, φπνπ απαηηείηαη LDT κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ γηα ηελ έλαξμε 

ηεο ζεξαπείαο [Che96]. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπ είλαη φηη δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ δηάγλσζε, φηη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα είλαη εζθαικέλε ε κέηξεζε ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ θαη φηη ην ζχλνιν ησλ ιεκθνθπηηάξσλ κπνξεί λα έρεη κείλεη ζηαζεξφ γηα 

αξθεηφ δηάζηεκα κεηά απφ κηα αξρηθή αχμεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ην LDT ζα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ αζζελή. Γελ είλαη γλσζηφ αλ θάζε αζζελήο κε Β-

ΥΛΛ κπνξεί λα εθηξαπεί ζε επηζεηηθφηεξν ιέκθσκα: πηζαλψο ν ξπζκφο πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ λα ζρεηίδεηαη κε κηα ηπρνχζα εθηξνπή ζε επηζεηηθφηεξε λφζν. Αληίζεηα, νη 

αζζελείο ηεο Β-ΥΛΛ κε αηκνζθαηξίλε dlg /13 , ιεκθνθχηηαξα lit/1030 9 , κε δηάρπηε 

δηήζεζε κπεινχ θαη LDT κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ έρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν εθηξνπήο. Κάπνηνη 

εξεπλεηέο έρνπλ ραξαθηεξίζεη απηέο ηηο ππνπεξηπηψζεηο ηεο λφζνπ σο “ππνβφζθνπζα” Β-ΥΛΛ. 
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2.6 ηαδιοποίηζη 

 

Ζ ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα Rai [Rai75] (θηγνχξα 2.3) 

θαη Binet [Bin81] (θηγνχξα 2.4) γηα πεξηζζφηεξα απφ 25 ρξφληα. Σα ζπζηήκαηα απηά, παξφηη 

σθέιηκα θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα, αδπλαηνχλ λα θάλνπλ επηηπρή πξφγλσζε γηα αζζελείο ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ. Ζ επηβίσζε ησλ αζζελψλ απηψλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά, κε θάπνηνπο απφ ηε κία λα 

κελ απνθιίλνπλ θαηά πνιχ απφ ην αλακελφκελν πξνζδφθηκν γηα πγηέο θαη θάπνηνπο απφ ηελ άιιε 

λα πεζαίλνπλ ζχληνκα κεηά ηε δηάγλσζε. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ππνδειψλεη ηελ εηεξνγέλεηα ηεο 

λφζνπ θαη, ζπλεπψο, ηελ αλάγθε γηα εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζχγρξνλε έξεπλα 

έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ, κε ζηφρν αθελφο κελ ηελ 

πην αθξηβή πξφγλσζε, αθεηέξνπ δε ηε βέιηηζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε γηα θάζε ηχπν ηεο λφζνπ. 

 

 
 

Φηγ. 2.3 : Σηαδηνπνίεζε ηεο Β-ΧΛΛ θαηά Rai. 

 

Ζ αλαηκία θαη ε ζξνκβνπελία πνπ νθείινληαη ζε αίηηα δηαθνξεηηθά απφ ηελ αλεπάξθεηα κπεινχ ζα 

πξέπεη λα αγλννχληαη ζηε ζηαδηνπνίεζε. Παξφηη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο αηκνζθαηξίλεο γηα ηα 

δπν θχια δηαθνξνπνηνχληαη, ζην ζχζηεκα απηφ ζεσξνχληαη θνηλέο. Ζ ιεκθαδελνπάζεηα (πηζαλέο 

πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο είλαη νη ηξαρειηθνί, νη βνπβσληθνί θαη νη καζραιηαίνη ιεκθαδέλεο) θαη ε 

επαην/ζπιελνκεγαιία (πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο: ήπαξ θαη ζπιήλα) αληρλεχνληαη απφ ηελ θιηληθή 

εμέηαζε θαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο. 

 

 
 

Φηγ. 2.4 : Σηαδηνπνίεζε ηεο Β-ΧΛΛ θαηά Binet. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ζηε ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πξψηκα ζηάδηά 

ηεο δε ρξεηάδνληαη ζεξαπεία. Μηα κεηα-αλάιπζε θιηληθψλ κειεηψλ απέδεημε φηη ε ζεξαπεία ζην 

πξψηκν ζηάδην ηεο Β-ΥΛΛ δελ πξνζθέξεη θαιχηεξε επηβίσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

ζεξαπείαο κέρξη λα εμειηρζεί ε λφζνο [Cll99]. 
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2.7 Ππόγνυζη 

 

πσο αλαθέξζεθε πξηλ, ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ηεο λφζνπ, ησλ Rai θαη Binet, δελ 

εμαζθαιίδνπλ επηηπρή πξφγλσζε γηα ηνπο αζζελείο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ. Ζ θιηληθή εηθφλα θαη ηα 

εξγαζηεξηαθά επξήκαηα είλαη ακβιερξά ζηα πξψηα ζηάδηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα εθθξάζνπλ ηε δπλεηηθά επηζεηηθή λφζν. Έηζη, απαηηνχληαη επηπξφζζεηνη δείθηεο. 

 

2.7.1 Υπυμοζυμικέρ ανυμαλίερ 

 

Οη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο αλεπξίζθνληαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο κε ηελ 

θιαζζηθή θπηηαξνγελεηηθή, ελψ πιένλ κε ηε κέζνδν FISH (fluorescence in situ hybridization) 

αλεπξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηνπ 80% ησλ πεξηπηψζεσλ. Καζεκηά απφ απηέο ηηο κεζφδνπο, αιιά 

θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε δηαθνξεηηθή πξφγλσζε, ρεηξφηεξε πάλησο απ‟φηη ζην 

θπζηνινγηθφ θαξπφηππν [Doh00]. Οη πην ζπρλέο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε 

Β-ΥΛΛ είλαη ε έιιεηςε 13q14 (κέρξη 55%), ε έιιεηςε 11q (18%) θαη ε ηξηζσκία 12 (16%). Οη 

ιηγφηεξν ζπρλέο αλσκαιίεο είλαη ε έιιεηςε 17p πνπ πεξηιακβάλεη ην p53 γνλίδην (6%) θαη ε 

έιιεηςε 6q (6%). Μεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ηηο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, 65% έρνπλ κία, 25% 

έρνπλ δχν θαη 10% έρνπλ ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο αλσκαιίεο. ζνλ αθνξά ηηο ζπλεζέζηεξεο 

αλσκαιίεο: ε έιιεηςε 13q14 απνηειεί ηελ θαινεζέζηεξε, θαζψο δε κεηαβάιιεη ηελ επηβίσζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πιήξε απνπζία αλσκαιηψλ θαη ζπλδπάδεηαη ζπρλφηεξα κε ην κεηαιιαγκέλν ηχπν 

Β-ΥΛΛ. Ζ έιιεηςε 11q πεξηιακβάλεη ην γνλίδην αηαμίαο-ηειεαγγεηεθηαζίαο (ΑΣΜ) θαη ζπλδέεηαη 

κε δπζκελή πξφγλσζε. πλήζσο νη αζζελείο είλαη άλδξεο κε δηνγθσκέλνπο ηνπο βνπβσληθνχο 

ιεκθαδέλεο. Δθαξκφδνληαο ηηο λεφηεξεο ζεξαπείεο ηα πνζνζηά χθεζεο είλαη πςειά, αιιά νη 

αζζελείο ππνηξνπηάδνπλ πξφσξα. Ζ Σξηζσκία 12 αλεπξίζθεηαη ζπρλφηεξα ζηηο παξαιιαγέο ηεο 

λφζνπ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ΥΛΛ/ΠΛ, φπνπ εθηφο ησλ ηππηθψλ κηθξψλ θπηηάξσλ ππάξρεη 

θαη πιεζπζκφο πξνιεκθνθπηηάξσλ ζε πνζνζηφ 11-54%. Δπίζεο, αλεπξίζθεηαη θαη ζηελ άηππε Β-

ΥΛΛ, φπνπ ππάξρεη πνζνζηφ %15  θπηηάξσλ κε εληνκή θαη %10  πξνιεκθνθπηηάξσλ. 

 

Οη εθάζηνηε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ηείλνπλ λα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηχπν Β-

ΥΛΛ θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα. Καζψο νη ειιείςεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ θέξνπλ κεηαβνιέο ζε κφξηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν, ηελ 

απφπησζε θαη ηε κεηαθνξά κελπκάησλ κέζσ ηνπ ππνδνρέα ησλ Β-θπηηάξσλ, θαίλεηαη φηη παίδνπλ 

ξφιν ζηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ [Kie05]. 

 

2.7.2 ZAP-70 

 

Ζ δηαθνξά ζηελ επηβίσζε κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ θέξνπλ κεηαιιαγκέλν ή κε ην γνλίδην IgVH 

αλέδεημε ην εξψηεκα αλ ε Β-ΥΛΛ είλαη δχν παξφκνηεο αζζέλεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηεο σξίκαλζεο ησλ Β-θπηηάξσλ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ γνληδίσλ θαηέδεημε φηη ε Β-ΥΛΛ 

είλαη έλα εληαίν ιέκθσκα, επδηάθξηην απφ άιινπο ηχπνπο θαθνήζεηαο ηεο ζεηξάο ησλ Β-θπηηάξσλ. 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζηα γνλίδηα πνπ εθθξάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β-ΥΛΛ κε 

κεηαιιαγκέλν ή κε ην γνλίδην IgVH. Μηα νκάδα πξνζδηφξηζε ηα 240 γνλίδηα πνπ εθθξάζηεθαλ 

δηαθνξεηηθά ζε αζζελείο κε Β-ΥΛΛ ησλ δχν ηχπσλ, απφ ηα 13,868 γνλίδηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζην 

ζχλνιν. Σν γνλίδην πνπ πην επδηάθξηηα δηαρσξίδεη ηνπο δπν ηχπνπο είλαη απηφ πνπ θσδηθνπνηεί ηε 

δήηα-ζρεηηδφκελε πξσηεΐλε κε κνξηαθφ βάξνο 70 (ΕAP-70). Σν ΕAP-70 είλαη έλα κφξην, ην νπνίν 

κεηαβηβάδεη έλα ζήκα απφ ηνλ ππνδνρέα ησλ Σ θπηηάξσλ ζε επφκελα κνλνπάηηα. Σα πεξηζζφηεξα 

Β-θχηηαξα ζηεξνχληαη ΕAP-70 θαη ρξεζηκνπνηνχλ αλη‟απηνχ κηα θηλάζε ηεο ηπξνζίλεο (Syk). 

Έρεη απνδεηρηεί, φηη ε έθθξαζε ηνπ ΕAP-70 πξνβιέπεη ηελ θαηάζηαζε κεηάιιαμεο ηνπ IgVH ζην 

93% ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο Β-ΥΛΛ. Δπηπξνζζέησο, ε έθθξαζε ηνπ ΕAP-70 θαη νη κεηαιιάμεηο ηεο 
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IgVH είλαη ηθαλέο λα πξνβιέςνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεξαπεία. Ζ έθθξαζε ηνπ ΕAP-

70, φκσο, απνδείρζεθε φηη έρεη θαη αλεμάξηεηε πξνγλσζηηθή ζεκαζία θαη κάιηζηα απνηειεί πνιχ 

πην ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα απφ ηηο κεηαιιάμεηο ηνπ IgVH. Ο έιεγρνο ηνπ ZAP-70 απαηηεί 

θπηηαξνκεηξία ξνήο. Σν λα βξεζεί κηα πξφηππε κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί δχζθνιν: ππάξρνπλ ηξεηο 

ηερληθέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, νη δχν εθ ησλ νπνίσλ ζπκθσλνχλ κε ηηο κεηαιιάμεηο ησλ γνληδίσλ 

IgVH θαηά πάλσ απφ 90%, ελψ ε ζπκθσλία ηεο ηξίηεο θαη πην εχθνιεο ζηελ εθηέιεζε κεζφδνπ 

ήηαλ κφλν 77%. Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα αληηθξνπφκελα επξήκαηα ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ 

θπηηαξνκεηξίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εξγαζηεξίσλ, εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο [Wie03]. 

 

Γελ είλαη απνιχησο ζαθέο φηη ηα επίπεδα ηνπ ΕAP-70 είλαη ζηαζεξά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σα επίπεδα είλαη πην πςειά ζηα Σ θχηηαξα ηνπ κπεινχ απ‟φηη ηνπ αίκαηνο. κσο, πςειά επίπεδα 

ZAP-70 εθθξίλνληαη θαη απφ Β-θχηηαξα ηνπ κε κεηαιιαγκέλνπ ηχπνπ Β-ΥΛΛ θαη ζρεηίδνληαη κε 

επηζεηηθφηεξε λφζν θαη κηθξφηεξν ρξφλν επηβίσζεο. Με δεδνκέλν φηη ε κέηξεζε ηνπ ΕAP-70 ζηνλ 

νξφ είλαη πην εχθνιε θαη νηθνλνκηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γνληδίνπ IGVH, ην ZAP-

70 απνθηά πιένλ πξσηεχνληα ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ αζζελή. 

 

2.7.3 CD38 

 

Ζ έθθξαζε ηνπ CD38 ζηελ επηθάλεηα ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην αξλεηηθφ 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα θαη ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ην κε κεηαιιαγκέλν ηχπν θαη πςειέο ηηκέο 

ηνπ ΕΑΡ-70. Γηα ηε ζεηηθφηεηα ηνπ δείθηε νξίδεηαη σο θαηψθιη ε έθθξαζε ζε 30% ησλ θπηηάξσλ. 

Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ δεηθηψλ CD38 θαη ΕΑΡ-70 σο ηνλ ηδαληθφηεξν. 

Δπεηδή ε αλίρλεπζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ γνληδίσλ IgVH είλαη πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

πεξηθεξηθψλ εξγαζηεξίσλ, έγηλαλ πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο κηαο αλαπιεξσκαηηθήο κέηξεζεο πνπ 

ζα είρε ηελ ίδηα πξνγλσζηηθή αμία. Έηζη θάπνηνη εξεπλεηέο ηζρπξίζζεθαλ, φηη ε έθθξαζε CD38, 

πνπ αληρλεχεηαη εχθνια απφ ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο, είλαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Γπζηπρψο, έγηλε 

ζχληνκα ζαθέο, φηη ελψ ην CD38 απνηειεί έλα ρξήζηκν πξνγλσζηηθφ δείθηε, νη κεκνλσκέλνη 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ αξθεηά ζπρλά αζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο έθθξαζεο ηνπ CD38 θαη ησλ IgVH 

κεηαιιάμεσλ [Del05]. 

 

2.7.4 LPL/ADAM29 

 

ε κηα πξφζθαηε κειέηε αληρλεχηεθε ππεξέθθξαζε ησλ γνληδίσλ LPL (lipoprotein lipase) θαη 

ADAM29 (a disintegrin and metalloproteinase domain 29), ηνπ πξψηνπ ζην κε κεηαιιαγκέλν θαη 

ηνπ δεχηεξνπ ζην κεηαιιαγκέλν ηχπν Β-ΥΛΛ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο πξνγλσζηηθήο αμίαο ηνπ ιφγνπ 

ησλ mRNAs ηνπο, L/A, έδεημε φηη απνηειεί αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα. ην 80% ησλ 

αζζελψλ, φπνπ βξέζεθαλ ηαπηφρξνλα ζεηηθά ή ηαπηφρξνλα αξλεηηθά ηα L/A θαη ΕΑΡ-70, απηά 

επέηξεπαλ ηε ζρεδφλ απφιπηε εθηίκεζε (θαηά 99%) ηνπ ηχπνπ ηεο λφζνπ, κε κεηαιιαγκέλνπ ή 

κεηαιιαγκέλνπ, αληίζηνηρα [Opp05]. 

 

2.7.5 Λοιποί ππογνυζηικοί παπάγονηερ 

 

Άιινη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο είλαη ν LDT (πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα), ν ηχπνο δηήζεζεο ηνπ 

κπεινχ (κε ην δηάρπην κνληέιν λα αληηζηνηρεί ζηε ρεηξφηεξε πξφγλσζε) [Mon84], θαζψο θαη 

εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξνη, φπσο ηα επίπεδα ζηνλ νξφ ηεο β2-κηθξνζθαηξίλεο [Mol99], ηνπ 

δηαιπηνχ CD23 (sCD23) θαη ηεο θηλάζεο ζπκηδίλεο. 
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2.8 Θεπαπεία 

 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

λφζνπ θαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ, ε Β-ΥΛΛ παξακέλεη λφζνο ρσξίο ίαζε. 

Θεξαπεπηηθφο ζηφρνο, πξνο ην παξφλ, είλαη ε ππνζηξνθή ηεο λφζνπ, πιήξεο θαη καθξνρξφληα θαηά 

ην δπλαηφλ. ηελ θιηληθή πξάμε, ν ζεξάπσλ ηαηξφο θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ζεξαπεπηηθψλ δπλαηνηήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηάδην ζηε δηάγλσζε (Rai ή Binet), ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε θαη ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο. 

 

 
 

Φηγ. 2.5 : Τα ζηάδηα ζεξαπείαο ηεο Β-ΧΛΛ. 

 

Οη αζζελείο κε ζηαζεξή, ρακεινχ θηλδχλνπ ή ζηαδίνπ Α θαηά Binet λφζν δε ιακβάλνπλ ζεξαπεία, 

θαζψο ε επηβίσζε ελδέρεηαη θαη λα κεησζεί κε ηε ρεκεηνζεξαπεία, ιφγσ ησλ επηπινθψλ. Γηα ηε 

ζεξαπεία 1εο γξακκήο ζπλίζηαηαη θινπδαξαβίλε ή ρισξακβνπθίιε [Rai00]. Ζ ζεξαπεία κε 

θινπδαξαβίλε έρεη θαλεί πην απνηειεζκαηηθή απφ άιια ζπκβαηηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, 

φπσο ην CHOP (θπθινθσζθακίδε, δνμνξνπβηθίλε, βηλθξηζηίλε, πξεδληδφλε) θαη ην CAP 

(θπθινθσζθακίδε, δνμνξνπβηθίλε, πξεδληδφλε). ε ζρέζε κε ηε ρισξακβνπθίιε επηηπγράλεη 

θαιχηεξε αληαπφθξηζε βξαρππξφζεζκα, αιιά δελ απνδεηθλχεηαη βειηίσζε ζηελ επηβίσζε. 

πλεπψο, ε ρισξακβνπθίιε παξακέλεη ρξήζηκε, εηδηθά γηα αζζελείο πνπ δελ έρνπλ θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε, φπσο απηή νξίδεηαη κε βάζε ηελ θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο θαη άιινπο δείθηεο. Γηα 

αζζελείο κε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε δηθαηνινγείηαη θαη ρξήζε ησλ ζρεκάησλ FC (θινπδαξαβίλε, 
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θπθινθσζθακίδε) θαη FCR (θινπδαξαβίλε, θπθινθσζθακίδε, rituximab), ηνπιάρηζηνλ ζηα 

εξεπλεηηθά πξσηφθνιια, θαζψο έρνπλ ήδε θαλεί πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. To rituximab 

είλαη έλα κνλνθισληθφ αληίζσκα έλαληη ηνπ CD20, ην νπνίν ελψ φηαλ ρνξεγείηαη κφλν ηνπ δελ 

έρεη ζεκαληηθή δξάζε, ζε ζπγρνξήγεζε κε ηε ρεκεηνζεξαπεία δξα ζπλεξγηθά. Έλα δηαθνξεηηθφ 

κνλνθισληθφ αληίζσκα, ην alemtuzumab, έρεη δξαζηηθφηεηα ζε αζζελείο κε ρξσκνζσκηθέο 

αλσκαιίεο. Έρεη ήδε εγθξηζεί γηα ζεξαπεία 2εο γξακκήο, αιιά κειεηάηαη επηπξφζζεηα ε σθέιεηα 

ρνξήγεζήο ηνπ απφ ηελ αξρή ζε αζζελείο κε ηα ελ ιφγσ ειιηπή ρξσκνζψκαηα. 

 

Γηα ζεξαπεία 2εο γξακκήο ζπληζηάηαη ε θινπδαξαβίλε, κφλε ή ζε ζρήκα κε θπθινθσζθακίδε θαη 

κνλνθισληθφ αληίζσκα. Οη αζζελείο αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά αληίζηαζε ζηε θινπδαξαβίλε θαη 

φηαλ ζπκβεί απηφ, ε κέζε επηβίσζε ππνινγίδεηαη ζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο. ε πεξηπηψζεηο 

αληίζηαζεο ζηε θινπδαξαβίλε, ην ζρήκα FCR έρεη πνζνζηά αληαπφθξηζεο θαη πιήξνπο χθεζεο 

58% θαη 6%, αληίζηνηρα, ην alemtuzumab έρεη αληίζηνηρα πνζνζηά 33% θαη 2%, ελψ ππάξρνπλ θαη 

ελδείμεηο γηα αθφκα θαιχηεξε δξάζε ηνπ alemtuzumab ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θινπδαξαβίλε [Elt05]. 

Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζε αζζελείο κε ππνγακκαζθαηξηλαηκία θαη ζπρλά επεηζφδηα ζήςεο 

ζπκπιεξψλεηαη κε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε γ-ζθαηξίλεο θαη αληηβηνηηθψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

απηνάλνζσλ εθδειψζεσλ ηεο λφζνπ γίλεηαη κε πξεδληδφλε [Mau00]. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αλαηκίαο 

γίλεηαη παξαδνζηαθά κε ηε ρεκεηνζεξαπεία. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε αλαηκία νθείιεηαη ζε 

δηήζεζε ηνπ κπεινχ ή πξφθεηηαη γηα αλαηκία ρξφληαο λφζνπ, ε ρνξήγεζε εξπζξνπνηεηίλεο 

επηηπγράλεη ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. 

 

Ζ κεηακφζρεπζε κπεινχ δελ πξνβιέπεηαη σο θαζηεξσκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, πξνζθέξεη 

φκσο δπλεηηθά ίαζε θαη έηζη κειεηάηαη γηα ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο πνπ έρνπλ επηβαξπληηθνχο 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο (κε κεηαιιαγκέλν ηχπν Β-ΥΛΛ θαη ειιείςεηο ζε ρξσκνζψκαηα), νη 

νπνίνη δελ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ θιαζηθή ρεκεηνζεξαπεία θαη ηαπηφρξνλα κπνξνχλ 

λα ππνκείλνπλ κηα ηέηνηα επηζεηηθή ζεξαπεία. Ζ απηφινγε κεηακφζρεπζε έρεη ρακειή ζλεηφηεηα 

(10%) θαη πεηπραίλεη καθξνρξφληα χθεζε, αιιά φρη ίαζε. πλνδεχεηαη, φκσο, απφ πςειή επίπησζε 

επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ θαη δεπηεξνπαζψλ θαθνεζεηψλ, φπσο κπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν θαη 

νμεία κπεινγελή ιεπραηκία. ηελ επηηπρία ηεο κεηακφζρεπζεο παίδεη ξφιν ε πξψηκε παξέκβαζε 

θαη ην ρακειφ θνξηίν λφζνπ. Οη αζζελείο κε κε κεηαιιαγκέλν IgVH έρνπλ ρεηξφηεξε πξφγλσζε 

κε ηελ απηφινγε κεηακφζρεπζε, αιιά φρη θαη κε ηελ αιινγελή. Ζ αιινγελήο κεηακφζρεπζε έρεη 

θαιχηεξε αληαπφθξηζε απφ ηελ απηφινγε κεηακφζρεπζε, αιιά θαη κεγαιχηεξε ηνμηθφηεηα θαη 

ζλεηφηεηα (40%), πνπ απνδίδεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηε λφζν κνζρεχκαηνο θαηά μεληζηή (GVHD). 

Σειεπηαία, δνθηκάδνληαη παξαιιαγέο ηεο κεηακφζρεπζεο κπεινχ, φπσο ε κε κπειναθαληζηηθή 

ηερληθή, κε πςειέο πξνζδνθίεο: ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφηεξεο δφζεηο ησλ κπεινθαηαζηαιηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη αθνινπζεί ε αιινγελήο κεηακφζρεπζε, ψζηε λα δξάζεη ην κφζρεπκα θαηά ησλ 

ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ [Gri05]. 

 

Νέα θάξκαθα ζρεδηάδνληαη θαη δνθηκάδνληαη, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθνχο κνξηαθνχο ζηφρνπο. 

Σέηνηα είλαη ε θιαβνπηξηδφιε (αλαζηνιέαο θηλάζεο), ην Ontak (IL-2 receptor ligand immunotoxin 

denileukin diftitox), κνλνθισληθά αληηζψκαηα (έλαληη ηνπ HLA-DR, ηνπ ππνδνρέα TRAIL100, 

θιπ) θαη ν αλαζηνιέαο ηνπ Hsp90 (heat shock protein 90, κφξην-ζπλνδφο ηνπ ZAP). Με εμαίξεζε 

ην Ontak, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε θάζε ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, ηα ππφινηπα βξίζθνληαη ζε 

πνιχ πξψηκα ζηάδηα. Δλαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ε γνληδηαθή ζεξαπεία, κε 

ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνδνρέα CD40, ν νπνίνο απνηειεί ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζε αξθεηέο 

αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο [Ada05]. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε κειέηε εκβνιηαζκνχ κε ιεπραηκηθά 

θχηηαξα ή ζπζηαηηθά ηνπο γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ πνπ έρνπλ αλνζηαθή επάξθεηα, γεγνλφο πνπ 

πξνυπνζέηεη λα κελ έρνπλ ιάβεη αθφκε ζρήκα θινπδαξαβίλεο ή alemtuzumab, ή ηνπιάρηζηνλ λα 

έρεη παξέιζεη ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζεξαπεία. 

 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Κςηηαπομεηπία ποήρ 
 

3.1 Διζαγυγή 

 

Ζ θπηηαξνκεηξία ξνήο (flow cytometry) [Sha03,Giv01] απνηειεί κηα ζρεηηθά ζχγρξνλε θαη 

ξαγδαία εμειηζζφκελε ηερληθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξάεη ηαπηφρξνλα θαη θαηφπηλ λα 

αλαιχεη πνιιαπιά θπζηθά ή/θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ, ζπλήζσο 

θπηηάξσλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ρξεζηηθή ηεο αμία έρεη εθηηκεζεί ζεκαληηθά ζε πνηθίιεο 

βηνινγηθέο θαη ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Μηα εθ ησλ βαζηθφηεξσλ εθαξκνγψλ ηεο αθνξά ηελ 

αηκαηνινγία, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ δεηγκάησλ 

αίκαηνο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηάγλσζε αηκαηνινγηθψλ θαθνεζεηψλ. Οη ηδηφηεηεο πνπ 

κεηξνχληαη πεξηιακβάλνπλ ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ θάζε ζσκαηηδίνπ, ηε ζρεηηθή εζσηεξηθή 

πνιππινθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή έληαζε θζνξηζκνχ ηνπ (fluorescence), φηαλ ζε απηφ 

πεξηέρνληαη εθ θχζεσο θζνξίδνληα ζπζηαηηθά ή επηζπλάπηνληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαηάιιειεο 

θζνξίδνπζεο νπζίεο. Ζ κέηξεζε ηνπ θζνξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη, κε θαηάιιειε πξνεπεμεξγαζία 

ηνπ εθάζηνηε εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ κεηξεζέλησλ ζσκαηηδίσλ, γηα 

ηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξσκνζσκάησλ, πξσηετλψλ 

(ελδνθπηηαξηθψλ ή δεζκεπκέλσλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε), αληηγφλσλ (ελδνθπηηαξηθψλ ή επί ηεο 

θπηηαξηθήο πεξηθέξεηαο), πεξηερνκέλνπ DNA ή RNA, ελδπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη pH, κεηαμχ 

άιισλ. Κάζε ζσκαηίδην κεγέζνπο 0.2-150 κm κπνξεί λα ππνζηεί θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. 

 

 
 

Φηγ. 3.1 : Ο θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο. 

 

ηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο, ηα ζσκαηίδηα βξίζθνληαη αησξνχκελα ζε έλα πδξνδπλακηθά 

θαηεπζπλφκελν ξεχκα πγξνχ, ην νπνίν δηέξρεηαη κέζσ κηαο δέζκεο θσηφο, ζπλήζσο θσηφο laser, 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο. ηαλ κηα αθηίλα θσηφο πξνζπίπηεη ζε έλα ζσκαηίδην, ην 

θσο ζθεδάδεηαη ή απνξξνθάηαη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην απνξξνθεκέλν θσο ελδέρεηαη λα 

επαλεθπεκθζεί κε ηε κνξθή θζνξηζκνχ ζε θάπνην άιιν κήθνο θχκαηνο. Έλα πιήζνο απφ 
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θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνπο θαθνχο ζηξέθνληαη πξνο ην ζεκείν πνπ ην ξεχκα πγξνχ δηέξρεηαη 

κέζσ ηεο δέζκεο θσηφο: έλαο θαθφο θαηά κήθνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο δέζκεο, πνπ ζπιιέγεη ηελ 

πξφζζηα ζθέδαζε θσηφο (forward scatter - FS), θαη νη ππφινηπνη θάζεηα ζε απηήλ, εθ ησλ νπνίσλ 

έλαο ζπιιέγεη ηελ πιάγηα ζθέδαζε θσηφο (side scatter - SS) θαη νη ππφινηπνη ζπιιέγνπλ θζνξηζκφ 

ζε δηάθνξα κήθε θχκαηνο. Ζ έληαζε ηεο FS αληηζηνηρεί ζην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ, ελψ 

ε έληαζε ηεο SS εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή εζσηεξηθή πνιππινθφηεηά ηνπ (φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θχηηαξν, απφ ην ζρήκα ηνπ ππξήλα, ην πιήζνο ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θφθθσλ, ηελ ηξαρχηεηα 

ηεο κεκβξάλεο, θιπ). Αθνχ ζπιιερζνχλ ην ζθεδαζκέλν θσο θαη ν θζνξηζκφο, αλαθαηεπζχλνληαη 

πξνο θαηάιιεινπο αληρλεπηέο, νη νπνίνη παξάγνπλ ειεθηξνληθά ζήκαηα έληαζεο αλάινγεο απηήο 

ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ πνπ δέρνληαη. 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα παξαγφκελα ειεθηξνληθά ζήκαηα πθίζηαληαη επεμεξγαζία απφ κηα αθνινπζία 

απφ γξακκηθνχο θαη ινγαξηζκηθνχο εληζρπηέο. Ζ ινγαξηζκηθή ελίζρπζε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε κέηξεζε ηνπ θζνξηζκνχ, αιιά θάπνηεο θνξέο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο SS. Απηφο ν ηχπνο 

ελίζρπζεο δηεπξχλεη ηελ θιίκαθα ησλ ρακειψλ ζεκάησλ θαη ζπκπηέδεη απηή ησλ πςειψλ. Σα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ, απνζεθεχνληαη σο αξρεία ππνινγηζηή θαη κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ 

γξαθηθά, κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ κίαο ή πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ 

λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηνπο ππνπιεζπζκνχο πνπ απαξηίδνπλ ην εθάζηνηε δείγκα ζσκαηηδίσλ. 

 

3.2 Ο κςηηαπομεηπηηήρ ποήρ 

 

Έλαο θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζπζηήκαηα: ην ζχζηεκα πγξνχ, ην 

νπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

 

 Σν ζχζηεκα πγξνχ κεηαθέξεη ηα ζσκαηίδηα κε ηε κνξθή ξεχκαηνο πγξνχ πξνο ηε δέζκε 

laser γηα αλάιπζε. 

 Σν νπηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ lasers πνπ εθπέκπνπλ θσο πξνο ηα ζσκαηίδηα θαη απφ 

νπηηθά θίιηξα πνπ θαηεπζχλνπλ ηα πξνθχπηνληα ζήκαηα θσηφο πξνο ηνπο αληρλεπηέο. 

 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κεηαηξέπεη ηα ζήκαηα θσηφο ζε ειεθηξνληθά ζήκαηα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία ζε έλαλ ππνινγηζηή. 

 

3.2.1 Σο ζύζηημα ςγπού 

 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγξνχ είλαη ε κεηαθνξά ησλ ζσκαηηδίσλ ζε έλα ξεχκα πγξνχ πξνο ηε 

δέζκε laser γηα αλάιπζε. Γηα βέιηηζην θσηηζκφ, ην ξεχκα πνπ κεηαθέξεη ηα ζσκαηίδηα πξέπεη λα 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν ηεο δέζκεο laser. Δπηπξνζζέησο, κφλν έλα ζσκαηίδην αλά ρξνληθή 

ζηηγκή πξέπεη λα δηέξρεηαη κέζσ ηεο δέζκεο laser. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην δείγκα ησλ 

ζσκαηηδίσλ δηνρεηεχεηαη κέζα ζε έλα ξεχκα πγξνχ επηθάιπςεο εληφο ηνπ ζαιάκνπ ξνήο. Βάζεη 

αξρψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεσξία ζηξσηήο ξνήο, ην δείγκα παξακέλεη μερσξηζηφ αιιά νκναμνληθφ κε 

ην πγξφ επηθάιπςεο. Ζ ξνή ηνπ πγξνχ επηηαρχλεη ηα ζσκαηίδηα θαη ηα πεξηνξίδεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

δείγκαηνο, ν νπνίνο ζηνρεχεη πξνο ην θέληξν ηνπ laser. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο 

πδξνδπλακηθή ζηφρεπζε. 

 

Ζ πίεζε ηνπ δείγκαηνο θαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ζ πίεζε ηνπ 

δείγκαηνο είλαη πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ηνπ πγξνχ. Έλαο ξπζκηζηήο πίεζεο ειέγρεη ην 

ξπζκφ ξνήο ηνπ δείγκαηνο κε ην λα κεηαβάιιεη ηελ πίεζε ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ πίεζε ηνπ 

πγξνχ. Αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ δείγκαηνο πξνθαιεί αχμεζε ζην ξπζκφ ξνήο, θαζψο έηζη 
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δηεπξχλεηαη ν ππξήλαο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ επηηξέπεη ζε πεξηζζφηεξα ζσκαηίδηα λα δηέξρνληαη 

κέζσ ηνπ πγξνχ αλά κνλάδα ρξφλνπ. Με δηεπξπκέλν ηνλ ππξήλα ηνπ δείγκαηνο, θάπνην ζσκαηίδηα 

ελδέρεηαη λα κελ δηέξρνληαη απφ ην θέληξν ηεο δέζκεο laser, αιιά αιιειεπηδξνχλ κε απηή ζε 

θάπνηα κε βέιηηζηε γσλία. Απηφ φκσο δελ απνηειεί απαξαίηεηα κεηνλέθηεκα, αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή. Οη πςειφηεξνη ξπζκνί ξνήο είλαη πην θαηάιιεινη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ κεηξήζεσλ, 

νη νπνίεο ζεσξνχληαη επαξθείο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ δεηγκάησλ αίκαηνο. Σα 

δεδνκέλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ιηγφηεξν αλαιπηηθά, θαζψο ελδέρεηαη θάπνηα ζσκαηίδηα λα 

κελ έρνπλ δηέιζεη ζε επζεία κε ηνλ ππξήλα ηνπ δείγκαηνο, αιιά πξνθχπηνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα. 

Οη ρακειφηεξνη ξπζκνί είλαη πην θαηάιιεινη γηα εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα, φπσο ζηελ αλάιπζε DNA. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζρεδφλ θάζε ζσκαηίδην έρεη δηέιζεη 

απφ ην θέληξν ηεο δέζκεο laser, νπφηε ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη ζε θάζε ζσκαηίδην 

θαη εθπέκπεηαη απφ απηφ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε. 

 

3.2.2 Σο οπηικό ζύζηημα 

 

Σν νπηηθφ ζχζηεκα ελφο θπηηαξνκεηξεηή ξνήο απνηειείηαη απφ ην νπηηθφ ζχζηεκα δηέγεξζεο θαη 

ην νπηηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο. Σν ζχζηεκα δηέγεξζεο πεξηιακβάλεη ην laser θαη έλα πιήζνο θαθψλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ θαη λα ζηνρεχζνπλ ηε δέζκε laser. Σν ζχζηεκα 

ζπιινγήο πεξηιακβάλεη θαθνχο ζπιινγήο, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ ην θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζσκαηηδίσλ κε ηε δέζκε laser, θαη έλα ζχζηεκα απφ νπηηθά θίιηξα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δξνκνινγήζνπλ ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκαηνο ζε θαζνξηζκέλνπο νπηηθνχο 

αληρλεπηέο. Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη επηηπρψο ράξε ζηελ χπαξμε 

ελφο νπηηθνχ πάγθνπ, ν νπνίνο παξέρεη κηα επζηαζή επηθάλεηα θαη δηαηεξεί ηελ πεγή θσηφο θαη ηα 

ζπζηήκαηα δηέγεξζεο θαη ζπιινγήο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, θάπνηεο θνξέο 

απαηηείηαη ε θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ησλ ζσκαηηδίσλ λα είλαη ζηαζεξή σο πξνο ην laser, ελψ θάπνηεο 

άιιεο φρη. Αληίζηνηρα, ν νπηηθφο πάγθνο ξπζκίδεηαη ψζηε λα πξνζθέξεη ζηαζεξή ή κεηαβαιιφκελε 

επζπγξάκκηζε. 

 

Δθφζνλ έλα ζσκαηίδην δηέξρεηαη κέζσ ηεο δέζκεο θσηφο, ε πιάγηα ζθέδαζε θσηφο θαη ηα ζήκαηα 

θζνξηζκνχ εθηξέπνληαη πξνο έλα ζχλνιν απφ ιπρλίεο θσηνπνιιαπιαζηαζκνχ, ελψ κηα θσηνδίνδνο 

ζπιιέγεη ηελ πξφζζηα ζθέδαζε θσηφο. Ζ θσηνδίνδνο απνηειεί κηα ζπζθεπή ιηγφηεξν επαίζζεηε 

ζηα ζήκαηα θσηφο ζε ζρέζε κε ηε ιπρλία, νπφηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ απφ φια ηα πξνθχπηνληα νπηηθά ζήκαηα. Αληίζεηα, νη ιπρλίεο ζπιιέγνπλ ζήκαηα 

θζνξηζκνχ, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη αζζελή. ια ηα ζήκαηα δξνκνινγνχληαη πξνο ηνπο αληρλεπηέο 

ηνπο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο νπηηθψλ θίιηξσλ. Ζ εμεηδίθεπζε ελφο αληρλεπηή σο πξνο έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο βειηηζηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο θίιηξνπ κπξνζηά απφ ηε 

ιπρλία, ην νπνίν επηηξέπεη κφλν ζε έλα ζηελφ εχξνο κεθψλ θχκαηνο λα θζάλεη ζηνλ αληρλεπηή. 

Σέηνηα θίιηξα θαινχληαη δσλνπεξαηά θίιηξα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο αληρλεπηήο ζπλνδεχεηαη 

απφ έλα θίιηξν κε εηηθέηα 530/30, απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα αληρλεχζεη ζήκαηα ζε κήθε 

θχκαηνο απφ 515 nm έσο 545 nm. Άιινη ηχπνη θίιηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά είλαη ηα 

βξαρππεξαηά θίιηξα, πνπ επηηξέπνπλ κφλν ηε δηέιεπζε κεθψλ θχκαηνο ίζσλ ή κηθξφηεξσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο, θαη ηα καθξππεξαηά θίιηξα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε κεθψλ 

θχκαηνο ηνπιάρηζηνλ ίζσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο. 

 

Έλαο άιινο ηχπνο ζπζθεπψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην νπηηθφ ζχζηεκα ελφο θπηηαξνκεηξεηή ξνήο 

είλαη νη δηαρσξηζηέο δέζκεο, νη νπνίνη δηεπζχλνπλ αθηίλεο θσηφο δηαθνξεηηθψλ κεθψλ θχκαηνο 

πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπζθεπψλ απνηεινχλ νη 

δηρξσκαηηθνί θαζξέθηεο. Έλαο δηρξσκαηηθφο θαζξέθηεο κε εηηθέηα 560 επαλαεθπέκπεη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε ζήκαηα ζε κήθε θχκαηνο 560 nm θαη κηθξφηεξα. Σα κεγαιχηεξα ηα αλαθιά πξνο 

κηα θάζεηε θαηεχζπλζε. 
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3.2.3 Σο ηλεκηπονικό ζύζηημα 

 

ηαλ έλα νπηηθφ ζήκα (ζθέδαζεο θσηφο ή θζνξηζκνχ) θζάλεη ζε θάπνηνλ αληρλεπηή, κεηαηξέπεηαη 

ζε έλα πιήζνο ειεθηξνλίσλ αλάινγν ηεο έληαζήο ηνπ, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη θαη παξάγεηαη 

έηζη έλα αθφκα κεγαιχηεξεο (αιιά αλάινγεο) έληαζεο ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν ξεχκα απηφ ηαμηδεχεη 

σο ηνλ εληζρπηή θαη κεηαηξέπεηαη ζε παικφ ηάζεο. Σν πςειφηεξν ζεκείν ηνπ παικνχ ζπκβαίλεη 

φηαλ ην ζσκαηίδην βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο δέζκεο θσηφο, νπφηε θαη επηηπγράλεηαη θαη ην 

κέγηζην πνζφ ζθέδαζεο θσηφο ή θζνξηζκνχ. Καζψο ην ζσκαηίδην απνκαθξχλεηαη απφ ηε δέζκε 

θσηφο, ν παικφο επηζηξέθεη ζηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ. Σν κέγεζνο ηεο ηάζεο εμαξηάηαη απφ ην 

πιήζνο ησλ θσηνλίσλ πνπ αληρλεχηεθαλ, ηελ ηάζε ηεο ιπρλίαο πνπ ηα αλίρλεπζε θαη ην θέξδνο ηνπ 

εληζρπηή. Οη ξπζκίζεηο ηνπ εληζρπηή κπνξεί λα είλαη γξακκηθέο ή ινγαξηζκηθέο. πλήζσο, ε 

ινγαξηζκηθή ελίζρπζε εθαξκφδεηαη ζηηο εληάζεηο θζνξηζκνχ ή θακηά θνξά θαη ζηελ έληαζε ηεο 

SS. Απηφο ν ηχπνο ελίζρπζεο δηεπξχλεη ηελ θιίκαθα ησλ ρακειψλ ζεκάησλ θαη ζπκπηέδεη απηή 

ησλ πςειψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζπκβάιιεη ζην λα δηαρσξίδνληαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηα 

αξλεηηθά απφ ηα αζζελψο ζεηηθά πξνθχπηνληα ειεθηξηθά ζήκαηα. Σν πιήζνο ησλ θαλαιηψλ ζην 

νπνίν αληηζηνηρνχληαη νη παξαγφκελεο ηάζεηο, ηζνχηαη ηππηθά κε 1024 πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο 

ελίζρπζεο (δειαδή νη ηάζεηο θαλνληθνπνηνχληαη ζην εχξνο ηηκψλ ησλ 0-1023 mV) θαη κε 1000 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ινγαξηζκηθήο ελίζρπζεο. πλήζσο, ε ινγαξηζκηθή ελίζρπζε πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε 4 ινγαξηζκηθψλ επηπέδσλ. Γειαδή, ηα θαλάιηα 0, 255, 511, 767 θαη 1023 ηεο γξακκηθήο 

θιίκαθαο αληηζηνηρνχλ ζηα θαλάιηα 0, 1, 10, 100 θαη 1000 ηεο ινγαξηζκηθήο θιίκαθαο. Πνιιέο 

θνξέο, έλα ειεθηξνληθφ θαηψθιη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηνξίδεη ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη θαη λα απνθιείεη κε απνδεθηά δεδνκέλα. Σφηε, νη ηδηφηεηεο ελφο ζσκαηηδίνπ 

θαηαγξάθνληαη, κφλν αλ θάζε κία απφ ηηο πξνθχπηνπζεο ηηκέο ηνπο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε θαζνξηζκέλε ηηκή θαησθιηνχ. 

 

3.3 Παπαγυγή ζκέδαζηρ θυηόρ και θθοπιζμού 

 

3.3.1 κέδαζη θυηόρ 

 

Ζ ζθέδαζε θσηφο πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ έλα ζσκαηίδην εθηξέπεη κηα πξνζπίπηνπζα αθηίλα 

θσηφο. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ζπκβαίλεη απηφ εμαξηάηαη απφ θάπνηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζσκαηηδίνπ: ζπγθεθξηκέλα, απφ ην κέγεζνο θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ πνιππινθφηεηα. Παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέδαζε θσηφο ζε έλα θχηηαξν είλαη ε κεκβξάλε ηνπ, ν ππξήλαο ηνπ, θαζψο 

θαη θάζε θνθθψδεο πιηθφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν ζρήκα θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ θπηηάξνπ επίζεο 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή ζθέδαζε θσηφο. 

 

Σν θσο πνπ ζθεδάδεηαη πξνο ηα κπξνο (forward scatter - FS) είλαη αλάινγν κε ην εκβαδφλ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ θπηηάξνπ ή ην κέγεζφο ηνπ. Ζ FS είλαη κηα κέηξεζε πνπ πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν 

απφ ην πεξηζιαζκέλν θσο θαη αληρλεχεηαη απφ κηα θσηνδίνδν αθξηβψο πάλσ ζηνλ άμνλα ηεο 

πξφζζηαο θαηεχζπλζεο ηεο εηζεξρφκελεο αθηίλαο laser. Σν θσο πνπ ζθεδάδεηαη πξνο ηα πιάγηα 

(side scatter - SS) είλαη αλάινγν ηεο εζσηεξηθήο πνιππινθφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ. Ζ SS απνηειεί 

κηα κέηξεζε πνπ πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην δηαζιαζκέλν θσο, ην νπνίν παξάγεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ, αλ απηή παξνπζηάδεη κεηαβνιή ζην δείθηε 

δηάζιαζεο. Μπνξεί λα ζπιιερζεί απφ θαηάιιεινπο θαθνχο ηνπνζεηεκέλνπο πεξίπνπ θάζεηα ζηνλ 

άμνλα ηεο πξφζζηαο θαηεχζπλζεο ηεο εηζεξρφκελεο αθηίλαο laser θαη λα αλαθαηεπζπλζεί ζηνλ 

θαηάιιειν αληρλεπηή. 
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Φηγ. 3.2 : Ιδηόηεηεο ζθέδαζεο θσηόο ελόο θπηηάξνπ. 

 

Ζ ηαπηφρξνλε κέηξεζε ησλ FS θαη SS ζπρλά επηηξέπεη ηε δηάθξηζε θπηηαξηθψλ ηχπσλ ζε έλαλ 

εηεξνγελή θπηηαξηθφ πιεζπζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη βαζηθνί ιεπθνθπηηαξηθνί ππνπιεζπζκνί 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ κε ηε ρξήζε ελφο δηαγξάκκαηνο FS-SS. 

 

 
 

Φηγ. 3.3 : Γηάθξηζε βαζηθώλ ππνπιεζπζκώλ ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ κε βάζε ηηο FS θαη SS. 

 

3.3.2 Φθοπιζμόρ 

 

Κάζε θζνξίδνπζα ρεκηθή έλσζε, πνπ απνθαιείηαη θαη θζνξφρξσκα (fluorochrome), απνξξνθά 

θσηεηλή ελέξγεηα ζε θάπνην εχξνο κεθψλ θχκαηνο, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ έλσζε 

απηή. Ζ απνξξφθεζε απηή αλαγθάδεη έλα ειεθηξφλην λα αλπςσζεί ζε θάπνην αλψηεξν ελεξγεηαθφ 

επίπεδν. Σν δηεγεξκέλν ειεθηξφλην γξήγνξα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε, 

εθπέκπνληαο ηελ ελέξγεηα δηέγεξζήο ηνπ κε ηε κνξθή θσηνλίνπ. Απηή ε ελεξγεηαθή κεηάβαζε 

θαιείηαη θζνξηζκφο. Σν εχξνο κεθψλ θχκαηνο ζην νπνίν ε θζνξίδνπζα έλσζε δηεγείξεηαη 

νλνκάδεηαη θάζκα δηέγεξζεο. Δθφζνλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη ζηηο κεηαβάζεηο 

δηέγεξζεο απφ φηη εθπέκπεηαη ζηηο κεηαβάζεηο εθπνκπήο, ηα κήθε θχκαηνο εθπνκπήο είλαη 

κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα κήθε θχκαηνο δηέγεξζεο. Σν εχξνο ησλ κεθψλ θχκαηνο εθπνκπήο κηαο 

θζνξίδνπζαο έλσζεο θαιείηαη θάζκα εθπνκπήο. 
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Φηγ. 3.4 : Φάζκαηα θζνξηζκνύ (δηέγεξζεο θαη εθπνκπήο) θνηλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ 

θζνξνρξσκάησλ. 

 

Σν laser ηφληνο αξγνχ (argon ion laser) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο, γηαηί ην 

θσο ησλ 488 nm πνπ εθπέκπεη κπνξεί λα δηεγείξεη πεξηζζφηεξα απφ έλα θζνξνρξψκαηα. Έλα απφ 

απηά είλαη ε θζνξίδνπζα ηζνζεηνθπαλίλε (fluorescein isothiocyanate - FITC). ην θάζκα δηέγεξζεο 

ηεο FITC, ε γξακκή ησλ 488 nm είλαη θνληά ζην κέγηζην ηεο απνξξφθεζεο ηεο FITC. πλεπψο, ε 

δηέγεξζε ζε απηφ ην κήθνο θχκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα πςειή εθπνκπή απφ ηελ FITC. Αλ ε FITC 

δηεγεξζεί ζε έλα άιιν κήθνο θχκαηνο ηνπ θάζκαηνο δηέγεξζήο ηεο, ζα ππάξμεη εθπνκπή θσηφο ηνπ 

ίδηνπ θάζκαηνο, αιιά κηθξφηεξεο έληαζεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θζνξνρξψκαηα ηαπηφρξνλα, αξθεί θαη ηα ππφινηπα λα κπνξνχλ λα δηεγεξζνχλ ζηα 488 nm, αιιά 

ηα κήθε θχκαηνο κέγηζηεο εθπνκπήο ηνπο λα κελ είλαη πνιχ θνληά ην έλα ζην άιιν. Ζ 

θπθνεξπζξίλε (phycoerythrin - PE) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ FITC ηθαλνπνηεί απηά ηα θξηηήξηα. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ε κέγηζηε δηέγεξζε ηεο PE δελ επηηπγράλεηαη ζηα 488 nm, ε PE κπνξεί λα δηεγεξζεί 

επαξθψο ζην κήθνο θχκαηνο απηφ, ψζηε λα πξνθχςεη επαξθήο έληαζε θζνξηζκνχ πξνο αλίρλεπζε. 

Σν θπξηφηεξν φκσο, ην κήθνο θχκαηνο κέγηζηεο εθπνκπήο είλαη 530 nm γηα ηελ FITC θαη 570 nm 

γηα ηελ PE. Απηά ηα κήθε θχκαηνο είλαη αξθεηά απφκαθξα κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην θάζε ζήκα 

θζνξηζκνχ λα κπνξεί λα αληρλεπηεί απφ μερσξηζηφ θαθφ. Ζ πνζφηεηα ηνπ ζήκαηνο θζνξηζκνχ πνπ 

αληρλεχεηαη είλαη αλάινγε κε ην πιήζνο ησλ θζνξνρξσκαηηθψλ κνξίσλ ζην ζσκαηίδην. 
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Μηα θζνξίδνπζα ρεκηθή έλσζε κπνξεί λα ζπλελσζεί κε έλα κνλνθισληθφ αληίζσκα θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θπηηαξηθνχ ηχπνπ, κε βάζε ηνπο 

αληηγνληθνχο δείθηεο επηθάλεηαο ηνπ θπηηάξνπ. ε έλαλ εηεξνγελή θπηηαξηθφ πιεζπζκφ, πνιιαπιά 

αληηζψκαηα ζπλελσκέλα κε δηαθνξεηηθά θζνξνρξψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα 

δηαθξηζνχλ νη επηκέξνπο ππνπιεζπζκνί. 

 

 
 

Φηγ. 3.5 : Σύλδεζε θζνξνρξσκαηηζκέλσλ αληηζσκάησλ κε αληηγόλα θπηηαξηθήο επηθάλεηαο. 

 

3.4 Σα κςηηαπομεηπικά δεδομένα 

 

Αθνχ ηα πξνθχπηνληα νπηηθά ζήκαηα (ηεο ζθέδαζεο θσηφο θαη ηνπ θζνξηζκνχ γηα θάζε κεηξεζέλ 

ζσκαηίδην) κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθά ζήκαηα ζηνπο αληρλεπηέο, νη αληίζηνηρεο εληάζεηο 

δηαθξηηνπνηνχληαη, αληηζηνηρψληαο ζε έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ θαλαιηψλ, ηππηθά αξηζκεκέλσλ απφ 

ην 0 σο ην 1023. πλήζσο, νη εληάζεηο θζνξηζκνχ (θαζψο ελίνηε θαη ε SS) δηαθξηηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ηεο ινγαξηζκηθήο θιίκαθαο θαη φρη ηεο ζπλήζνπο γξακκηθήο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ 

απνζεθεχνληαη σο αξρεία ππνινγηζηή, βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πξνηχπνπ, ηνπ flow cytometry 

standard (FCS) 3.0 [Sea97], ην νπνίν έρεη πξνηαζεί απφ ηελ International Society for Analytical 

Cytometry (ISAC), κε ζθνπφ λα παξέρεη έλαλ μεθάζαξν ηξφπν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

θπηηαξνκεηξεηέο ξνήο. 

 

Σα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ην πξφηππν FCS, πεξηέρνπλ ηξία ππνρξεσηηθά πεδία, κε 

νλφκαηα „HEADER‟, „TEXT‟ θαη „DATA‟. Σα πεδία απηά ελδέρεηαη λα αθνινπζνχληαη απφ ην 

πξναηξεηηθφ πεδίν „ANALYSIS‟, θαζψο θαη απφ άιια επηπξφζζεηα πξναηξεηηθά πεδία, πνπ νξίδεη 

ν θαηαζθεπαζηήο. Σν πεδίν „TEXT‟ ππνδηαηξείηαη ζε δχν επηκέξνπο πεδία, κε νλφκαηα „primary‟ 

θαη „supplemental‟. Πεξηέρεη κηα αθνινπζία απφ δεπγάξηα ιέμεσλ-θιεηδηά θαη ησλ ηηκψλ ηνπο, 

θσδηθνπνηεκέλσλ κε ηε ρξήζε θψδηθα ASCII, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεδνκέλσλ. Σν ππνπεδίν „primary‟ πεξηέρεη έλα ζηαζεξφ θαη ππνρξεσηηθφ ζχλνιν ιέμεσλ-θιεηδηά, 

ελψ ην ππνπεδίν „supplemental‟ είλαη πξναηξεηηθφ θαη πεξηέρεη έλα κεηαβιεηφ πιήζνο απφ ιέμεηο-

θιεηδηά, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ θαζνξίδεη ν εθάζηνηε ζρεδηαζηήο hardware 

ζε έλαλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο. Δθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα 

πείξακα (δειαδή ηηο κεηξήζεηο ηνπ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο), ελδέρεηαη λα θαηαγξάθνληαη θαη νη 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθηειέζηεθε ην πείξακα απηφ. Σν ηκήκα „DATA‟ πεξηέρεη ηα raw 

δεδνκέλα ζε κία εθ ησλ ηξηψλ αθφινπζσλ πηζαλψλ κνξθψλ: ζε ιίζηα (list-mode), ζπζρεηηζκέλα 

(correlated) ή αζπζρέηηζηα (uncorrelated). Ζ πιεηνςεθία ησλ θπηηαξνκεηξεηψλ ξνήο απνζεθεχνπλ 

ηα δεδνκέλα ηνπο ζε κνξθή ιίζηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη, πσο νη εγγξαθέο (ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε 

μερσξηζηνχ κεηξεζέληνο ζσκαηηδίνπ) είλαη απνζεθεπκέλεο ζε κηα ιίζηα, ε κία κεηά ηελ άιιε. 
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Φηγ. 3.6 : Η δνκή ελόο FCS αξρείνπ ζε κνξθή list-mode. 

 

ηελ εξγαζία [Dra08], ε εξεπλεηηθή κνλάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ καο πξνηείλεη θαη πινπνηεί έλα λέν 

κνληέιν δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, ην νπνίν επλνεί ηε καδηθφηεξε δηαρείξηζε, 

αλάιπζε θαη ελνπνίεζε (integration) ηεο δηαζέζηκεο θιηληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο πιεξνθνξίαο απφ 

δηάθνξεο πεγέο. Μεηαμχ άιισλ, πεξηγξάθεηαη κηα θαηάιιειε κεηάθξαζε ηνπ πξνηχπνπ FCS ζε 

έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ 

θπηηαξνκεηξεηή ξνήο ζην λα πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα ή λα κειεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

δεηγκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. 

 

3.5 Ανάλςζη κςηηαπομεηπικών δεδομένυν 

 

Σα θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ. Ζ απινχζηεξε κνξθή γξαθηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο είλαη ην ηζηφγξακκα. Έλα 

ηζηφγξακκα απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα κίαο παξακέηξνπ, φπσο ηεο SS, ηεο FS ή νπνηαζδήπνηε 

έληαζεο θζνξηζκνχ: ν νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ, ελψ ν θάζεηνο 

άμνλαο αληηζηνηρεί ζην πιήζνο ησλ ζσκαηηδίσλ αλά ηηκή ηεο παξακέηξνπ. Γχν παξάκεηξνη 

κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ηαπηφρξνλα ζε έλα 2-δηάζηαην δηάγξακκα: θάζε κία απφ ηηο δηαζηάζεηο 
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πεξηέρεη θαη ηηο ηηκέο κηαο μερσξηζηήο παξακέηξνπ. Έλα ηζηφγξακκα δχν παξακέηξσλ απνηειεί κηα 

3-δηάζηαηε γξαθηθή παξάζηαζε, ζηελ νπνία νη δχν απφ ηνπο άμνλεο πεξηέρνπλ ηηο ηηκέο ησλ δχν 

παξακέηξσλ, ελψ ν επηπξφζζεηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην πιήζνο ησλ ζσκαηηδίσλ αλά δεχγνο 

ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ απηψλ. Μηα πνηνηηθή παξαιιαγή απηήο ηεο κεζφδνπ αλαπαξάζηαζεο 

απνηειεί ην ρξσκαηηζκέλν 2-δηάζηαην δηάγξακκα. ε απηφ, ν άμνλαο πνπ αλαπαξηζηά ην πιήζνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ρξήζε ελφο ρξψκαηνο: ε θσηεηλφηεηα ηνπ ρξψκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αλάινγε ηνπ πιήζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ αλά δεχγνο ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ. 

Σέινο, ηα πην ζχγρξνλα ινγηζκηθά αλαπαξάζηαζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ θαη 

3-δηάζηαηα δηαγξάκκαηα, δειαδή απεηθνλίζεηο ηξηψλ ηαπηφρξνλα παξακέηξσλ [Wat92]. 

 

 
 

Φηγ 3.7 : Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θπηηαξνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ πην βαζηθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ αλάιπζε θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

δηάθξηζε ησλ ζσκαηηδίσλ ελφο εηεξνγελνχο δείγκαηνο ζε ππνπιεζπζκνχο (γηα παξάδεηγκα, 

θπηηαξηθνχο ηχπνπο) θαη ζηε ζπλέρεηα ε εμαγσγή επηκέξνπο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο 

ππνπιεζπζκνχο πνπ ελδηαθέξνπλ. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πινπνηείηαη απηή ε δηάθξηζε 

θαιείηαη gating: ζε θάπνην θαηάιιειν δηάγξακκα απφ δηαζέζηκεο θπηηαξνκεηξηθέο παξακέηξνπο, ν 

ππεχζπλνο ηεο κειέηεο ζρεκαηίδεη γξαθηθά ηα φξηα κηαο πεξηνρήο (θπθιηθήο, ηεηξαγσληθήο ή θαη 

πνιπγσληθήο), ζηελ νπνία πεξηθιείεη (απνκνλψλεη) ην ππνζχλνιν εθείλν ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο εξγαζηεξηαθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν ηεο 

αηκαηνινγίαο ελδέρεηαη λα επηζπκεί λα αλαιχζεη απφ έλα δείγκα ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ κφλν ηα 

θχηηαξα ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ. Απεηθνλίδνληαο φια ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ζην 

δηάγξακκα ησλ παξακέηξσλ FS θαη SS, ζρεδηάδεη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία γλσξίδεη πσο 

αλήθνπλ κφλν ηα ιεκθνθχηηαξα. Δλ ζπλερεία, κε ην ππνζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ θχηηαξσλ θαη ηηο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη 

γηα παξάδεηγκα κε ηηο παξακέηξνπο θζνξηζκνχ ηνπο. Έλα δηάγξακκα κε παξακέηξνπο θζνξηζκνχ 

πνπ αθνξά κφλν ην ιεκθνθπηηαξηθφ ππνπιεζπζκφ αλακέλεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ αθνξά φια ηα ιεπθά θχηηαξα. 
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Φηγ. 3.8 : Χξήζε ηνπ gating γηα πεξηνξηζκό ηεο αλάιπζεο ζε έλαλ ππνπιεζπζκό. 

 

Μηα δηαδηθαζία αληίζηνηρεο θηινζνθίαο κε απηήο ηνπ gating απνηειεί ε ηνπνζέηεζε ησλ markers. 

Έλαο marker ηαπηίδεηαη κε κηα επηιεγκέλε ηηκή κηαο παξακέηξνπ, ε νπνία ζεσξείηαη θαησθιηθή 

γηα ηελ παξάκεηξν απηή. Γειαδή, αλάινγα κε ην αλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ελφο ζσκαηηδίνπ είλαη 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ επηιεγκέλνπ marker, ην ζσκαηίδην θαηεγνξηνπνηείηαη σο ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ, αληίζηνηρα, σο πξνο ηελ παξάκεηξν απηή. ε έλα ηζηφγξακκα, έλαο marker απνηειεί κηα 

λνεηή θάζεηε γξακκή ζε έλα ελδηάκεζν ζεκείν ηεο εηθφλαο (γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνην ηνπηθφ 

ειάρηζην ηνπ ηζηνγξάκκαηνο) θαη δηαθξίλεη ηα ζσκαηίδηα ζε απηά πνπ βξίζθνληαη δεμηά ηνπ θαη 

αξηζηεξά ηνπ. ε έλα 2-δηάζηαην δηάγξακκα, δχν markers ηνπνζεηνχληαη ψζηε λα δηαηξνχλ ηελ 

εηθφλα ζε ηέζζεξα λνεηά ηεηαξηεκφξηα. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζσκαηίδηα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο 

ππνπιεζπζκνχο: πξφθεηηαη γηα απηά πνπ είλαη ζεηηθά θαη σο πξνο ηηο δχν παξακέηξνπο, απηά πνπ 

είλαη αξλεηηθά θαη σο πξνο ηηο δχν παξακέηξνπο, απηά πνπ είλαη ζεηηθά κφλν σο πξνο ηελ πξψηε 

παξάκεηξν θαη απηά πνπ είλαη ζεηηθά κφλν σο πξνο ηε δεχηεξε παξάκεηξν. Σφζν ε δηαδηθαζία ηνπ 

gating φζν θαη απηή ηεο ηνπνζέηεζεο markers δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απηνκαηνπνηεκέλν 

ηξφπν. Ο εξγαζηεξηαθφο ππεχζπλνο ηηο εθηειεί ρεηξνλαθηηθά, βαζηδφκελνο ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπ πάλσ ζην εθάζηνηε ππφ κειέηε πξφβιεκα, θαζψο θαη ζηε κνξθή θαη ηελ 

ηνπνινγία ησλ εμεηαδφκελσλ δεηγκάησλ. 

 

Γηα ηνπο επηιεγκέλνπο ππνπιεζπζκνχο ησλ ζσκαηηδίσλ εμάγνληαη επηκέξνπο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

Δθηφο απφ ηηο πξνθαλείο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην πιήζνο ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

εθάζηνηε επηιεγκέλε πεξηνρή θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ζσκαηηδίσλ, ηππηθά 

ππνινγίδνληαη θαη πην ζχλζεηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ είλαη ε κέζε ηηκή, ε 

ελδηάκεζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θάζε παξακέηξνπ γηα ηα ζσκαηίδηα κηαο επηιεγκέλεο 

πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ζπρλά ππνινγίδνληαη ε έληαζε ηεο εθάζηνηε παξακέηξνπ πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην κέγηζην πιήζνο ζσκαηηδίσλ ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο (έληαζε θνξπθήο), θαζψο θαη ην πιήζνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ έληαζε απηή γηα ηελ εθάζηνηε παξάκεηξν (πιήζνο θνξπθήο). 

ηαλ εθαξκφδεηαη ινγαξηζκηθή ελίζρπζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάζε κίαο απφ ηηο παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο αξθεί λα κεηαθεξζεί ε θάζε ηηκή έληαζεο απφ ηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα ζηε 

γξακκηθή. Αλ ε γξακκηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηεί 1024 δηαθξηηά θαλάιηα, ελψ ε ινγαξηζκηθή 1000 
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δηαθξηηά θαλάιηα θαη 4 ινγαξηζκηθέο ζηάζκεο, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, ε κεηαθνξά ησλ εληάζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο    1)(log1256)(  xLOGxLIN . 

 

 
 

Φηγ. 3.9 : Τνπνζέηεζε markers θαη εμαγσγή επηκέξνπο ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

3.6 Κςηηαπομεηπική ανάλςζη για ηη διάγνυζη αζθενών Β-ΥΛΛ 

 

Ζ θαηαλεκεκέλε θχζε ηνπ αίκαηνο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ έλα πιήζνο θπηηάξσλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ, ην θαζηζηά πξφζθνξν γηα θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εθαξκνγέο ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο απνηειεί ε αλαγλψξηζε θαη πνζνηηθνπνίεζε αληηγφλσλ 

θπηηαξηθήο πεξηθέξεηαο κε ηε ρξήζε θζνξνρξσκαηηζκέλσλ κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ 

[Bro00,Ril09]. Μηα πνιχ κεγάιε πνηθηιία απφ αληηγφλα εξπζξνθπηηάξσλ, ιεπθνθπηηάξσλ θαη 

αηκνπεηαιίσλ έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο ζην πξφζθαην παξειζφλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ αληηζσκάησλ επηηξέπεη ηελ θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ 

θπηηαξηθνχο ηχπνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή θαιείηαη αλίρλεπζε αλνζνθαηλφηππνπ (ελαιιαθηηθά, 

αλνζνθαηλνηχπεζε) θαη δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ αξρηθή δηάγλσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

δηάθνξσλ αηκαηνινγηθψλ αζζελεηψλ, φπσο νμεηψλ ιεπραηκηψλ, ρξφλησλ ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη θαθνεζψλ ιεκθσκάησλ [Dar00]. Οη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ιεπραηκηψλ θαη 

ιεκθσκάησλ παξνπζηάδνπλ πξνθαλείο δηαθνξέο ζηα αληηγνληθά ηνπο πξφηππα, κε απνηέιεζκα λα 

απνηεινχλ ηδαληθά πεδία κειέηεο θαη αλάιπζεο κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Αθφκα θαη νη ζηξαηεγηθέο 

ζεξαπείαο ηέηνησλ αζζελεηψλ βαζίδνληαη ζε αληηγνληθά πξφηππα. Ζ αλνζνθαηλνηχπεζε δεηγκάησλ 

αίκαηνο παξέρεη πιεξνθνξία, ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε απφ άιιεο ππάξρνπζεο ηερληθέο. 

Δπηπξνζζέησο, απνηειεί έλα επέιηθην κέζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο αζζελψλ, νη 

νπνίνη έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεκεηνζεξαπεία ή κεηακφζρεπζε κπεινχ νζηψλ θαη αξθεηά ζπρλά 

επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ειάρηζηα ππνιεηκκαηηθψλ αζζελεηψλ. Οη δηαγλσζηηθέο εξκελείεο κε 

ρξήζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο βαζίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ απφ αληηγνληθά πξφηππα θαη εληάζεηο 

θζνξηζκνχ. 
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Ζ θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο δηάγλσζεο αζζελψλ 

κε Β-ΥΛΛ, θαζψο νη Β-θπηηαξηθέο ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθέο δηαηαξαρέο εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

αληηγνληθά πξφηππα. Ζ ρξήζε ελφο επξέσο θάζκαηνο απφ κνλνθισληθά αληηζψκαηα επηηξέπεη 

ζηνπο θιηληθνχο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαγλψζεηο, κε βάζε αληίζηνηρα πξφηππα 

αληηγνληθήο έθθξαζεο: θνηλνί θαηλφηππνη ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο δηαηαξαρψλ εθθξάδνπλ έλα 

ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά αληηγφλα, φπσο ηα CD19, CD20 θαη CD22. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλήζεηο 

θαηλφηππνη ησλ αληίζηνηρσλ Σ-θπηηαξηθψλ δηαηαξαρψλ αληηζηνηρνχλ ζε ηειείσο δηαθνξεηηθά 

αληηγνληθά πξφηππα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ έθθξαζε ησλ αληηγφλσλ CD2, CD3, CD4 

ή/θαη CD7, αξθεί κηα απιή ζχγθξηζε ησλ δχν αληηγνληθψλ πξνηχπσλ κε απηφ ηνπ δηαζέζηκνπ 

δείγκαηνο ιεκθνθπηηάξσλ, ψζηε λα απνθαζηζηεί ν αθξηβψο ηχπνο ιεκθνθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλνζνθαηλνηχπεζεο, δε ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε παξνπζία ή ε απνπζία 

ηνπ εθάζηνηε ρξήζηκνπ αληηγφλνπ, αιιά θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία απηφ εθθξάδεηαη, δειαδή αλ 

εθθξάδεηαη αζζελά ή ηζρπξά (κηα πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα δίλεηαη γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή 

πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ δείγκαηνο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάγλσζε 

ηεο Β-ΥΛΛ ηίζεηαη απφ ηελ αλίρλεπζε ζην πεξηθεξηθφ αίκα αιιά θαη ζε θάζε άιιν δηεζεκέλν ηζηφ 

ηνπ λενπιαζκαηηθνχ Β-ιεκθνθπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζζελή έθθξαζε 

ησλ αληηγφλσλ ηεο Β ζεηξάο CD20 θαη CD19 κε ηαπηφρξνλε άηππε έθθξαζε ηνπ αληηγφλνπ CD5, 

ηελ αζζελή έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο CD23, ηελ έιιεηςε ησλ αληηγφλσλ ηνπ 

BCR ππνδνρέα CD79b θαη FMC-7 θαη ηελ θισληθή έθθξαζε ηεο θάππα ή ιάκδα ειαθξάο αιχζνπ 

ηεο αλνζνζθαηξίλεο επηθαλείαο ηνπ θπηηάξνπ. 

 

 
 

Φηγ. 3.10 : Αλίρλεπζε ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ (απηώλ πνπ εθθξάδνπλ ην αληηγόλν CD3). 

 

ηελ πξάμε, ν εξγαζηεξηαθφο ππεχζπλνο γηα ηε δηάγλσζε Β-ΥΛΛ αλαιακβάλεη πξψηα λα 

απνκνλψζεη ην ιεκθνθπηηαξηθφ πιεζπζκφ ζην δηαζέζηκν δείγκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Απηφ ην 

επηηπγράλεη εθαξκφδνληαο gating ζην δηάγξακκα ησλ παξακέηξσλ FS θαη SS. Σα ιεκθνθχηηαξα 

είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ ηα ππφινηπα θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, δειαδή 

απφ ηα κνλνθχηηαξα θαη ηα πνιπκνξθνπχξελα. Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή εζσηεξηθή 

πνιππινθφηεηα, εηδηθά ζπγθξηλφκελα κε ηα πνιπκνξθνπχξελα, ηα νπνία απνηεινχλ εμαηξεηηθά 

θνθθψδε θχηηαξα. πλεπψο, κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζην δηάγξακκα ησλ FS θαη SS κε ηε κνξθή 

κηαο ππθλήο ζπζηάδαο θπηηάξσλ, πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ θνηλή αξρή ησλ δχν αμφλσλ. 

Με ηε ρξήζε gating απνκαθξχλνληαη απφ ηελ επαθφινπζε αλάιπζε θαη θάπνηα απνκνλσκέλα 

ζεκεία, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε λεθξά θχηηαξα. Πην πξφζθαηεο ηερληθέο gating γηα ηελ επηινγή 

ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε θζνξηδνπζψλ παξακέηξσλ, φπσο απηήο 

ηνπ αληηγφλνπ CD45, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, θαη απηήο ηνπ 

αληηγφλνπ CD14, ην νπνίν απνηειεί αλαγλσξηζηηθφ αληηγφλν ησλ κνλνθπηηάξσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

επηιεγκέλα ιεκθνθχηηαξα αλαιχνληαη πεξαηηέξσ, ζε δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

θζνξηδνπζψλ παξακέηξσλ ηνπο. Ζ παξνπζία ή απνπζία θξηηηθψλ αληηγφλσλ ζε απηά, θαζψο θαη ε 

έληαζε ηεο πηζαλήο έθθξαζήο ηνπο, αληρλεχεηαη κε ηε ρξήζε gating θαη ηελ ηνπνζέηεζε markers. 
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Φηγ. 3.11 : Αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ην αληηγόλν CD20, ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

πνπ εθθξάδνπλ ην αληηγόλν CD5, θαζώο θαη απηώλ πνπ ζπλεθθξάδνπλ θαη ηα δύν αληηγόλα 

(CD20+/CD5+). 

 

 

 

 
 

Φηγ. 3.12 : Αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθά ην αληηγόλν FMC-7, ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθά ην αληηγόλν CD79b, θαζώο θαη απηώλ πνπ ζπλεθθξάδνπλ 

αξλεηηθά θαη ηα δύν αληηγόλα (FMC-7-/ CD79b-). 
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Φηγ. 3.13 : Αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ην αληηγόλν CD19, ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

πνπ εθθξάδνπλ ην αληηγόλν CD23, θαζώο θαη απηώλ πνπ ζπλεθθξάδνπλ θαη ηα δύν αληηγόλα 

(CD19+/ CD23+). 

 

 

 
 

Φηγ. 3.14 : Αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ην δείθηε Κ. 

 

 

 
 

Φηγ. 3.15 : Αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ην δείθηε Λ. 
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4 Γίκηςα πεποίθηζηρ 
 

4.1 Διζαγυγή 

 

Κάζε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ή πξφγλσζεο κηαο λφζνπ κε ηε ρξήζε κεηξεζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ ησλ αζζελψλ ηεο απνηειεί έλα ζηηγκηφηππν ελφο γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν 

θαιείηαη εμαγσγή εχινγεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο (inference). Δλ γλψζεη ή φρη ηνπ εθάζηνηε εηδηθνχ 

πνπ πξνβαίλεη ζηε ζπκπεξαζκαηνινγία απηή, ην „ινγηθφ εξγαιείν‟ πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηεί 

είλαη ν απινχζηαηνο θαλφλαο ηνπ Bayes. Αο ζεσξεζεί ην εμήο παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηε δηάγλσζε 

ηεο Β-ΥΛΛ: έλα γλψξηζκα πνπ επηδξά μεθάζαξα θαη επζέσο ζηελ απφθαζε δηάγλσζεο ηεο λφζνπ 

είλαη ε έθθξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αληηγφλσλ CD20 θαη CD5. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρεη ζπκβεί ην αληίζηξνθν γεγνλφο: ε χπαξμε ηεο λφζνπ είλαη απηή πνπ έρεη πξνεγεζεί (αίηην) θαη 

έρεη πξνθαιέζεη ηελ παζνινγηθή έθθξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αληηγφλσλ απηψλ (απνηέιεζκα). Ο 

θαλφλαο ηνπ Bayes ζηελ απινχζηεξή ηνπ κνξθή φρη κφλν επηηξέπεη ζηνλ εηδηθφ λα εθιακβάλεη ηηο 

δχν απηέο αληίζηξνθεο εξκελείεο σο ηζνδχλακεο (αθνχ ην αίηην επηθέξεη έλα απνηέιεζκα, ηφηε θαη 

ε παξαηήξεζε ελφο απνηειέζκαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ηνπ αηηίνπ), αιιά ηνπ παξέρεη θαη κηα 

πνζνηηθή έθθξαζε ηεο ηζνδπλακίαο απηήο. Έζησ ε ηπραία κεηαβιεηή 1X  πνπ δειψλεη ηελ χπαξμε 

ηεο λφζνπ (+/-) θαη ε ηπραία κεηαβιεηή 2X  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

αληηγφλσλ (+/-). Σφηε ηζρχεη 

 

   
 
 2

1
1221 ||

XP

XP
XXPXXP  . 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε (εθ ησλ πζηέξσλ) πηζαλφηεηα έλαο αζζελήο 

λα θέξεη ηε λφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα ιεκθνθχηηαξά ηνπ εθθξάδνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ αληηγφλσλ. 

Σν αληηθεηκεληθφ γεγνλφο, φκσο, ηνπ νπνίνπ ε αθξηβήο (εθ ησλ πζηέξσλ) πηζαλφηεηα είλαη δπλαηφ 

λα εθηηκεζεί απφ πξνυπάξρνληα δεδνκέλα, είλαη ε έθθξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αληηγφλσλ ζηνπο 

αζζελείο ηεο λφζνπ. Ζ δηαηζζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνλ εηδηθφ ηαπηίδεηαη κε ηε 

ιχζε πνπ πξνζθέξεη ν θαλφλαο ηνπ Bayes, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη δχν πξναλαθεξζείζεο πηζαλφηεηεο 

πξνθχπηνπλ αλάινγεο. 

 

Αο ππνηεζεί, ηψξα, φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο απφ ηνλ εηδηθφ ππεηζέξρνληαη λέα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε. Έλα ηέηνην κπνξεί λα είλαη ν 

ρξφλνο δηπιαζηαζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πψο εθηηκάηαη ε απφ θνηλνχ 

επίδξαζε ησλ δχν γλσξηζκάησλ ζηε δηάγλσζε; Δθηφο απφ ηελ θνηλή επίδξαζή ηνπο ζηε δηάγλσζε, 

κήπσο επεξεάδεη θαη ην έλα γλψξηζκα ην άιιν (γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη ηα πνιιαπιαζηαζκέλα 

ιεκθνθχηηαξα λα κεηαβάιινπλ ην πνζνζηφ έθθξαζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αληηγφλσλ); Ή κήπσο 

ε επίδξαζε ηνπ ελφο γλσξίζκαηνο αλαηξείηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ; Ο απιφο θαλφλαο ηνπ 

Bayes αδπλαηεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα. Ζ απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο 

πνιιαπιψλ (θαη ελδερνκέλσο ζπζρεηηδφκελσλ) γλσξηζκάησλ ζπλήζσο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ελφο ηχπνπ, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο σο θαλφλαο ηεο αιπζίδαο. Με ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα απαληεζνχλ φια ηα δπλαηά εξσηήκαηα inference. Έζησ ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ 51 ,, XX  . Απφ ηνλ θαλφλα ηεο αιπζίδαο πξνθχπηεη φηη 

 

           .,,,|,,|,||,,,, 12345123412312154321 XXXXXPXXXXPXXXPXXPXPXXXXXP   
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Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ θαλφλα είλαη, φηη ζηε γεληθή ηνπ κνξθή απαηηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εθζεηηθφ ρξφλν θαη ρψξν. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ θαλφλα λα 

ελζσκαηψζεη ηπρφλ πιεξνθνξία αλεμαξηεζίαο θάπνησλ γλσξηζκάησλ – ζεσξεί φια ηα γλσξίζκαηα 

αλά δχν ακνηβαία ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλα. Αλ ε ζπλζήθε απηή ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο, ν θαλφλαο 

κπνξεί λα απινπζηεπηεί. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη ηα γλσξίζκαηα 2X  θαη 3X  είλαη αλεμάξηεηα, 

δεδνκέλνπ ηνπ γλσξίζκαηνο 1X  (φπσο ζα ζπκβνιίδεηαη απφ δσ θαη πέξα: 132 | XXX  ). Σφηε 

ηζρχνπλ θαη    12312 |,| XXPXXXP  ,    13213 |,| XXPXXXP  , θιπ. Πνηα, φκσο, είλαη ηα 

ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηα γλσξίζκαηα θαη πψο αθξηβψο απηέο νη ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ κεζνδνινγηθά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο; Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ δεηεκάησλ έρεη αλαπηπρζεί ε ζεσξία ησλ δηθηχσλ πεπνίζεζεο. 

 

Σα δίθηπα πεπνίζεζεο (belief networks) ή πηζαλνηηθά δίθηπα (probabilistic networks) ή Bayesian 

δίθηπα (Bayesian networks – BNs) [Nea04,Pea95] απνηεινχλ πηζαλνηηθά γξαθηθά κνληέια, ηα 

νπνία αλαπαξηζηνχλ γλψζε ζε θάπνην αβέβαην πεδίν. ηα δίθηπα απηά, ε θάζε θνξπθή αλαπαξηζηά 

κηα ηπραία κεηαβιεηή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε θάπνην γλψξηζκα κηαο νληφηεηαο. Οη αθκέο αλάκεζα 

ζηηο θνξπθέο αλαπαξηζηνχλ ζηαηηζηηθέο εμαξηήζεηο αλάκεζα ζηηο αληίζηνηρεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. 

Οη εμαξηήζεηο απηέο εθηηκψληαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ απφ δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, αιιά κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη εκπεηξηθά. Κάζε αθκή ζην δίθηπν έρεη κηα δηεχζπλζε 

απφ κηα θνξπθή πξνο κηα άιιε. Ζ δηεχζπλζε ππνλνεί αηηηφηεηα: ε ηηκή ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο ηεο 

θνξπθήο ζηελ νπνία θαηαιήγεη κηα αθκή εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο ηεο 

θνξπθήο απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε αθκή απηή. ην παξάδεηγκα κε ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ν απιφο 

θαλφλαο ηνπ Bayes αληηζηνηρεί ην απινχζηεξν δπλαηφ BN: απηφ απνηειείηαη απφ δχν θνξπθέο θαη 

κηα δηεπζπλφκελε αθκή απφ ηελ θνξπθή 1X  (δηάγλσζε) ζηελ θνξπθή 2X  (έθθξαζε αληηγφλσλ). 

Οη δηεπζπλφκελεο αθκέο ησλ BNs απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη ηε βαζηθή 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηα θνηλά γξαθηθά κνληέια [Edw00]. Έλα BN θαηαθέξλεη θαη αλαπαξηζηά 

κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο ζε κηθξφ ζρεηηθά ρψξν θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη απαληήζεηο 

ζε εξσηήκαηα inference ζε απνδνηηθφ ρξφλν. Ζ πην θνηλή ρξήζε ησλ BNs είλαη γηα ηελ πξφβιεςε 

ησλ ηηκψλ ελφο ππνζπλφινπ κε παξαηεξήζηκσλ γλσξηζκάησλ, δνζέλησλ ησλ γλσζηψλ ηηκψλ ελφο 

ππνζπλφινπ παξαηεξήζηκσλ γλσξηζκάησλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ησλ BNs, φκσο, είλαη 

πεξηγξαθηθήο ζεκαζίαο: ε γξαθηθή ηνπο θχζε παξέρεη κηα θαιχηεξε δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηα πεξηγξαθφκελα γλσξίζκαηα. Υάξε ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα γεληθεχνπλ 

ηε δηαδηθαζία ζπκπεξαζκαηνινγίαο ηνπ εηδηθνχ ππφ ηελ παξνπζία πνιιαπιψλ γλσξηζκάησλ, ηα 

BNs έρνπλ θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξφζθαην παξειζφλ γηα πεξηγξαθή θαη πξφβιεςε ζε 

πξνβιήκαηα ηαηξηθήο θαη βηνινγηθήο θχζεσο [Pou08]. 

 

Πην αλαιπηηθά, έλα BN θσδηθνπνηεί ηελ θνηλή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ελφο ζπλφινπ απφ n ηπραίεο 

κεηαβιεηέο: nXX ,,1  . Οη θνξπθέο (νη ηπραίεο κεηαβιεηέο) ηνπ BN νξγαλψλνληαη ζηε δνκή ελφο 

δηεπζπλφκελνπ αθπθιηθνχ γξαθήκαηνο (directed acyclic graph – DAG). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, (1) 

θάζε αθκή ηνπ γξαθήκαηνο έρεη κηα δηεχζπλζε απφ κηα θνξπθή πξνο κηα άιιε θαη (2) δελ ππάξρεη 

δηεπζπλφκελε αθνινπζία αθκψλ ζην γξάθεκα (δηεπζπλφκελν κνλνπάηη), πνπ λα πεγάδεη απφ θαη λα 

θαηαιήγεη ζηελ ίδηα θνξπθή. ηαλ κηα δηεπζπλφκελε αθκή πεγάδεη απφ κηα θνξπθή θαη θαηαιήγεη 

ζε κηα άιιε, ε πξψηε θνξπθή θαιείηαη γνλέαο ηεο δεχηεξεο θαη ε δεχηεξε παηδί ηεο πξψηεο. ηαλ 

έλα δηεπζπλφκελν κνλνπάηη πεγάδεη απφ κηα θνξπθή θαη θαηαιήγεη ζε κηα άιιε, ε πξψηε θνξπθή 

θαιείηαη πξφγνλνο ηεο δεχηεξεο θαη ε δεχηεξε απφγνλνο ηεο πξψηεο. Έλα DAG εμαζθαιίδεη, φηη 

θακία θνξπθή ζην γξάθεκα δελ απνηειεί ηαπηφρξνλα πξφγνλν θαη απφγνλν κηαο άιιεο – κε απηφ 

ηνλ ηξφπν δηαηεξείηαη θαη ε ινγηθή ηεο αηηηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεη θάζε δηεπζπλφκελν κνλνπάηη. 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ, ε δνκή ελφο BN θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη 

ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα ησλ ππφ ζπλζήθε ζηαηηζηηθψλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ αλαπαξηζηψκελσλ 

κεηαβιεηψλ: θάζε κεηαβιεηή-θνξπθή ηνπ γξαθήκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηε απφ φιεο ηηο 
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κε απνγφλνπο κεηαβιεηέο-θνξπθέο ηεο, δεδνκέλσλ ησλ γνλέσλ κεηαβιεηψλ-θνξπθψλ ηεο. Δθηφο 

απφ ηε δνκή ηνπ DAG, ε νπνία απνηειεί ηελ πνηνηηθή πεξηγξαθή ηνπ BN, ην BN πεξηγξάθεηαη θαη 

πνζνηηθά, κε ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ ππφ ζπλζήθε θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο. Οη θαηαλνκέο απηέο 

ππαθνχνπλ ζηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηα ηεο δνκήο: ε ππφ ζπλζήθε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο θάζε 

κεηαβιεηήο-θνξπθήο παίξλεη ηηκέο απνθιεηζηηθά δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ ησλ γνλέσλ κεηαβιεηψλ-

θνξπθψλ απηήο. Υάξε ζηελ ηδηφηεηα απηή κεηψλεηαη αηζζεηά ε πνιππινθφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο απφ θνηλνχ θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ κεηαβιεηψλ. Έζησ att  ην ζχλνιν 

ησλ γνλέσλ κεηαβιεηψλ-θνξπθψλ ηεο κεηαβιεηήο-θνξπθήο attX , κε natt ,,1 . Ζ απφ θνηλνχ 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ κεηαβιεηψλ ζε έλα BN κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ 

αθφινπζν απινπνηεκέλν ηχπν: 

 

   



n

att

attattn XPXXP
1

1 |,..., . 

 

Απηή ε απινπνίεζε παξέρεη θαη έλαλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν ππνινγηζκνχ νπνηαζδήπνηε επηκέξνπο 

(εθ ησλ πζηέξσλ) θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο, ε νπνία απαληά θαη ζην αληίζηνηρν εξψηεκα inference. 

Μηα ηδέα δίλεηαη κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

 

 
 

Φηγ. 4.1 : Παξάδεηγκα ελόο Bayesian δηθηύνπ. 

 

Έζησ ην ζχλνιν ησλ δπαδηθψλ κεηαβιεηψλ 51 ,, XX  , νη νπνίεο εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαπαξηζηά ην BN ηεο παξαπάλσ θηγνχξαο. Κάζε κεηαβιεηή-θνξπθή ζπλνδεχεηαη απφ 

έλαλ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ (εθ ησλ πζηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηάο ηεο δεδνκέλσλ ησλ 

γνλέσλ κεηαβιεηψλ-θνξπθψλ ηεο. Σν πιήζνο ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκψληαη γηα ηελ πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ BN ηζνχηαη κε 2022222 232  . Αλ δελ ήηαλ γλσζηή ε δνκή ηνπ BN, ην 

πιήζνο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα έπξεπε λα εθηηκεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο αιπζίδαο 

ηζνχηαη κε 6422222 5432  . Ζ απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ παξαπάλσ BN δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 

 

           .|,||,..., 45214132151 XXPXXXPXXPXPXPXXP   
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Γνζέληνο ελφο BN, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πηζαλψλ εξσηεκάησλ inference. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

αθνξά πξνγλσζηηθά εξσηήκαηα, δειαδή δεηείηαη λα πξνβιεθζεί ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο-θνξπθήο, 

δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ θάπνησλ παξαηεξνχκελσλ απφγνλσλ κεηαβιεηψλ-θνξπθψλ ηεο. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία αθνξά δηαγλσζηηθά εξσηήκαηα, φπνπ δεηείηαη λα πξνβιεθζεί ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο-

θνξπθήο, δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ θάπνησλ παξαηεξνχκελσλ πξφγνλσλ κεηαβιεηψλ-θνξπθψλ ηεο. 

Έλα παξάδεηγκα πξνγλσζηηθνχ εξσηήκαηνο ζην παξαπάλσ BN, πνπ ζπλήζσο απνηειεί θαη ην πην 

εχθνιν ζελάξην, είλαη λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ηνπ ελδερφκελνπ TX 5 , έρνληαο γλσζηφ φηη 

TX 1 . Ζ ιχζε δίλεηαη κε κηα εθαξκνγή ηνπ απινπνηεκέλνπ ηχπνπ: 
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Δίλαη θαλεξφ, φηη ν γεληθφο ηχπνο απινπνηείηαη αηζζεηά: ε ηζφηεηα πνπ πξνθχπηεη θαλεξψλεη απιά 

φηη        22144515 ,||| XPXTXXPXTXPTXTXP  . Σα δηαγλσζηηθά εξσηήκαηα 

είλαη θαηά θαλφλα πην δχζθνιν λα απαληεζνχλ, γηαηί απαηηνχλ ηνπο αληίζηξνθνπο ππνινγηζκνχο 

απφ απηνχο ππνλννχλ νη δηεπζχλζεηο ησλ αθκψλ ηνπ γξαθήκαηνο. Έλα παξάδεηγκα δηαγλσζηηθνχ 

εξσηήκαηνο είλαη λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ηνπ ελδερφκελνπ TX 1 , δεδνκέλνπ φηη TX 5 . 

Ζ ιχζε δίλεηαη σο αθνινχζσο θαη είλαη αξθεηά πην πνιχπινθε: 
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Σν πιήζνο ησλ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν 

απφ απηφ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ αλ ε δνκή ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ άγλσζηε, δειαδή 

ηεο ηάμεο ηνπ  nO 2 . πγθεθξηκέλα απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ελφο πιήζνπο απφ παξακέηξνπο ηεο 

ηάμεο ηνπ  12  nO , φπνπ δ είλαη ην κέγηζην πιήζνο παηδηψλ ηεο θάζε θνξπθήο ζην γξάθεκα. Με 

ηα δχν απηά παξαδείγκαηα παξνπζηάζηεθε ν πην απιφο δηαζέζηκνο αιγφξηζκνο inference ζε BNs, ν 

νπνίνο είλαη γλσζηφο σο αιγφξηζκνο απαινηθήο ησλ κεηαβιεηψλ (variable elimination) [Zha94]. Ο 

αιγφξηζκνο απηφο έρεη πάξεη ην φλνκά ηνπ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα δηαζπά ηα γεληθά αζξνίζκαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο (βιέπε αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή ηνπ εθάζηνηε ηχπνπ) 

ζε επηκέξνπο εζσηεξηθά αζξνίζκαηα (αζξνίζκαηα αζξνηζκάησλ). Κάζε έλα εζσηεξηθφ άζξνηζκα 

αθνξά κηα κεηαβιεηή, απηή πνπ ππάξρεη ζην αξηζηεξφ (εθ ησλ πζηέξσλ) κέξνο ηεο πεξηερφκελεο 

δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηαο. Με ηνλ αιγφξηζκν απηφ φιεο νη κεηαβιεηέο „απαιείθνληαη‟ δηαδνρηθά, 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ ηχπνπ ππνινγηζκνχ. ε πην ζχλζεηα BNs απφ απηφ πνπ 

εμεηάζηεθε, ε επηινγή ηεο δηαδνρήο ησλ κεηαβιεηψλ δελ απνηειεί ηεηξηκκέλν δήηεκα θαη κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ ηχπνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν αιγφξηζκνο απαινηθήο 

ησλ κεηαβιεηψλ εμάγεη έλα αθξηβέο απνηέιεζκα, αιιά ζην ζελάξην ηεο ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο δελ 

είλαη πνιπσλπκηθφο, θαζψο 1 n . 

 

ε κηα απφ ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ απνδνηηθνί αιγφξηζκνη γηα 

inference ζε BNs. Σα ππφινηπα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη απηφ ην θεθάιαην είλαη ε κάζεζε ησλ 

παξακέηξσλ θαη ηεο δνκήο ελφο BN. ηαλ ε δνκή ελφο BN είλαη γλσζηή απφ ηελ εκπεηξία, ην κφλν 

πνπ απνκέλεη είλαη λα εθηηκεζνχλ νη άγλσζηεο παξάκεηξνη (ππφ ζπλζήθε θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ) 

ησλ κεηαβιεηψλ απφ πξνυπάξρνληα δεδνκέλα. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, φκσο, ε δνκή 

ελφο BN δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή, νπφηε πξέπεη θαη απηή λα εθηηκεζεί απφ ηα δεδνκέλα. 

Δλψ ε κάζεζε ησλ παξακέηξσλ ελφο BN απνηειεί έλα ζρεηηθά εχθνιν πξφβιεκα, ηδίσο φηαλ φιεο 

νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ BN είλαη παξαηεξήζηκεο, ηα άιια δχν πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, 

απηά ηεο inference θαη ηεο κάζεζεο δνκήο, έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη NP-complete. Καηά ζπλέπεηα, 

απνδνηηθνί αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν φηαλ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο απιντθέο δνκέο 

BNs ή φηαλ παξέρνπλ πξνζεγγηζηηθά βέιηηζηεο ιχζεηο. 

 

4.2 Ιδιόηηηερ ηυν δικηύυν πεποίθηζηρ 

 

4.2.1 Η ζςνθήκη Markov 

 

Έζησ έλα DAG  EVG , : V είλαη ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ ηνπ DAG θαη E είλαη ην ζχλνιν ησλ 

δηεπζπλφκελσλ αθκψλ. Γηα θάζε VX att  , natt ,,1 , έζησ att  ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ηεο 

attX  θαη attND  ην ζχλνιν ησλ κε απνγφλσλ ηεο attX . Ζ ζπλζήθε Markov νξίδεη ην εμήο: γηα θάζε 

VX att  , ηζρχεη attattatt NDX  | . Έλα DAG πνπ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε Markov, απνηειεί έλα 

Bayesian δίθηπν. Σν BN ηεο θηγνχξαο 4.1 πεξηέρεη ην αθφινπζν ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο: 

21 XX  ,  312 , XXX  ,   15423 |,, XXXXX  ,  2134 ,| XXXX  ,   43215 |,, XXXXX  . 

Με βάζε απηέο ηηο ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο, ν θαλφλαο ηεο αιπζίδαο γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ κεηαβιεηψλ απινπνηείηαη ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ 

ηα εμήο:    212 | XPXXP  ,    13123 |,| XXPXXXP  ,    1241234 ,|,,| XXXPXXXXP   

θαη    4512345 |,,,| XXPXXXXXP  . Δθαξκφδνληαο ηηο αληηθαηαζηάζεηο απηέο ζηνλ θαλφλα 

ηεο αιπζίδαο, παξάγεηαη απεπζείαο ν απινπνηεκέλνο ηχπνο ηνπ BN γηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ κεηαβιεηψλ. 
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4.2.2 Ιζοδςναμία καηά Markov 

 

Αλ απφ ηηο αθκέο ηεο δνκήο ελφο BN παξαιεηθζνχλ νη δηεπζχλζεηο, πξνθχπηεη έλα ζχλνιν απφ κε 

δηεπζπλφκελεο αθκέο, ην νπνίν θαιείηαη ζθειεηφο ηεο δνκήο ηνπ BN. Ζ αθφινπζε θηγνχξα δείρλεη 

ηέζζεξα απινχζηαηα BNs κε ηνλ ίδην αξηζκφ θνξπθψλ θαη ηνλ ίδην ζθειεηφ. 

 

 
 

Φηγ. 4.2 : Γηαθνξεηηθά Bayesian δίθηπα κε ηηο ίδηεο θνξπθέο θαη ηνλ ίδην ζθειεηό. 

 

Δμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο πνπ επάγνληαη απφ ην θάζε BN, παξαηεξεί θαλείο ην εμήο: 

νη δνκέο θαη ησλ ηξηψλ πξψησλ BNs πεξηέρνπλ κηα θαη κνλαδηθή θνηλή ζπλζήθε αλεμαξηεζίαο, ηε 

132 | XXX  . Αληίζεηα, ε δνκή ηνπ ηέηαξηνπ BN πεξηέρεη θαη απηή κηα κφλν, αιιά δηαθνξεηηθή, 

ζπλζήθε αλεμαξηεζίαο, ηε 32 XX  . Σν απιφ απηφ παξάδεηγκα απνδεηθλχεη, φηη έλα ζχλνιν απφ 

ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο BNs. Ζ ηδηφηεηα πνιιαπιά 

BNs λα είλαη πηζηά ζην ίδην ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο νλνκάδεηαη ηζνδπλακία θαηά Markov 

(Markov equivalence) [And95]. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ηξεηο 

δπλαηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δπν θνξπθέο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κέζσ κηαο ελδηάκεζεο ηξίηεο 

θνξπθήο: νπξά-κε-νπξά (   ) φπσο ζην πξψην BN, θεθαιή-κε-νπξά (   ) φπσο ζην 

δεχηεξν θαη ζην ηξίην BN θαη θεθαιή-κε-θεθαιή (   ) φπσο ζην ηέηαξην BN. Σν γεγνλφο 

φηη ην ηειεπηαίν BN δελ είλαη ηζνδχλακν θαηά Markov κε ηα ηξία πξνεγνχκελα δελ είλαη ηπραίν. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ην παξαπάλσ απινχζηαην παξάδεηγκα γεληθεχεηαη θαη γηα BNs 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ δνκψλ: δχν ή πεξηζζφηεξα BNs είλαη ηζνδχλακα θαηά Markov, αλ απηά 

πεξηέρνπλ ην ίδην ζχλνιν θνξπθψλ, ηνλ ίδην ζθειεηφ θαη ηηο ίδηεο γεηηληάζεηο θεθαιή-κε-θεθαιή. 

Σα ηξία πξψηα BNs είλαη ηζνδχλακα θαηά Markov, επεηδή πεξηέρνπλ ην ίδην ζχλνιν θνξπθψλ, ηνλ 

ίδην ζθειεηφ θαη θακία γεηηλίαζε θεθαιή-κε-θεθαιή. Αλ ζην πξψην BN αληηζηξαθεί ε δηεχζπλζε 

νπνηαζδήπνηε αθκήο, ρσξίο λα αληηζηξαθεί ε δηεχζπλζε ηεο άιιεο, πξνθχπηεη έλα ηζνδχλακν θαηά 

Markov BN, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ νχηε θαηαξγείηαη θάπνηα γεηηλίαζε θεθαιή-κε-θεθαιή, νχηε 

παξάγεηαη θάπνηα λέα. Σέηνηεο αθκέο νλνκάδνληαη αληηζηξέςηκεο. ην δεχηεξν BN αληηζηξέςηκε 

αθκή είλαη ε πξψηε θαη ζην ηξίην ε δεχηεξε. ην ηέηαξην BN δελ ππάξρνπλ αληηζηξέςηκεο αθκέο, 

αθνχ φπνηα αθκή θαη αλ αληηζηξαθεί θαηαξγεί ηε κία θαη κνλαδηθή ππάξρνπζα γεηηλίαζε θεθαιή-

κε-θεθαιή. 

 

Μηα αληηζηξέςηκε αθκή ζπκβνιίδεηαη ζπρλά θαη σο κε δηεπζπλφκελε. Έλα γξάθεκα πνπ πεξηέρεη 

απνθιεηζηηθά κε δηεπζπλφκελεο αθκέο θαη δηεπζπλφκελεο κε αληηζηξέςηκεο αθκέο, θαιείηαη PDAG 

(partially DAG). Ζ νηθνγέλεηα ησλ PDAGs (θαη ησλ αληίζηνηρσλ BNs) πνπ είλαη ηζνδχλακα θαηά 

Markov, θαιείηαη CPDAG (completed PDAG). Οπνηαδήπνηε κε δηεπζπλφκελε αθκή ελφο CPDAG 

κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, αξθεί λα κελ παξάγεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα λέα 

γεηηλίαζε θεθαιή-κε-θεθαιή. Οπνηαδήπνηε δηεπζπλφκελε αθκή ηνπ, φκσο, νθείιεη λα δηαηεξεί ηε 

δηεχζπλζε πνπ έρεη θαη ζην αληίζηνηρν BN. ηε θηγνχξα 4.3 παξνπζηάδνληαη δχν CPDAGs κε ην 

ίδην ζχλνιν θνξπθψλ θαη ηνλ ίδην ζθειεηφ. Σα ηξία πξψηα BNs ηεο θηγνχξαο 4.2 αληηζηνηρνχλ ζην 

πξψην CPDAG, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηε ζπλζήθε 132 | XXX  . Σν ηέηαξην BN ηεο θηγνχξαο 4.2 

αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν CPDAG, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηε ζπλζήθε 32 XX  . 
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Φηγ. 4.3 : Γηαθνξεηηθά CPDAGs κε ηηο ίδηεο θνξπθέο θαη ηνλ ίδην ζθειεηό. 

 

Ζ κεηαηξνπή ελφο BN ζην αληίζηνηρν CPDAG θαη ην αληίζηξνθν πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε 

ελφο ζρεηηθά απινχ αιγφξηζκνπ [Ch02a]. Γηα ηε κεηαηξνπή απηή απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ πιήξνπο 

(πνπ λα κε ζπλεπάγεηαη ζπλζήθεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηφ) ζπλφινπ ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο ηνπ 

BN. Ζ εχξεζε ελφο ηέηνηνπ ζπλφινπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ d-δηαρσξηζκνχ (d-separation) 

[Ge90a,Ge90b]. Σν πιήξεο ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο ελφο BN είλαη κνλαδηθφ θαη θνηλφ γηα 

φια ηα ηζνδχλακά ηνπ θαηά Markov BNs θαη θαζνξίδεη κνλνκεξψο έλα ζχλνιν d-δηαρσξηζκψλ. Σν 

ζχλνιν απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη κνλνκεξψο έλα ζχλνιν γεηηληάζεσλ θεθαιή-κε-θεθαιή. 

Άξα έλα πιήξεο ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο θαζνξίδεη κνλνκεξψο έλα CPDAG θαη ηζρχεη θαη 

ην αληίζηξνθν. Σν επζχ ηζρχεη θαη γηα έλα BN, αιιά ην αληίζηξνθν φρη. 

 

 
 

Φηγ. 4.4 : Τν CPDAG ηνπ Bayesian δηθηύνπ ηεο θηγνύξαο 4.1. 

 

4.2.3 Markov blanket 

 

Έζησ attM  έλα ππνζχλνιν κεηαβιεηψλ, δεδνκέλνπ ηνπ νπνίνπ ε attX  είλαη αλεμάξηεηε φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ εθηφο απηψλ ηνπ attM , δειαδή    attattattatt MXMVX | . Σν attM  νλνκάδεηαη 

Markov blanket ηεο attX . Έλα ππνζχλνιν ηνπ attM  κπνξεί θαη απηφ λα απνηειεί Markov blanket 

ηεο attX . Σν κεγηζηνηηθφ Markov blanket κηαο κεηαβιεηήο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ 

ηεο, ησλ παηδηψλ ηεο θαη ησλ ππφινηπσλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ ηεο. Σν ειαρηζηνηηθφ Markov blanket 

κηαο κεηαβιεηήο, δειαδή απηφ πνπ θαλέλα ππνζχλνιφ ηνπ δελ απνηειεί θαη απηφ Markov blanket 

ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο, θαιείηαη Markov boundary. ηαλ έλα BN ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφγλσζε θαη 

δηάγλσζε κηαο αζζέλεηαο, δειαδή ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφβιεςε ελφο κηθξνχ ππνζπλφινπ 

κεηαβιεηψλ, παξά ζηε γεληθφηεξε πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ δηέπνπλ νιφθιεξν ην ζχλνιν 

ησλ αλαπαξηζηψκελσλ κεηαβιεηψλ, ην BN κπνξεί λα απινπνηεζεί ζεκαληηθά κε ηελ απνκφλσζε 

ησλ θνξπθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ησλ θνξπθψλ πνπ απνηεινχλ 

ηα Markov blankets ηνπο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο δηεπζπλφκελσλ αθκψλ. 
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4.3 Αλγόπιθμοι inference 

 

4.3.1 Inference 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ απινχ θαλφλα ηνπ Bayes απνηειεί έλα ζηνηρεηψδεο παξάδεηγκα inference ζην BN 

ησλ δπν κεηαβιεηψλ. ε έλα απζαίξεην BN, έζησ δχν νπνηαδήπνηε μέλα ππνζχλνια κεηαβιεηψλ, 

ηα X  θαη X . Inference νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο (εθ ησλ πζηέξσλ) θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο   XXP |  απφ ην BN. πλήζσο ην ππνζχλνιν X  ην απνηεινχλ κε παξαηεξήζηκεο 

κεηαβιεηέο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο θαινχληαη λα εθηηκεζνχλ, ελψ ην ππνζχλνιν X  ην απνηεινχλ 

παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. Ο ζπλεζέζηεξνο 

ηχπνο εξσηεκάησλ inference είλαη ν αθφινπζνο: δεηείηαη λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ελφο ζπλφινπ ηηκψλ ηνπ X , δεδνκέλνπ ελφο γλσζηνχ ζπλφινπ ηηκψλ ηνπ X . Μηα ελαιιαθηηθή 

εθδνρή ηνπ εξσηήκαηνο είλαη ε αθφινπζε: δεηείηαη λα βξεζεί έλα ζχλνιν ηηκψλ ηνπ X , ην νπνίν 

λα κεγηζηνπνηεί ηελ παξαπάλσ πηζαλφηεηα, δεδνκέλνπ ελφο γλσζηνχ ζπλφινπ ηηκψλ ηνπ X . Έλα 

ηέηνην εξψηεκα inference θαιείηαη εχξεζε ηεο πην πηζαλήο εμήγεζεο (most probable explanation – 

MPE), ελψ ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή θαη σο απαγσγηθή (abductive) inference. Ο θάζε 

αιγφξηζκνο πνπ δίλεη απαληήζεηο γηα ηνλ πξψην ηχπν εξσηεκάησλ inference, ηππηθά δίλεη θαη γηα 

ην δεχηεξν. Έρεη απνδεηρζεί, φκσο, πσο ηφζν ν θνηλφο ηχπνο inference [Coo90], φζν θαη ε εχξεζε 

ηεο MPE [Shi94], απνηεινχλ NP-hard πξνβιήκαηα. Δπηπξνζζέησο, ε ε-πξνζεγγηζηηθή επίιπζε ησλ 

δχν ηχπσλ inference ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα [Dag93,Abd98]. 

Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ αθξηβείο θαη ηαπηφρξνλα πνιπσλπκηθνί αιγφξηζκνη inference κφλν γηα 

θάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο δνκψλ BNs, φπσο είλαη ηα πνιπδέλδξα. Γηα ηα BNs απζαίξεηεο δνκήο 

έρνπλ αλαπηπρζεί αθξηβείο, αιιά κε πνιπσλπκηθνί, αιγφξηζκνη inference (φπσο είλαη ν αιγφξηζκνο 

απαινηθήο ησλ κεηαβιεηψλ), θαζψο θαη πξνζεγγηζηηθνί πνιπσλπκηθνί αιγφξηζκνη inference. 

 

4.3.2 Ακπιβήρ inference 

 

Ο πην θιαζζηθφο αιγφξηζκνο inference είλαη απηφο ηνπ Pearl [Pea86], πνπ θαιείηαη θαη αιγφξηζκνο 

δηαβίβαζεο κελπκάησλ (message passing). Αλ θαη ν αιγφξηζκνο απηφο ιεηηνπξγεί απνδνηηθά κφλν 

γηα κηα εηδηθή θαηεγνξία δνκψλ BNs, απηή ησλ πνιπδέλδξσλ, έρεη απνηειέζεη ηε βάζε γηα άιινπο 

αιγφξηζκνπο inference ζε BNs απζαίξεηεο δνκήο, αθξηβείο θαη πξνζεγγηζηηθνχο. Δπηπξνζζέησο, ε 

πεξηγξαθή ηνπ αιγφξηζκνπ απηνχ ζα αλαδείμεη ιεπηνκεξψο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ 

κηα δηαδηθαζία inference. Πνιπδέλδξν (multitree) θαιείηαη έλα DAG, ζην νπνίν ππάξρεη ην πνιχ 

έλα δηεπζπλφκελν κνλνπάηη κεηαμχ θάζε δεχγνπο θνξπθψλ. Ζ δηαθνξά ηνπ κε ην δέλδξν είλαη φηη 

ζην πξψην, κηα θνξπθή κπνξεί λα έρεη πνιιαπινχο γνλείο. Σν BN ηεο θηγνχξαο 4.1 απνηειεί έλα 

πνιπδέλδξν. πσο έρεη ιερζεί λσξίηεξα, ηα εξσηήκαηα inference δηαθξίλνληαη ζε πξνγλσζηηθά θαη 

δηαγλσζηηθά. Με αληίζηνηρν ηξφπν, νη ιεηηνπξγίεο δηαβίβαζεο ησλ κελπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πιεξνθνξία γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ΒΝ, δηαθξίλνληαη ζε πξνο-ηα-πάλσ (αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ 

αθκψλ) θαη πξνο-ηα-θάησ. Να έλα παξάδεηγκα δηαγλσζηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ απνηειεί ην εχθνιν 

ζελάξην:        22144515 ,||| XPXTXXPXTXPTXTXP  . Ζ ζρέζε απηή ππνλνεί 

κηα αθνινπζία δηαβηβάζεσλ πιεξνθνξίαο πξνο-ηα-θάησ απφ ηε κεηαβιεηή 1X  πξνο ηε κεηαβιεηή 

5X , κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ηε κεηαβιεηή 4X . Σν γεγνλφο φηη ε 4X  έρεη θαη έλα 

δεχηεξν γνλέα, ηε 2X , δελ επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία. Απιά, ζα πξέπεη παξάιιεια κε ηε δηαβίβαζε 

πιεξνθνξίαο απφ ηε 1X  ζηε 4X , λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα δηαβίβαζε πιεξνθνξίαο απφ ηε 2X  

ζηε 4X , επίζεο πξνο-ηα-θάησ. Σν αληίζηξνθν, πξνγλσζηηθήο θχζεσο, εξψηεκα inference, φπσο 
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ιέρζεθε λσξίηεξα είλαη πην δχζθνιν λα απαληεζεί. Ζ πιεξνθνξία, ηψξα, δηαβηβάδεηαη κέζσ φισλ 

ησλ δηεπζπλφκελσλ κνλνπαηηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε 1X , αιιά θαηά ηελ αληίζεηε θνξά: 

 

             25442133151 |,||| XPTXXPXXXPXPXXPTXXP  , φπνπ 

   
 
 3

1
1331 ||

XP

XP
XXPXXP  ,    

 
 4

1
214421 ,|,|

XP

XP
XXXPXXXP   θαη 

     44554 || XPXTXPTXXP  . 

 

Οη ηξεηο ηειεπηαίεο ηζφηεηεο απνηεινχλ δηαβηβάζεηο πιεξνθνξίαο πξνο-ηα-πάλσ θαη πξνθχπηνπλ 

απεπζείαο κε εθαξκνγή ηνπ απινχ θαλφλα ηνπ Bayes.  

 

Με θάζε λέα παξαηήξεζε ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο, ε δηάδνζε πιεξνθνξίαο έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κεηαβνιή ηεο (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο εμαξηεκέλεο απφ 

ηελ πξψηε (κε παξαηεξήζηκεο) κεηαβιεηήο. ηελ παξαθάησ θηγνχξα παξνπζηάδνληαη νη αξρηθέο 

παξάκεηξνη ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ηνπο φηαλ πξνθχπηεη TX 1  θαη TX 5 . 

ηαλ TX 1 , ε  2XP  δε κεηαβάιιεηαη, γηαηί ηζρχεη 21 XX  . Αληίζεηα, νη ππφινηπεο θαηαλνκέο 

πηζαλφηεηαο κεηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε, γηαηί θακία άιιε κεηαβιεηή δελ είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο 1X  κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο κε παξαηεξήζηκεο θαη θακία κεηαβιεηή δελ είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο 5X  κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο κε παξαηεξήζηκεο. 

 

 
 

Φηγ. 4.5 : Γηαβηβάζεηο πιεξνθνξίαο πξνο-ηα-θάησ θαη πξνο-ηα-πάλσ κε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Pearl. 

 

ε έλα γεληθφ εξψηεκα inference, κε πνιιαπιέο παξαηεξήζηκεο θαη πξνο εθηίκεζε ησλ ηηκψλ ηνπο 

κεηαβιεηέο, εκπιέθνληαη ηαπηφρξνλα πξνγλσζηηθά θαη δηαγλσζηηθά επηκέξνπο εξσηήκαηα. Δθηφο 

απηνχ, ηα πξνγλσζηηθά εξσηήκαηα inference απαηηνχλ ηε δηαβίβαζε πιεξνθνξίαο ηφζν πξνο-ηα-

πάλσ φζν θαη πξνο-ηα-θάησ. Ο αιγφξηζκνο ηνπ Pearl εθαξκφδεη παξάιιεια θαη ζπγρξνληζκέλα ηηο 

απαηηνχκελεο δηαβηβάζεηο πιεξνθνξίαο πξνο-ηα-θάησ θαη πξνο-ηα-πάλσ, κε θάζε λέα παξαηήξεζε 

ηηκήο θάπνηαο κεηαβιεηήο ηνπ BN. Ζ ζχγθιηζε ηνπ αιγφξηζκνπ επηηπγράλεηαη κέζα ζε έλα πιήζνο 

γχξσλ δηαβηβάζεσλ, ην πνιχ ίζν κε ηε δηάκεηξν ηνπ γξαθήκαηνο ηνπ BN. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
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ηνπ αιγφξηζκνπ ηνπ Pearl έρεη σο αθνινχζσο: ζε θάζε γχξν ηνπ αιγφξηζκνπ, ε (εθ ησλ πξνηέξσλ) 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο attX  έρεη ηε κνξθή      xxxXP attattatt   , 

φπνπ a  είλαη κηα ζηαζεξά θαλνληθνπνίεζεο, att  είλαη ε πιεξνθνξία απφ ηα παηδηά ηεο atty   

θαη att  είλαη ε πιεξνθνξία απφ ηνπο k γνλείο ηεο att , κε ηελ  kattatt uuxXP ,,| 1   λα 

είλαη γλσζηή. Αλ XX att   θαη xX att  , ηφηε     1 xx attatt   θαη 0 γηα ηηο άιιεο ηηκέο ηεο. 

Αιιηψο, αλ XX att  , ηφηε 
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yattatt xmsgxmsgx  )()(  θαη 

   



kj

jatt

uu
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Σα κελχκαηα πνπ δηαβηβάδεη ε attX  ζηνλ i-νζηφ γνλέα θαη ζην i-νζηφ παηδί ηεο είλαη αληίζηνηρα ηα 
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Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηινζνθίαο ηνπ αιγφξηζκνπ ηνπ Pearl είλαη ε ελζσκάησζε 

ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο εηδηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ απινχ θαλφλα ηνπ Bayes θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. ε έλαλ άιιν ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ αιγφξηζκνπ, απηφλ ηεο δηάδνζεο πεπνίζεζεο (belief propagation), νθείινπλ ην φλνκά ηνπο θαη 

ηα δίθηπα πεπνίζεζεο, ηα νπνία θαηά ηα ππφινηπα δελ είλαη θαη ηφζν Bayesian, παξά γεληθφηεξεο 

πηζαλνηηθήο θχζεσο κνληέια. 

 

Έλαο αθξηβήο αιγφξηζκνο inference γηα BNs απζαίξεηεο δνκήο, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ 

Pearl, είλαη ν αιγφξηζκνο junction tree [Mad98]. Ο αιγφξηζκνο απηφο εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαβίβαζεο ησλ κελπκάησλ παλνκνηφηππα κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ Pearl. Μφλν πνπ ε δηαβίβαζε ησλ 

κελπκάησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηηο θνξπθέο ηνπ BN (νη νπνίεο δελ είλαη νξγαλσκέλεο 

ζε κνξθή πνιπδέλδξνπ), αιιά αλάκεζα ζε εηδηθά ζρεκαηηζκέλεο νκάδεο θνξπθψλ, πνπ θαινχληαη 

ζπζηάδεο. Οη ζπζηάδεο ζρεκαηίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε (1) θάζε θνξπθή ηνπ BN λα αλήθεη 

ζε ηνπιάρηζηνλ κία ζπζηάδα (κηα θνξπθή κπνξεί λα αλήθεη ζε πνιιέο ζπζηάδεο), (2) λα ππάξρεη 

ην πνιχ έλα δηεπζπλφκελν κνλνπάηη κεηαμχ νπνηνπδήπνηε δεχγνπο ζπζηάδσλ θαη (3) νπνηαδήπνηε 

θνξπθή πνπ αλήθεη ζε δπν ζπζηάδεο, λα αλήθεη θαη ζε θάζε άιιε ζπζηάδα επί ηνπ δηεπζπλφκελνπ 

κνλνπαηηνχ πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο δπν ζπζηάδεο. Σν πξνθχπηνλ γξάθεκα απφ ζπζηάδεο ζρεκαηίδεη 

έλα δέλδξν, πνπ θαιείηαη junction tree. ην δέλδξν απηφ εθαξκφδεηαη ν αιγφξηζκνο ηνπ Pearl. Γηα 

ηελ θαηαζθεπή ελφο junction tree απαηηείηαη κηα αξρηθή δηάηαμε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ BN θαη κηα 

δηαδηθαζία βέιηηζηεο επηινγήο ησλ ζπζηάδσλ – θαλέλα απφ ηα δχν απηά δεηήκαηα δελ είλαη απιφ. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο junction tree είλαη παλνκνηφηππε κε ηε δηαδηθαζία 

απαινηθήο ησλ κεηαβιεηψλ ζηνλ νκψλπκν αιγφξηζκν. Μηα ζπζηαδνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα 

ην BN ηεο θηγνχξαο 4.1 (αλ θαη πνιπδέλδξν) έρεη σο απνηέιεζκα ην αθφινπζν ζχλνιν ζπζηάδσλ: 

1X , 2X , 31 , XX , 421 ,, XXX  θαη 54 , XX . ε πην πνιχπινθα BNs, δηαθνξεηηθέο αξρηθέο 

δηαηάμεηο ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή δηαθνξεηηθψλ junction trees. Ζ 

εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ junction tree, απηνχ κε ην ειαρηζηνηηθφ ζχλνιν ζπζηάδσλ, απνηειεί απφ 

κφλε ηεο έλα NP-complete πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα, ζην εζσηεξηθφ θάζε ζπζηάδαο ππνινγίδεηαη ε 

απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζπζηάδαο θαη βάζεη απηήο ε επηκέξνπο (εθ 
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ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο θάζε εζσηεξηθήο κεηαβιεηήο μερσξηζηά. Χο ζπλέπεηα, 

ε πνιππινθφηεηα ηεο inference κε ηνλ αιγφξηζκν junction tree θπξηαξρείηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ παξακέηξσλ ησλ θνξπθψλ ηεο κεγαιχηεξεο ζπζηάδαο. Σν πιήζνο ησλ θνξπθψλ ηεο ζπζηάδαο 

απηήο θαιείηαη εχξνο ηνπ junction tree. ε αληίζεζε κε ηνλ αιγφξηζκν απαινηθήο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ν νπνίνο εθηειείηαη μερσξηζηά γηα θάζε πξνθχπηνλ εξψηεκα inference, ν αιγφξηζκνο junction tree 

ππνινγίδεη κε θάζε λέα παξαηήξεζε κηαο ηηκήο φιεο ηηο (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο 

ησλ κε παξαηεξήζηκσλ κεηαβιεηψλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ Pearl. Τπάξρνπλ 

πνηθίιεο παξαιιαγέο αιγφξηζκσλ inference, πνπ είηε βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο απαινηθήο, είηε 

ζε απηή ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Έλαο άιινο γλσζηφο αιγφξηζκνο, δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο απφ ηηο 

δπν πξναλαθεξζείζεο, είλαη απηφο ηεο ζπκβνιηθήο πηζαλνηηθήο inference (symbolic probabilistic 

inference - SPI) [Liz94]. 

 

4.3.3 Πποζεγγιζηική inference 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ BNs απζαίξεηεο δνκήο, ππάξρνπλ πνιιαπιά δηεπζπλφκελα κνλνπάηηα κεηαμχ 

θάπνησλ δεπγψλ θνξπθψλ. Ο αιγφξηζκνο δηάδνζεο κελπκάησλ ηνπ Pearl γεληθεχεηαη θαη ζε ηέηνηεο 

δνκέο, κε ηα κελχκαηα πιεξνθνξίαο λα δηαβηβάδνληαη απφ θάζε κεηαβιεηή πξνο φινπο ηνπο γνλείο 

ηεο (πξνο-ηα-πάλσ) θαη πξνο φια ηα παηδηά ηεο (πξνο-ηα-θάησ), αξθεί νη γεηηνληθέο απηέο θνξπθέο 

λα κελ είλαη παξαηεξήζηκεο. Ζ απάληεζε πνπ πξνθχπηεη, φκσο, ζην εθάζηνηε εξψηεκα inference, 

δελ είλαη εγγπεκέλα αθξηβήο, αιιά πξνζεγγηζηηθά νξζή. Ζ παξνπζία πνιιαπιψλ δηεπζπλφκελσλ 

κνλνπαηηψλ κε θνηλέο πεγέο θαη πξννξηζκνχο δελ εγγπάηαη ηε ζχγθιηζε ηνπ αιγφξηζκνπ. πλεπψο, 

ηίζεηαη έλα πνιπσλπκηθφ θξάγκα ζην πιήζνο ησλ γχξσλ εθηέιεζεο θαη ε απάληεζε εθείλνπ ηνπ 

ζεκείνπ ιακβάλεηαη σο ηειηθή. Σν ζελάξην κε ζχγθιηζεο ελδέρεηαη λα ζπκβεί αλ ππάξρνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξνχκελεο ηηκέο δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ γελίθεπζε απηή ηνπ αιγφξηζκνπ 

ηνπ Pearl θαιείηαη δηάδνζε πεπνίζεζεο κε βξφρνπο (loopy belief propagation) [Mur99]. Πξνθχπηεη 

εκπεηξηθά, πσο ν αιγφξηζκνο απηφο απνδίδεη κε αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ BNs, εηδηθά φηαλ νη δνκέο απηψλ δελ πεξηέρνπλ κεγάιν πιήζνο βξφρσλ, δειαδή φηαλ έρνπλ ηε 

κνξθή επαπμεκέλσλ πνιπδέλδξσλ. 

 

Μηα άιιε νηθνγέλεηα πξνζεγγηζηηθψλ αιγφξηζκσλ inference ζε BNs είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο ή ηερληθέο Markov chain Monte Carlo (MCMC). Ζ πην γλσζηή απφ απηέο 

είλαη ε δεηγκαηνιεςία θαηά Gibbs (Gibbs sampling) [Ger84]. Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηερληθήο απηήο γηα inference ζε έλα BN πξνθχπηεη απφ κηα αθνινπζία ηπραηνπνηεκέλσλ βεκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ αλακέλεηαη λα είλαη πάληα αθξηβέο. Έζησ ην παξάδεηγκα ηνπ BN ηεο θηγνχξαο 

4.1 θαη φηη TX 5 . Ο αιγφξηζκνο inference ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά Gibbs ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

αξρηθά, αλαηίζεηαη ζε θάζε κε παξαηεξήζηκε κεηαβιεηή ηνπ BN κηα ηηκή ηεο, κε δεηγκαηνιεςία 

απφ ηε γλσζηή (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηάο ηεο. Αλ πξνθχςεη ε πην πηζαλή αλάζεζε, 

ηφηε νη κεηαβιεηέο παίξλνπλ ηηο ηηκέο TX 1
, FX 2

, TX 3  θαη TX 4
. ην επφκελν βήκα, 

επηιέγεηαη κε ηπραίν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν θάπνηα απφ ηηο κε παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο ηνπ BN, 

γηα παξάδεηγκα ε 
1X . Αλ νη ηηκέο πνπ αλαηέζεθαλ ζηηο κεηαβιεηέο ζην αξρηθφ βήκα ιεθζνχλ σο 

παξαηεξήζηκεο, αιιά ε 
1X  σο κε παξαηεξήζηκε, ε (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο 

1X  έρεη κεηαβιεζεί. Χζηφζν, ε θαηαλνκή απηή είλαη εχθνιν λα επαλεθηηκεζεί κε έλαλ πνιχ απιφ 

ππνινγηζκφ, ιφγσ ηνπ φηη νη ηηκέο φισλ ησλ παηδηψλ ηεο 
1X  είλαη γλσζηέο. Απφ ηε λέα εθηίκεζε 

ηεο θαηαλνκήο απηήο αλαηίζεηαη θαη κηα λέα ηηκή ζηε 1X , πάιη κε δεηγκαηνιεςία. Ζ λέα ηηκή ηεο 

1X  αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε θαη ιακβάλεηαη σο παξαηεξήζηκε γηα ην επφκελν βήκα. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο: θάπνηα κεηαβιεηή επηιέγεηαη ηπραία θαη νκνηφκνξθα, 

ε θαηαλνκή ηεο επαλεθηηκάηαη απφ ην BN θαη κηα λέα ηηκή ηεο αλαηίζεηαη.. Σειηθά ν αιγφξηζκνο 

απηφο ζπγθιίλεη, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζεσξία ησλ αιπζίδσλ Markov γηα ηε δεηγκαηνιεςία 
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πνπ εθαξκφδεηαη (ε ηζνδχλακε αιπζίδα Markov ιέγεηαη πσο έξρεηαη ζε κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε – 

steady state). Μηα άιιε πνιχ γλσζηή MCMC ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα inference ζε BNs είλαη 

ν αιγφξηζκνο Metropolis-Hastings [Has70], ελψ κηα ηερληθή δεηγκαηνιεςίαο δηαθνξεηηθήο ινγηθήο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν likelihood weighting [Fun89]. Ο ηειεπηαίνο αιγφξηζκνο έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη απνδίδεη θαιά θαη ππφ ηελ παξνπζία θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο κε αθξαίεο ηηκέο. Ζ 

ηζρχο ησλ MCMC ηερληθψλ βξίζθεηαη ζηε γεληθφηεηά ηνπο, θαζψο νη ηερληθέο απηέο εθαξκφδνληαη 

ζε θάζε πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε άγλσζησλ πηζαλνηηθψλ παξακέηξσλ. Έηζη, ε ηερληθή 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά Gibbs γεληθεχεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηα BNs φρη κφλν γηα inference, αιιά 

θαη γηα κάζεζε ησλ παξακέηξσλ ππφ ειιηπή δεδνκέλα, φπσο ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

4.4 Μάθηζη παπαμέηπυν 

 

4.4.1 MAP και ML 

 

Αο ζεσξεζεί πξνο ην παξφλ θαη γηα ηελ ελφηεηα απηή, φηη ε δνκή (ην DAG) ελφο ππφ κειέηε BN 

είλαη κε θάπνην ηξφπν γλσζηή. Οη ππφ ζπλζήθε θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ελφο BN κε γλσζηή δνκή, 

πνπ απνηεινχλ ηελ πνζνηηθή ηνπ πεξηγξαθή, καζαίλνληαη απφ ηα πξνυπάξρνληα δεδνκέλα. Απηή ε 

δηαδηθαζία, πνπ απνηειεί ην πην απιφ πξφβιεκα ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο BN, θαιείηαη 

κάζεζε παξακέηξσλ (parameter learning). Αλ ε δνκή ελφο BN δελ είλαη γλσζηή, καζαίλεηαη πξψηα 

ε δνκή απφ ηα δεδνκέλα θαη αθνινχζσο νη παξάκεηξνη. Ζ πξψηε δηαδηθαζία, πνπ είλαη ζαθψο πην 

δχζθνιε απφ ηε δεχηεξε, θαιείηαη κάζεζε δνκήο (structure learning). Ζ κάζεζε ηεο δνκήο πξέπεη 

λα πξνεγείηαη ηεο κάζεζεο ησλ παξακέηξσλ, γηαηί νη παξάκεηξνη καζαίλνληαη ππφ ηε κνξθή ησλ 

(ππφ ζπλζήθε) θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο πνπ νξίδεη κηα δνκή (θαη ην επαγφκελν ζχλνιν ζπλζεθψλ 

αλεμαξηεζίαο) [Hec95]. 

 

Έζησ φηη d είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη Θ είλαη ην ζχλνιν ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ ηνπ 

BN. Ζ κάζεζε ησλ παξακέηξσλ έρεη ζηφρν λα εθηηκήζεη ην ζχλνιν Θ, ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηελ 

(εθ ησλ πζηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηαο  dP |  (maximum a posteriori – MAP). ηελ πξάμε, ε 

πνζφηεηα απηή δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί βάζεη ησλ ππαξρφλησλ παξαηεξήζεσλ. Αληί απηήο 

εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ αληίζηξνθνπ γεγνλφηνο, ηα (παξαηεξήζηκα) δεδνκέλα λα πξνθχπηνπλ 

απφ ην ζχλνιν θάπνησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ, δειαδή ε  |dP . πσο ζα απνθάζηδε θαη έλαο 

εηδηθφο ζε κηα αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζπκπεξαζκαηνινγίαο θαη φπσο επηβεβαηψλεη θαη ν θαλφλαο 

ηνπ Bayes, νη δχν απηέο πηζαλφηεηεο είλαη αλάινγεο: 

 

   
 
 

   


 PdP
dP

P
dPdP ||| .

 
 

Ζ εχξεζε ηεο MAP ηζνδπλακεί κε ηελ εχξεζε ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood – 

ML) ησλ δεδνκέλσλ, φπσο απνθαιείηαη απηή ε δεχηεξε πηζαλφηεηα. Γηα ζηαζεξφ d, είλαη   1dP  

θαη έηζη πξνθχπηεη ε ηειηθή κνξθή ηνπ παξαπάλσ απινχ ηχπνπ. Αξθεηέο θνξέο νη δχν παξαπάλσ 

πηζαλφηεηεο αλαθέξνληαη κε ηε ινγαξηζκεκέλε ηνπο κνξθή (ε δεχηεξε ινγαξηζκεκέλε πηζαλφηεηα 

θαιείηαη ηφηε log-likelihood). Ζ ηδηφηεηα ηνπ ινγάξηζκνπ λα κεηαηξέπεη έλαλ πνιιαπιαζηαζκφ ζε 

άζξνηζκα απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε ζηελ απνζχλζεζε ησλ παξαπάλσ πηζαλνηήησλ. Με ηε ρξήζε ηεο 

ινγαξίζκεζεο ν παξαπάλσ ηχπνο κεηαηξέπεηαη ζε 

 

      PdPdP log|log|log .
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4.4.2 Μάθηζη παπαμέηπυν από πλήπη δεδομένα 

 

ε έλα BN γλσζηήο δνκήο, ηφζν ε  dP |  φζν θαη ε  |dP  απνζπληίζεληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεη ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο πνπ επάγεη ε δνκή ηνπ BN. Έζησ φηη γηα ηελ i-νζηή 

νληφηεηα ( mi ,1 ) ηζρχεη attiatt xX ,  θαη attiatt , . Έζησ, επηπιένλ, φηη att  είλαη ε ζπλζήθε 

αλεμαξηεζίαο attattatt NDX  |  κε att . Σφηε πξνθχπηεη γηα ηελ a posteriori εθηίκεζε 

 

       



n

att

att

n

att

attiattattiattinni dPdxXPdxXxXPdP
11

,,11 |,||,,|  , 

 

ελψ γηα ηελ πηζαλνθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ 
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Καηά ζπλέπεηα, 
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Γηα ηηο ινγαξηζκεκέλεο κνξθέο ησλ δχν πνζνηήησλ πξνθχπηεη αληίζηνηρα 
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Οη (εθ ησλ πξνηέξσλ) πηζαλφηεηεο  attP  , πνπ απνθαινχληαη απιά priors, εθθξάδνπλ ηελ a priori 

πεπνίζεζε γηα ηηο πξνο εθηίκεζε επηκέξνπο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ηνπ BN. Ζ δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο MAP θαη ηεο ML έγθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηηο παξακέηξνπο ησλ priors. 

 

Ζ κάζεζε ησλ παξακέηξσλ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή, φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε γλσξίζκαηνο ησλ 

νληνηήησλ αθνινπζνχλ ηελ πνιπσλπκηθή (multinomial) θαηαλνκή – ε αλαθνξά γίλεηαη πάληα ζε 

δηαθξηηά δεδνκέλα. Με βάζε ηελ παξαδνρή απηή, ν ππνινγηζκφο ηεο ML γίλεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ηηκψλ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Έζησ φηη γηα θάζε γλψξηζκα attX  είλαη 

lkattN ,,  ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη kx atti ,  
θαη latti , , γηα θάζε mi ,1 . 

Ζ ML πξνθχπηεη φηαλ  




l lkatt

lkatt

attatt
N

N
lkXP

,,

,,
| . Ο ππνινγηζκφο ηεο MAP πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο παξακέηξνπο ησλ priors. Ζ δηαηζζεηηθή εξκελεία ηεο ρξήζεο ησλ priors είλαη ε εμήο: έζησ 

φηη ζηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ηεο ML πξνθχπηεη γηα θάπνηα att , k θαη l, φηη 0,, lkattN  (έζησ, 

γηα παξάδεηγκα, φηη ε ηηκή FX 2  δελ παξαηεξείηαη πνπζελά ζηα δεδνκέλα). Σφηε πξνθχπηεη θαη 

  0,|  attattatt lkXP  . Δπεηδή, φκσο, ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα δελ ππάξρεη κηα ηηκή, δε 

ζα ήηαλ ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη ν γεληθφο κεραληζκφο πνπ παξάγεη απηά ηα δεδνκέλα απνθιείεη ζε 

θάζε πεξίπησζε ηελ χπαξμε ηεο ηηκήο απηήο (ε νπνία ελδέρεηαη λα έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ 

θαηά ηε κειέηε ηνπ ππνθείκελνπ πξνβιήκαηνο). Θα κπνξνχζε θάιιηζηα ν ίδηνο απηφο κεραληζκφο 

λα παξάγεη άιια δεδνκέλα, ζηα νπνία ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή λα ππάξρεη, έζησ θαη κε κηθξή ζρεηηθή 
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Δπηπιένλ, αλ ε παξαπάλσ κεδεληθή πηζαλφηεηα δηαδνζεί κέζσ ελφο BN κε 

ηε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ inference, ζα ζέζεη κεδεληθέο (ιφγσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ) θαη άιιεο 

επηκέξνπο πηζαλφηεηεο ελδερνκέλσο ππαξθηψλ γεγνλφησλ. Κάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζηελ εμαγσγή 

ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ιχζε δίλεηαη κε ην λα πξνζκεηξάηαη ζε θάζε γεγνλφο έλα πνιχ 

κηθξφ πιήζνο απφ „ςεπδνπαξαηεξήζεηο‟, νη νπνίεο ππνζεηηθά ππάξρνπλ ζηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε 

λα θαζίζηαηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ θάζε γεγνλφηνο ζεηηθή. Σν πιήζνο ησλ „ςεπδνπαξαηεξήζεσλ‟ ηνπ 

θάζε γεγνλφηνο, lkattA ,, , απνηειεί κηα απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο αληίζηνηρεο prior, πνπ ζην ζχλνιφ 

ηνπο εθθξάδνπλ ηελ a priori πεπνίζεζε γηα ηηο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ηνπ BN, πξηλ παξαηεξεζνχλ 

ηα δεδνκέλα. Ζ MAP πξνθχπηεη φηαλ  
  




l lkattlkatt

lkattlkatt

attatt
AN

AN
lkXP

,,,,

,,,,
| . 

 

ηαλ ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ πνιπσλπκηθή θαηαλνκή, ηα αληίζηνηρα priors αθνινπζνχλ ηελ 

θαηαλνκή Dirichlet. Έλαο θνηλφο ηξφπνο επηινγήο ησλ priors είλαη ν θαινχκελνο θαη νκνηφκνξθνο: 

lkattA ,, , γηα θάζε att , k θαη l. ηαλ 1 , νη priors νλνκάδνληαη κνλαδηαίεο. Ο πην θαηάιιεινο 

ηξφπνο επηινγήο priors, φκσο, ζεσξείηαη ν νκνηφκνξθνο κε 
   lk ##

1


 , φπνπ # ζπκβνιίδεη ην 

πιήζνο ησλ δπλαηψλ ηηκψλ ησλ k θαη l. Οη priors απηέο νλνκάδνληαη BDeu (likelihood equivalent 

uniform Bayesian Dirichlet) θαη έρεη απνδεηρζεί πσο νδεγνχλ ζηελ ίδηα εθηίκεζε παξακέηξσλ γηα 

φια ηα θαηά Markov ηζνδχλακα BNs. Γηα ην απινχζηαην BN 
21 XX   κε δπαδηθέο κεηαβιεηέο, 

νη πξναλαθεξζείζεο priors απεηθνλίδνληαη παξαθάησ: 

 

 
 

Φηγ. 4.6 : (α) Μνλαδηαίεο θαη (β) BDeu priors. 

 

4.4.3 Μάθηζη παπαμέηπυν από ελλιπή δεδομένα 

 

Ζ κάζεζε ησλ παξακέηξσλ πεξηπιέθεηαη ειαθξψο φηαλ θάπνηα απφ ηα γλσξίζκαηα ησλ νληνηήησλ 

είλαη κεξηθψο (ή θαη θαζφινπ) παξαηεξήζηκα, δειαδή φηαλ δελ είλαη φιεο ηνπο νη ηηκέο γλσζηέο. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ηφζν νη άγλσζηεο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ε 

MAP (ή ε ML). πρλά γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφδνληαη MCMC ηερληθέο. Ζ δεηγκαηνιεςία θαηά 

Gibbs ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη σο εμήο: γηα πνιιέο επαλαιήςεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε, 

επηιέγεηαη ηπραία θαη νκνηφκνξθα θάπνηα κεηαβιεηή, γίλεηαη αλάζεζε ζηηο άγλσζηεο ηηκέο ηεο κε 

δεηγκαηνιεςία απφ ηελ εθηηκεζείζα ζε εθείλν ην ζεκείν (εθ ησλ πξνηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηάο 

ηεο (ζην αξρηθφ βήκα ε αλάζεζε γίλεηαη ηπραία) θαη επαλεθηηκάηαη ε MAP (ή ε ML) θαη καδί ηεο 

φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ BN. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ελψ γηα λα απαληεζεί έλα εξψηεκα inference δελ 

ηίζεηαη ζέκα απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαπάλσ ηερληθήο, γηα ηε κάζεζε παξακέηξσλ νη επαλαιήςεηο 

πνπ απαηηνχληαη κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα αλεθηά πιαίζηα, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ άγλσζησλ 

ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ. Μηα ζαθήο επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο επηηπγράλεηαη, αλ αληί νη άγλσζηεο 

ηηκέο ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά λα επαλεθηηκψληαη ζε θάζε επαλάιεςε, λα επαλεθηηκψληαη 

νη άγλσζηεο ηηκέο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ παξάιιεια ζε θάζε επαλάιεςε. Απηφο είλαη θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνπ αιγφξηζκνπ γηα κάζεζε παξακέηξσλ απφ ειιηπή 

δεδνκέλα, πνπ νλνκάδεηαη Expectation-Maximization (EM) αιγφξηζκνο [Lau95]. 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            63 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο EM αιγφξηζκνο ηξέρεη επαλαιεπηηθά ζε δπν θάζεηο, ηε θάζε ηεο αλακελφκελεο ή κέζεο ηηκήο 

(expectation) θαη ηε θάζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο (maximization): 

 

1. Αξρηθά, αλάζεζε ηπραία ζε θάζε παξάκεηξν ηνπ BN κηα ηηκή ζην δηάζηεκα  1,0 . 

2. Φάζε ηεο αλακελφκελεο ηηκήο: γηα θάζε κεηαβιεηή attX , ζέζε ηελ θάζε άγλσζηε ηηκή ηεο, 

attix , , ίζε κε ηελ αλακελφκελε (κέζε) ηηκή ηεο θαηαλνκήο  attiattattiatt xXP ,, |  . 

3. Φάζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο: απφ ηα πιήξε δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο επαλεθηίκεζε 

ηε MAP (ή ηελ ML) θαη καδί ηεο φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ BN. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζηελ ηηκή ηεο MAP (ή ηεο 

ML). 

 

Απνδεηθλχεηαη φηη ν EM αιγφξηζκνο ζπγθιίλεη πάληα ζε έλα ηνπηθφ βέιηηζην ηεο ηηκήο ηεο MAP 

(ή ηεο ML). Χζηφζν, ελδέρεηαη ην ηνπηθφ βέιηηζην απηφ λα απέρεη αξθεηά απφ ην νιηθφ βέιηηζην. 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ EM αιγφξηζκνπ, πνπ θαηά ηα άιια είλαη ηαρχηαηνο αθφκα θαη ππφ ηελ 

απνπζία κεγάινπ πιήζνπο ηηκψλ, είλαη ε επαηζζεζία ηνπ ζηηο ζπλζήθεο αξρηθνπνίεζήο ηνπ. Με ηηο 

(ηπραίεο) ζπλζήθεο αξρηθνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα ηξέμεη 

πνιιαπιέο θνξέο θαη λα επηζηξέςεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο MAP (ή ηεο ML) πνπ ππνιφγηζε, δειαδή 

ηελ πιεζηέζηεξε ζην νιηθφ βέιηηζην. Μηα άιιε κέζνδνο αξρηθνπνίεζεο ηνπ EM είλαη ε ρξήζε ησλ 

παξακέηξσλ ησλ priors απφ ηα δεδνκέλα ή αθφκα θαη ησλ παξακέηξσλ ησλ priors πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία πάλσ ζην ππνθείκελν πξφβιεκα. Έηζη, έλαο εηδηθφο κπνξεί λα εηζάγεη 

ζηελ θαηά ηα ινηπά απηνκαηνπνηεκέλε θαη θαζνδεγνχκελε απφ ηα δεδνκέλα δηαδηθαζία ηε γλψζε 

ηνπ γηα ηνλ ππνθείκελν κεραληζκφ πνπ έρεη παξάγεη ηα δεδνκέλα. 

 

4.5 Αλγόπιθμοι μάθηζηρ δομήρ 

 

4.5.1 Μάθηζη δομήρ 

 

Ζ κάζεζε δνκήο έρεη σο ζηφρν λα εθηηκήζεη ην DAG (ή ην CPDAG) G, ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηελ 

(εθ ησλ πζηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηαο  dGP | . Άξα έλαο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο επηρεηξεί 

λα εθηηκήζεη ηε MAP ηνπ G απφ ην d. ζα ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο ησλ παξακέηξσλ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηε κάζεζε ηεο δνκήο. Απφ ηνλ θαλφλα ηνπ Bayes πξνθχπηεη φηη 

 

   
 
 

   GPGdP
dP

GP
GdPdGP  ||| . 

 

Μηα πην εχθνιε δηαδηθαζία απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην G. 

Ζ πηζαλνθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ (φπσο θαη ε MAP ηνπ G) απνζπληίζεηαη βάζεη ηεο δνκήο ηνπ G, 

κε πξνθαλή ηξφπν σο αθνινχζσο: 
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Απνδεηθλχεηαη, φηη ε παξαπάλσ πνζφηεηα κεγηζηνπνηείηαη φηαλ 
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Ζ κεηξηθή απηή νλνκάδεηαη Bayesian score θαη απνηειεί ηελ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κεηξηθή 

γηα κάζεζε δνκήο. Σν βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνζπληίζεηαη ζηηο θνξπθέο ηνπ DAG 

ράξε ζηελ ηδηφηεηα Markov. Γηα ηηο priors ηνπ δνκψλ, ηζρχεη φηη θαη ζηε κάζεζε ησλ παξακέηξσλ: 

νη BDeu priors ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ επίηεπμε θνηλνχ Bayesian score ζηα ηζνδχλακα 

θαηά Markov BNs. Ζ ρξήζε νκνηφκνξθσλ priors, γεληθά, επηθέξεη κηα ηζνδπλακία κεηαμχ ησλ ML 

θαη MAP, φπσο θαη ζηε κάζεζε παξακέηξσλ. Μηα ελαιιαθηηθή ηζνδχλακε θαηά Markov κεηξηθή 

πνπ εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηε κάζεζε δνκήο, είλαη ην Bayesian information criterion (BIC) [Sch78], 

άιινηε αλαθεξφκελν θαη σο minimum description length (MDL) αξρή [Bou93]. Σν θξηηήξην απηφ 

εηζάγεη ηελ πηζαλνθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηε ινγαξηζκεκέλε ηεο κνξθή θαη παξέρεη έλα trade-off 

αλάκεζα ζηε κεγηζηνπνίεζε απηήο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο εθηηκψκελεο 

δνκήο, σο αθνινχζσο: 
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Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αιγφξηζκσλ κάζεζεο δνκήο. Απφ ηε κία είλαη νη αιγφξηζκνη πνπ βάζεη 

ησλ δεδνκέλσλ θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ην DAG (ή ην CPDAG) ηνπ βέιηηζηνπ Bayesian ή BIC 

score (θαινχληαη αιγφξηζκνη κάζεζεο απφ ηα δεδνκέλα). Απφ ηελ άιιε είλαη νη αιγφξηζκνη πνπ κε 

βάζε ην παξαγφκελν απφ ηα δεδνκέλα (πιήξεο θαη ειαρηζηνηηθφ) ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο 

κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην έλα θαη κνλαδηθφ πηζηφ θαη 

επαγφκελφ ηνπ CPDAG (θαινχληαη αιγφξηζκνη κάζεζεο απφ ηηο εμαξηήζεηο). 

 

4.5.2 Μάθηζη δομήρ από πλήπη δεδομένα 

 

Ο εμαληιεηηθφο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο απαξηζκεί φια ηα DAGs ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιήζνπο 

θνξπθψλ θαη επηιέγεη απηφ κε ην κέγηζην score. Χζηφζν, έρεη απνδεηρζεί φηη ην πιήζνο ησλ DAGs 

n θνξπθψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ απαγνξεπηηθφ αλαδξνκηθφ ηχπν [Ben86]: 

 

       
 nO

nnr
q

n
nr qnq

n

q

q 2

1

1
121 








 





 . 

 

Αξθεί κφλν λα αλαθεξζεί, φηη   18102,410 r . Σν πξφβιεκα ηεο κάζεζεο δνκήο έρεη απνδεηρζεί 

φηη είλαη NP-hard [Chi04], γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο απφ priors. Καηά ζπλέπεηα, νη απνδνηηθνί 

αιγφξηζκνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πξνζεγγηζηηθά βέιηηζηεο ιχζεηο. 

 

Έλαο γλσζηφο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο απφ πιήξε δεδνκέλα είλαη ν αιγφξηζκνο K2 

[Coo92]. Ο K2 εθηειεί επξεηηθφ ςάμηκν ζην ρψξν ησλ DAGs ελφο ζπλφινπ θνξπθψλ. Απαηηεί γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηα αξρηθή αξίζκεζε ησλ θνξπθψλ, γηα λα παξάγεη έλα DAG ζην νπνίν ε θάζε 

θνξπθή ζα έρεη απφγνλνπο κφλν θνξπθέο πνπ έπνληαη ζηελ αξίζκεζε απηή. Κάζε DAG επλνεί ηελ 

χπαξμε κηαο ηέηνηαο αξίζκεζεο, ε νπνία θαιείηαη ηνπνινγηθή δηάηαμε (topological ordering) ησλ 

θνξπθψλ, ιφγσ ηεο αθπθιηθήο ηνπ ηδηφηεηαο. Γηα κηα δεδνκέλε ηνπνινγηθή δηάηαμε, ν αιγφξηζκνο 

K2 είλαη αθξηβήο. Ζ αθξίβεηα θαη ηαπηφρξνλα ε απνδνηηθφηεηά ηνπ νθείινληαη ζηελ απνζχλζεζε 

ηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηε ζπλζήθε Markov: ν K2 ζε θάζε βήκα ηνπ εμεηάδεη 

κηα θνξπθή θαη ππνινγίδεη ην ηνπηθά βέιηηζην score – απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ φισλ ησλ ηνπηθά 

βέιηηζησλ scores πξνθχπηεη ην νιηθφ. Γηα δηαθνξεηηθέο ηνπνινγηθέο δηαηάμεηο πξνθχπηνπλ ηειηθά 

θαη δηαθνξεηηθά DAGs. Αλ θαη ην πιήζνο ησλ κεηαζέζεσλ ησλ n θνξπθψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν 

απφ ην πιήζνο ησλ DAGs ησλ n θνξπθψλ, ε εμαληιεηηθή απνηίκεζε ησλ κεηαζέζεσλ θαη πάιη δελ 

απνηειεί απνδνηηθή ιχζε ( !n ). Ο K2 πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
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1. Άξρηζε κε ηελ ηειεπηαία βάζεη ηεο ηνπνινγηθήο δηάηαμεο θνξπθή nX  θαη ην θελφ ( ) 

ζχλνιν γνλέσλ ηεο. Τπνιφγηζε ην Bayesian score. 

2. Γηα θάζε attX  κε natt 1 , ππνιφγηζε ην Bayesian score πνπ πξνθχπηεη κε ηελ πξφζζεζε 

ηεο θνξπθήο attX  θαη ηεο αθκήο natt XX  . Σειηθά, πξφζζεζε ηε attX  θαη ηελ αληίζηνηρε 

αθκή πνπ πξνθαιεί ηε κέγηζηε αχμεζε ηνπ score, αλ ππάξρεη ηέηνηα. 

3. Δπαλέιαβε ην βήκα 2 γηα θάζε attX  πνπ δελ έρεη ήδε πξνζηεζεί, κέρξη λα κελ πξνθαιείηαη 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ Bayesian score. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3 γηα φιεο ηηο θνξπθέο θαη ην έσο εθείλε ηε ζηηγκή παξαρζέλ 

ζχλνιν γνλέσλ ηνπο, κε ζεηξά αληίζηξνθε ηεο ηνπνινγηθήο δηάηαμεο. 

 

Έλαο άιινο επξεηηθφο αιγφξηζκνο πνπ ςάρλεη ζην ρψξν ησλ DAGs, ρσξίο φκσο λα πξναπαηηεί ηε 

γλψζε κηαο ηνπνινγηθήο δηάηαμεο, είλαη ν θνηλφο άπιεζηνο αιγφξηζκνο (greedy search – GS). Δλψ 

ν K2 πξνζζέηεη κε ηε ζεηξά θνξπθέο ζην DAG, ν GS πξνζζέηεη αθκέο. Ο GS δελ είλαη αθξηβήο θαη 

ελδέρεηαη λα ζπγθιίλεη ζε θάπνην απφ ηα πνιιά ηνπηθά βέιηηζηα ηνπ ππνινγηδφκελνπ score. Γηα ην 

ιφγν απηφ, εθηειείηαη πνιιαπιέο θνξέο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αξρηθνπνίεζεο θαη επηζηξέθεη 

ηειηθά ην κεγαιχηεξν score πνπ εθηίκεζε. 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε ην θελφ ( ) ζχλνιν αθκψλ. 

2. Δθηέιεζε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηθέξεη ηε κέγηζηε βειηίσζε ζην Bayesian score, αλ ππάξρεη 

ηέηνηα, απφ ηηο αθφινπζεο πηζαλέο: (i) πξφζζεζε κηαο νπνηαζδήπνηε κε ππάξρνπζαο αθκήο 

κε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, (ii) αθαίξεζε κηαο νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο αθκήο θαη (iii) 

αληηζηξνθή ηεο δηεχζπλζεο κηαο νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο αθκήο. 

3. Δπαλέιαβε ην βήκα 2 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζην Bayesian score. 

 

Ο GS αιγφξηζκνο παξαιιάζζεηαη θαη γηα επξεηηθφ ςάμηκν ζην ρψξν ησλ PDAGs. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ν ρψξνο απηφο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ρψξν ησλ DAGs, γεγνλφο πνπ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ςαμίκαηνο. Χζηφζν, απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε φηη ε παξαιιαγή απηή βειηηψλεη θαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ςαμίκαηνο. Ο παξαιιαγκέλνο GS είλαη παλνκνηφηππνο κε ηνλ θνηλφ GS, κφλν πνπ 

νη πηζαλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηαβάζεηο απφ έλα PDAG ζε έλα άιιν PDAG θαη φρη 

απφ έλα DAG ζε έλα άιιν DAG. Αο ππελζπκηζηεί, φηη έλα PDAG πεξηέρεη δηεπζπλφκελεο αιιά θαη 

κε δηεπζπλφκελεο αθκέο, θαζψο θαη φηη δχν PDAGs κε ην ίδην ζχλνιν θνξπθψλ θαη θνηλφ ζθειεηφ 

δηαθέξνπλ φηαλ δελ πεξηέρνπλ ην ίδην ζχλνιν γεηηληάζεσλ θεθαιή-κε-θεθαιή. 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε ην θελφ ( ) ζχλνιν αθκψλ. 

2. Δθηέιεζε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηθέξεη ηε κέγηζηε βειηίσζε ζην Bayesian score, αλ ππάξρεη 

ηέηνηα, απφ ηηο αθφινπζεο πηζαλέο: (i) πξφζζεζε κηαο νπνηαζδήπνηε κε ππάξρνπζαο αθκήο 

κε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε ή ρσξίο θακία δηεχζπλζε, (ii) αθαίξεζε κηαο νπνηαζδήπνηε 

ππάξρνπζαο αθκήο, (iii) αληηζηξνθή ηεο δηεχζπλζεο κηαο νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο 

δηεπζπλφκελεο αθκήο θαη (iv) κεηαηξνπή κηαο νπνηαζδήπνηε γεηηλίαζεο κε δηεπζπλφκελσλ 

αθκψλ ζε γεηηλίαζε θεθαιή-κε-θεθαιή. 

3. Δπαλέιαβε ην βήκα 2 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζην Bayesian score. 

 

Λφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ πιήζνπο ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηιακβάλεη, ν παξαιιαγκέλνο GS είλαη ζαθψο 

πην αξγφο απφ ηνλ θνηλφ GS. Να ζεκεησζεί εδψ θάηη πνπ ηζρχεη θαη ζηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο 

αιγφξηζκνπο, φηη ν ππνινγηζκφο ηεο κεηαβνιήο ηνπ Bayesian score πινπνηείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Γειαδή, δελ ππνινγίδεηαη θάζε θνξά ε κεηαβνιή ηνπ score νιφθιεξνπ ηνπ BN, αιιά ε κεηαβνιή 

ηνπ επηκέξνπο score  attattXdP |, , γηα θάζε ιεηηνπξγία πνπ αθνξά κηα αθκή πνπ θαηαιήγεη ζηε 

attX . Ζ ηερληθή απηή ιεπηνκέξεηα επηηαρχλεη ην θάζε βήκα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ αιγφξηζκσλ. 
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Σφζν ν θνηλφο φζν θαη ν παξαιιαγκέλνο GS αιγφξηζκνο πάζρνπλ απφ ην πξφβιεκα ηεο ζχγθιηζεο 

ζε ηνπηθά βέιηηζηα. Ο πην ζεκαληηθφο επξεηηθφο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο απφ ηα δεδνκέλα, πνπ 

θαηαθέξλεη θαη μεπεξλά απηφ ην πξφβιεκα, είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ Meek θαη Chickering [Ch02b]. 

Ο αιγφξηζκνο απηφο θαιείηαη greedy equivalent search (GES), γηαηί ςάρλεη κε άπιεζην ηξφπν ζην 

ρψξν ησλ ηζνδχλακσλ θαηά Markov DAGs, δειαδή ζην ρψξν ησλ CPDAGs. Δπίζεο νλνκάδεηαη 

θαη βέιηηζηνο, γηαηί εγγπάηαη ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο ML, φηαλ ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ ηείλεη 

ζην άπεηξν. Απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε, φηη νη αιγφξηζκνη GS θαη GES απνδίδνπλ παλνκνηφηππα 

ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα κηθξνχ κεγέζνπο θαη κε απιά ζρεηηθά ζχλνια ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο 

ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ, αιιά ν GES ππεξέρεη αηζζεηά ζε κεγάινπ κεγέζνπο πξνβιήκαηα κε 

πην ζχλζεηα ζχλνια ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο. Ο GES ιεηηνπξγεί ζε δπν δηαθξηηέο αθνινπζηαθέο 

θάζεηο: κία πνπ πξνζζέηεη απνθιεηζηηθά αθκέο θαη κία πνπ αθαηξεί απνθιεηζηηθά αθκέο. 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε ην θελφ ( ) ζχλνιν αθκψλ. 

2. Απφ θάπνην DAG ηνπ ηξέρνληνο CPDAG πξφζζεζε κηα κε ππάξρνπζα δηεπζπλφκελε 

αθκή, θαηαιήγνληαο ζε έλα DAG ελφο λένπ CPDAG. Ζ επηινγή ηνπ DAG θαη ηεο αθκήο 

λα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηε βειηίσζε ηνπ Bayesian score. 

3. Δπαλέιαβε ην βήκα 2 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζην Bayesian score. 

4. Απφ θάπνην DAG ηνπ ηξέρνληνο CPDAG αθαίξεζε κηα ππάξρνπζα δηεπζπλφκελε αθκή, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα DAG ελφο λένπ CPDAG. Ζ επηινγή ηνπ DAG θαη ηεο αθκήο λα γίλεη 

κε ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηε βειηίσζε ηνπ Bayesian score. 

5. Δπαλέιαβε ην βήκα 4 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζην Bayesian score. 

 

Λφγσ ηεο NP-hardness, αθνχ ν GES είλαη αθξηβήο, έζησ θαη ππφ θάπνηεο νξηαθέο ζπλζήθεο, δε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πνιπσλπκηθφο. Πξάγκαηη, έλα βήκα κεηάβαζεο απφ έλα CPDAG ζε έλα άιιν 

CPDAG κπνξεί λα απαηηεί ζην ρεηξφηεξν ζελάξην ηε ζχγθξηζε ελφο εθζεηηθνχ πιήζνπο κεηαβνιψλ 

ηνπ score, ελψ ην αληίζηνηρν πιήζνο γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα DAG (ή PDAG) ζε έλα άιιν DAG 

(ή PDAG) είλαη γξακκηθφ. 

 

4.5.3 Μάθηζη δομήρ από ελλιπή δεδομένα 

 

πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο παξακέηξσλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κάζεζεο δνκήο, ε 

απνπζία θάπνησλ δεδνκέλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε δεηγκαηνιεςίαο θαη MCMC ηερληθψλ. 

Ζ δεηγκαηνιεςία θαηά Gibbs ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη σο αθνινχζσο: γηα πνιιέο επαλαιήςεηο 

κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε, επηιέγεηαη ηπραία θαη νκνηφκνξθα κηα κεηαβιεηή, γίλεηαη αλάζεζε 

ζηηο άγλσζηεο ηηκέο ηεο κε δεηγκαηνιεςία απφ ηελ εθηηκεζείζα σο εθείλε ηελ επαλάιεςε (εθ ησλ 

πξνηέξσλ) θαηαλνκή πηζαλφηεηάο ηεο (ζην αξρηθφ βήκα ε αλάζεζε γίλεηαη ηπραία) θαη βάζεη ηεο 

εθηηκεζείζαο σο εθείλε ηελ επαλάιεςε δνκήο ηνπ BN, ηέινο επαλεθηηκψληαη ε δνκή ηνπ BN κε ην 

βέιηηζην Bayesian score, ε MAP (ή ε ML) ησλ παξακέηξσλ θαη καδί ηνπο φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ 

BN. Έλαο ζαθψο πην ηαρχο αιγφξηζκνο απφ ηελ παξαπάλσ ηερληθή είλαη ε παξαιιαγή ηνπ EM γηα 

κάζεζε δνκήο, πνπ θαιείηαη δνκηθφο EM αιγφξηζκνο [Fri98]: 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε ην θελφ ( ) ζχλνιν αθκψλ, νπφηε 

θαη att . Αλάζεζε ηπραία ζε θάζε παξάκεηξν ηνπ BN κηα ηηκή ζην δηάζηεκα  1,0 . 

2. Φάζε ηεο αλακελφκελεο ηηκήο: γηα θάζε κεηαβιεηή attX , ζέζε ηελ θάζε άγλσζηε ηηκή ηεο, 

attix , , ίζε κε ηελ αλακελφκελε (κέζε) ηηκή ηεο θαηαλνκήο  attiattattiatt xXP ,, |  . 

3. Φάζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο: απφ ηα πιήξε δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο επαλεθηίκεζε 

ηε δνκή ηνπ BN κε ην βέιηηζην Bayesian score, ηε MAP (ή ηελ ML) ησλ παξακέηξσλ θαη 

καδί ηνπο φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ BN. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3 κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζην Bayesian score. 
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4.5.4 Μάθηζη δομήρ από ηιρ εξαπηήζειρ 

 

Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο δνκήο απφ ηηο εμαξηήζεηο πξναπαηηνχλ ηε γλψζε ελφο ζπλφινπ ζπλζεθψλ 

αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ θαη επηρεηξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην πηζηφ ηνπ 

CPDAG. Οη ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έκπεηξε γλψζε πάλσ ζην 

ππνθείκελν πξφβιεκα, ζπλήζσο φκσο εθηηκψληαη κε ηε ρξήζε γλσζηψλ ζηαηηζηηθψλ κεηξηθψλ απφ 

ηα δεδνκέλα. Σέηνηεο είλαη ε κεηξηθή εμάξηεζεο ηνπ 2  θαη ην θέξδνο πιεξνθνξίαο (information 

gain), πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. Άξα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

κάζεζε ηεο δνκήο πξνθχπηεη ζπλήζσο απφ ηα δεδνκέλα. Ζ δηαθνξά εδψ είλαη φηη ε αλίρλεπζε ησλ 

εμαξηήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ άγλσζηνπ BN δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κάζεζε 

ηεο δνκήο ηνπ BN, αιιά λσξίηεξα απφ απηή, ππφ ηε κνξθή πξνεπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα 

ηελ αλίρλεπζε φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο, δειαδή γηα ηελ εμέηαζε θάζε πηζαλνχ 

ππνζπλφινπ κεηαβιεηψλ δεδνκέλνπ ηνπ νπνίνπ δπν νπνηεζδήπνηε κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο, 

απαηηείηαη πξνθαλψο εθζεηηθφ πιήζνο ππνινγηζκψλ, φπσο δείρλεη θαη ν αθφινπζνο εμαληιεηηθφο 

αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο απφ ηηο εμαξηήζεηο: 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε ην θελφ ( ) ζχλνιν αθκψλ. 

2. Γηα θάζε δεχγνο θνξπθψλ 21, attatt XX  βξεο έλα ππνζχλνιν θνξπθψλ  21, attatt XXVS  , 

ηέηνην ψζηε SXX attatt |21  . Αλ δε βξεζεί ηέηνην S, πξφζζεζε ηε (κε δηεπζπλφκελε) αθκή 

21 attatt XX  . 

3. Γηεχζπλε θαηάιιεια φζεο κε δηεπζπλφκελεο αθκέο κεηαηξέπνληαη ζε κε αληηζηξέςηκεο 

δηεπζπλφκελεο αθκέο. 

 

Έλαο κε εμαληιεηηθφο αθξηβήο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο απφ ηηο εμαξηήζεηο είλαη ν αιγφξηζκνο 

PC [Spi00]. Ο αιγφξηζκνο απηφο επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ηδηφηεηα φηη αλ εληνπηζηεί πξψηα έλα ειαρηζηνηηθφ ζχλνιν S γηα ην νπνίν 

πιεξείηαη ε επηζπκεηή ππφ ζπλζήθε αλεμαξηεζία, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ 

θαλέλα ππεξζχλνιφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν PC εμειίζζεηαη αληίζηξνθα απφ ηνλ αιγφξηζκν πνπ 

παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα: αξρηθνπνηείηαη κε ην πιήξεο (αληί ηνπ θελνχ) ζχλνιν κε δηεπζπλφκελσλ 

αθκψλ θαη δηαδνρηθά αθαηξεί (αληί λα πξνζζέηεη) αθκέο. Σα ππνζχλνια S εμεηάδνληαη κε αχμνπζα 

ζεηξά πιεζάξηζκνπ. 

 

1. Άξρηζε κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ θαη κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ κε 

δηεπζπλφκελσλ αθκψλ (φια ηα δεχγε θνξπθψλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο). 

2. Γηα θάζε δεχγνο θνξπθψλ 21, attatt XX  βξεο έλα ππνζχλνιν θνξπθψλ  21, attatt XXVS  , 

ηέηνην ψζηε νη 21, attatt XX  λα γεηηληάδνπλ κε ην S, ην S λα έρεη κέγεζνο 0i  θαη λα ηζρχεη 

SXX attatt |21  . Αλ βξεζεί ηέηνην S, αθαίξεζε ηελ αθκή 21 attatt XX  . 

3. Δπαλέιαβε ην βήκα 2 γηα ,2,1i . 

4. Γηεχζπλε θαηάιιεια φζεο κε δηεπζπλφκελεο αθκέο κεηαηξέπνληαη ζε κε αληηζηξέςηκεο 

δηεπζπλφκελεο αθκέο. 

 

Σν πιήζνο ησλ ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο πνπ εμεηάδεη ν αιγφξηζκνο PC κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ 

 22 2  nnO  ζε  22 nO , φπνπ δ είλαη ην κέγηζην πιήζνο θνξπθψλ ηνπ θάζε ππνζπλφινπ S. Γηα 

αξαηέο δνκέο BN, ν αιγφξηζκνο απηφο θαζίζηαηαη απνδνηηθφο. Φπζηθά, ζηε γεληθή πεξίπησζε θάηη 

ηέηνην δελ ηζρχεη, θαζψο 2 n . ηελ επφκελε θηγνχξα θαίλεηαη κηα εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ 

PC, γηα ην ζχλνιν ζπλζεθψλ αλεμαξηεζίαο πνπ επάγεηαη ην BN ηεο θηγνχξαο 4.1. Μηα αθφκα πην 

βειηησκέλε εθδνρή γηα κάζεζε δνκήο απφ ηηο εμαξηήζεηο απνηειεί ν αιγφξηζκνο BNPC [Che02]. 
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Φηγ. 4.7 : Η εθαξκνγή ηνπ αιγόξηζκνπ PC γηα ην Bayesian δίθηπν ηεο θηγνύξαο 4.1, πνπ επηθέξεη ην 

(αληίζηνηρν) CPDAG ηεο θηγνύξαο 4.4. 
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5 Σεσνικέρ εξόπςξηρ δεδομένυν 
 

5.1 Διζαγυγή 

 

Δμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) [Tan05] θαιείηαη, γεληθά, ε δηαδηθαζία ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

εμαγσγήο ρξήζηκεο, κα φρη ηφζν πξνθαλνχο, γλψζεο απφ ηεξάζηηα ζχλνια δεδνκέλσλ. Ζ ζεκαζία 

ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή, θαζψο ην πιήζνο θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη δηαξθψο απμάλεη. Με ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε δνκή ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ δεδνκέλσλ: σο απνηέιεζκα, 

είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ ελδηαθέξνληα, ρξήζηκα θαη πξνεγνπκέλσο άγλσζηα πξφηππα ζηα 

δεδνκέλα απηά, λα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ή πξνγλσζηηθά κνληέια θαη λα αληρλεπηνχλ ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ησλ δεδνκέλσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε πξνθχπηνπζα γλψζε κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ παξαγσγή κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ, αλ πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα 

ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο, ηηο πεξηγξαθηθέο θαη ηηο πξνγλσζηηθέο. Οη πεξηγξαθηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζθνπφ 

λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο είλαη ε ζπζηαδνπνίεζε 

(clustering), ε εμεξεχλεζε θαλφλσλ ζπζρεηίζεσλ (association rule discovery) θαη ε αθνινπζηαθή 

αλαθάιπςε πξνηχπσλ (sequential pattern discovery). Οη πξνγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ σο ζηφρν 

λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε 

κειινληηθέο πξνβιέςεηο. Σέηνηεο είλαη ε ηαμηλφκεζε (classification), ε παιηλδξφκεζε (regression) 

θαη ε αλίρλεπζε απφθιηζεο (deviation detection). Οη κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ, ζπρλά ππθλά αληινχληαη απφ γεηηληάδνληα πεδία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο επηζηήκεο 

ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο είλαη ε ζηαηηζηηθή, ε ηερλεηή λνεκνζχλε (artificial intelligence), ε 

αλαγλψξηζε πξνηχπσλ (pattern recognition), ε εθπαίδεπζε κεραλψλ (machine learning) θαη ε 

νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ (data visualization) – ε εμφξπμε δεδνκέλσλ ζεσξείηαη πσο απνηειεί, 

θαηά θάπνην ηξφπν, ηε δηεπαθή αλάκεζα ζηα επηκέξνπο απηά πεδία. Σερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

έρνπλ εθαξκνζηεί επηηπρψο ζε πνιιέο πεξηνρέο, απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, σο ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο επηζηήκεο. Πνηθίιεο εθαξκνγέο αθνξνχλ 

ηελ ηαηξηθή, ηε κνξηαθή βηνινγία, ηελ αζηξνλνκία, ηε γεσινγία θαη άιια επηζηεκνληθά πεδία. 

 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά, πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο δπν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Ζ ηαμηλφκεζε είλαη 

έλα πξφβιεκα αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πνπ εθαξκφδεηαη άκεζα ζηα δεδνκέλα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα δηαηξηβή: δεηείηαη λα εθπαηδεπζεί έλα κνληέιν, ην νπνίν λα απεηθνλίδεη ηηο πηζαλέο ηηκέο 

ησλ γλσξηζκάησλ (γηα παξάδεηγκα, ηηο ηηκέο ησλ θιηληθψλ κεηαβιεηψλ) ελφο ζπλφινπ νληνηήησλ 

(ησλ αζζελψλ Β-ΥΛΛ) πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα δεδνκέλα, ζε κηα πηζαλή ηηκή ελφο εηδηθνχ 

γλσξίζκαηνο, πνπ θαιείηαη θιάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο νληφηεηεο απηέο 

(φπσο είλαη ε κεηαβιεηή επηβίσζεο ή ην ζηάδην ζηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο). Σν κνληέιν απηφ ζα 

είλαη ελ ζπλερεία ζε ζέζε λα πξνβιέπεη ηελ θιάζε κηαο λενεκθαληδφκελεο νληφηεηαο κε γλσζηέο 

ηηκέο γλσξηζκάησλ. Ζ ζπζηαδνπνίεζε απνηειεί έλα παξεκθεξέο πξφβιεκα αλάιπζεο δεδνκέλσλ, 

ζην νπνίν, φκσο, νη ηηκέο ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο ησλ νληνηήησλ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη νληφηεηεο πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε „θπζηθφ‟ ηξφπν απφ 

ηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο ζε ζπζηάδεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο κηαο 

ρξήζηκεο κεζφδνπ πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πνπ θαιείηαη επηινγή γλσξηζκάησλ. Ζ ηερληθή 

απηή είλαη ρξήζηκν λα εθαξκφδεηαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ψζηε 

λα απνκαθξχλεη ελδερνκέλσο πιενλάδνληα, άζρεηα ή ζνξπβψδε γλσξίζκαηα, βειηηψλνληαο έηζη 

ηελ απφδνζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο, γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, 

πεξηγξάθνληαη εθηελέζηεξα θάπνηεο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχλ ην λφκν ηνπ Bayes θαη ζηεξίδνληαη 
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ζηε Bayesian θηινζνθία. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ηερληθέο ζεσξείηαη φηη παξέρνπλ κε βέιηηζην ηξφπν 

ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο έκπεηξεο γλψζεο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο. 

Καηά ζπλέπεηα, βξίζθνπλ εμαηξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο ζηελ εμφξπμε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ ε 

έκπεηξε γλψζε ηνπ εθάζηνηε εηδηθνχ (ηαηξνχ) δηαδξακαηίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν κε απηή ησλ 

ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ ζηελ εθκάζεζε κνληέισλ πξφγλσζεο θαη δηάγλσζεο. ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή, ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε Bayesian ινγηθή 

αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ θπξίαξρν ξφιν. 

 

5.2 Αλγόπιθμοι ηαξινόμηζηρ 

 

5.2.1 Σαξινόμηζη 

 

Σα δεδνκέλα εηζφδνπ ελφο πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο (classification) πεξηγξάθνπλ έλα ζχλνιν απφ 

νληφηεηεο (entities). Κάζε νληφηεηα i ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα δηάλπζκα γλσξηζκάησλ (attributes) 

 iniii xxxx ,...,, 21  θαη απφ ηελ ηηκή ελφο εηδηθνχ γλσξίζκαηνο ci, πνπ θαιείηαη θαηεγνξία ή θιάζε 

(class). Οη ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ηεο θάζε νληφηεηαο κπνξεί λα είλαη είηε ζπλερείο είηε δηαθξηηέο. 

Οη ηηκέο ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο, φκσο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη δηαθξηηέο. Σαμηλφκεζε (ή 

θαηεγνξηνπνίεζε) νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κηαο ζπλάξηεζεο f, ε νπνία πξέπεη γηα θάζε 

νληφηεηα εηζφδνπ λα απεηθνλίδεη ην δηάλπζκα γλσξηζκάησλ ηεο ζηελ ηηκή ηεο θιάζεο ηεο [Kot07]. 

Ζ ζπλάξηεζε απηή νλνκάδεηαη θαη κνληέιν ηαμηλφκεζεο. Έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο είλαη ρξήζηκν, 

γηαηί απνηειεί έλα εξγαιείν επεμήγεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη νληφηεηεο δηαρσξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Χζηφζν, ε πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη πξνγλσζηηθήο θχζεσο. 

Έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο εθαξκφδεηαη γηα λα ηαμηλνκήζεη λέεο νληφηεηεο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

ησλ γλσξηζκάησλ είλαη γλσζηέο, αιιά ε ηηκή ηεο θιάζεο άγλσζηε. Δπεηδή ζην αξρηθφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ νη ηηκέο θιάζεο ησλ νληνηήησλ είλαη γλσζηέο, ε ηαμηλφκεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ πξνβιεκάησλ επηβιεπφκελεο (supervised) κάζεζεο. Απηφ είλαη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηε 

δηαθνξνπνηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηαδνπνίεζεο (clustering), ε νπνία απνηειεί έλα πξφβιεκα 

κε επηβιεπφκελεο (unsupervised) κάζεζεο. Δπίζεο, ε ηαμηλφκεζε δηαθνξνπνηείηαη θαη απφ ην 

πξφβιεκα ηεο παιηλδξφκεζεο (regression), κηαο άιιεο δηαδηθαζίαο επηβιεπφκελεο κάζεζεο, ζην 

φηη ζηε δεχηεξε ην γλψξηζκα πξφβιεςεο παίξλεη ζπλερείο ηηκέο. 

 

Έλαο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο ή ηαμηλνκεηήο απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαηαζθεπήο 

κνληέισλ ηαμηλφκεζεο απφ ζχλνια δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Κάζε αιγφξηζκνο εθαξκφδεη κηα ηερληθή 

κάζεζεο, γηα λα αλαγλσξίζεη ην κνληέιν πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ ηηκψλ θιάζεο ησλ νληνηήησλ εηζφδνπ. Σν κνληέιν πνπ παξάγεηαη απφ 

ηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαιά ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα, αιιά θαη λα 

κπνξεί λα πξνβιέπεη ηηο θιάζεηο νληνηήησλ απφ δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά. Άξα 

έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αιγφξηζκνπ ηαμηλφκεζεο είλαη λα θαηαζθεπάδεη κνληέια, ηα νπνία λα 

δηαζέηνπλ θαιέο ηδηφηεηεο γελίθεπζεο. Ζ επίιπζε ελφο γεληθνχ πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο απαηηεί 

ηα αθφινπζα βήκαηα. Αξρηθά, παξέρεηαη έλα ζχλνιν εθπαίδεπζεο (training set) κε νληφηεηεο ησλ 

νπνίσλ νη θιάζεηο είλαη γλσζηέο. Σν ζχλνιν εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

κνληέινπ ηαμηλφκεζεο κε βάζε θάπνηνλ αιγφξηζκν εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, ην εθπαηδεπκέλν 

κνληέιν εθαξκφδεηαη γηα λα ηαμηλνκήζεη ηηο νληφηεηεο ελφο ζπλφινπ δνθηκήο (test set), ζην νπνίν 

νη ηηκέο θιάζεο είλαη άγλσζηεο. Κάπνηα βαζηθά κνληέια ηαμηλνκεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

είλαη ηα δέλδξα απφθαζεο, νη ηαμηλνκεηέο βάζεη θαλφλσλ, νη ηαμηλνκεηέο βάζεη ησλ ζηηγκηφηππσλ, 

ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα θαη ηα support vector machines. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη ν naïve-Bayes ηαμηλνκεηήο. 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            71 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Φηγ. 5.1 : Η γεληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κνληέινπ ηαμηλόκεζεο. 

 

5.2.2 Γένδπα απόθαζηρ 

 

Ο ηαμηλνκεηήο δέλδξσλ απφθαζεο (decision tree classifier) απνηειεί κηα εμαηξεηηθά απιντθή, αιιά 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή ηαμηλφκεζεο. Βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα, ηα νπνία 

ηίζεληαη αθνινπζηαθά ζε θάζε εηζεξρφκελε νληφηεηα γηα θάπνηεο απφ ηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ 

ηεο. Σα εξσηήκαηα απηά θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο νξγαλψλνληαη ζηε κνξθή ελφο δέλδξνπ. Έλα 

δέλδξν απνηειεί κηα ηεξαξρηθή δνκή απφ θφκβνπο θαη αθκέο. Κάζε θφκβνο αληηζηνηρεί θαη ζε έλα 

εξψηεκα, ελψ θάζε αθκή πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ θφκβν απηφ αληηζηνηρεί ζε κηα πηζαλή απάληεζε 

ηνπ εξσηήκαηνο. ε θάζε ηειηθφ θφκβν, πνπ θαιείηαη θαη θχιιν, αληηζηνηρεί κηα ηηκή ηεο θιάζεο. 

Δθφζνλ έλα δέλδξν απφθαζεο θαηαζθεπαζηεί, ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο κηαο νληφηεηαο είλαη 

απιή. Αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην θφκβν, πνπ θαιείηαη θαη ξίδα, ηίζεηαη έλα εξψηεκα γηα θάπνην 

γλψξηζκα ηεο νληφηεηαο. Αλάινγα κε ηελ απάληεζε αθνινπζείηαη θαη κηα αθκή, ε νπνία νδεγεί ζε 

έλα λέν θφκβν. ην λέν θφκβν ηίζεηαη έλα λέν εξψηεκα γηα θάπνην γλψξηζκα ηεο νληφηεηαο θαη 

αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε αθκή, αλάινγα κε ηε λέα απάληεζε. Καηαιήγνληαο ζε θάπνην θχιιν, 

ιακβάλεηαη ε αληίζηνηρε απφθαζε γηα ηελ ηηκή θιάζεο ηεο νληφηεηαο. 

 

 
 

Φηγ. 5.2 : Παξάδεηγκα ελόο δέλδξνπ απόθαζεο. 
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Τπάξρεη έλα εθζεηηθφ πιήζνο απφ δηαθνξεηηθέο δνκέο δέλδξσλ απφθαζεο, πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ 

ην ίδην ζχλνιν γλσξηζκάησλ. Δλψ θάπνηεο απφ απηέο είλαη πην αθξηβείο απφ ηηο άιιεο, ην λα βξεζεί 

ε βέιηηζηε δνκή απνηειεί κηα ππνινγηζηηθά κε πξαθηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ εθζεηηθνχ ρψξνπ 

ςαμίκαηνο. Χζηφζν, έρνπλ ζρεδηαζηεί δηάθνξνη απνδνηηθνί αιγφξηζκνη, νη νπνίνη θαηαζθεπάδνπλ 

αξθεηά αθξηβή θαη ζρεδφλ βέιηηζηα δέλδξα απφθαζεο ζε ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα. Οη αιγφξηζκνη 

απηνί εθαξκφδνπλ κηα άπιεζηε (greedy) ζηξαηεγηθή, δειαδή θαηαζθεπάδνπλ δέλδξα ιακβάλνληαο 

κηα ζεηξά απφ ηνπηθά βέιηηζηεο απνθάζεηο, σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ γλσξίζκαηνο πνπ ζα δηακεξίζεη 

ηηο νληφηεηεο. Έλαο ηέηνηνο αιγφξηζκνο είλαη ν αιγφξηζκνο ηνπ Hunt, ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε 

γηα πνιινχο ππάξρνληεο αιγφξηζκνπο θαηαζθεπήο δέλδξσλ απφθαζεο, φπσο ηνπ ID3, ηνπ C4.5 θαη 

ηνπ πην γλσζηνχ απφ φινπο CART [Bre84]. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αλαδξνκηθφ αιγφξηζκν, ηνπ νπνίνπ 

ηα βαζηθά βήκαηα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

1. Άξρηζε κε έλαλ θφκβν, πνπ ζα απνηειεί ηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ, θαη αληηζηνίρηζέ ηνπ φιν ην 

ζχλνιν νληνηήησλ εηζφδνπ. 

2. Αλ φιεο νη νληφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζεσξνχκελν θφκβν αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε, 

ζέζε ηνλ θφκβν σο θχιιν κε ηηκή ηελ ηηκή ηεο θιάζεο απηήο. 

3. Αλ φιεο νη νληφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζεσξνχκελν θφκβν δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θιάζε, αληηζηνίρηζε ζηνλ θφκβν έλα εξψηεκα γηα έλα γλψξηζκα, κε ζθνπφ ηε δηακέξηζε 

ησλ νληνηήησλ. Γεκηνχξγεζε κηα αθκή γηα θάζε πηζαλή απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο θαη 

θαηέλεηκε ηηο νληφηεηεο ζηνπο θφκβνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηελ απάληεζε. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3 αλαδξνκηθά ζε θάζε δεκηνπξγνχκελν θφκβν. 

 

Έλα δήηεκα πνπ πνιιέο θνξέο ππεηζέξρεηαη, είλαη ην πψο πξέπεη λα δηακεξίδνληαη νη νληφηεηεο κε 

βάζε θάπνην ζπλερέο γλψξηζκά ηνπο. Ζ δηαθξηηνπνίεζε ζπλερψλ γλσξηζκάησλ [Liu02] απνηειεί 

γεληθά έλα ηεξάζηην δήηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνιιψλ 

αιγφξηζκσλ ηαμηλφκεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πφζν θνληά ζην βέιηηζην πινπνηείηαη 

ε δηαδηθαζία απηή. Μηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο βέιηηζηεο δηαθξηηνπνίεζεο ζπλερψλ 

γλσξηζκάησλ είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δείθηε gini, φπσο γίλεηαη ζηνλ αιγφξηζκν CART. Σα 

δέλδξα απφθαζεο απνηεινχλ κηα νηθνγέλεηα ηαμηλνκεηψλ πνπ απνδίδεη εκθαλψο θαιχηεξα φηαλ ηα 

γλσξίζκαηα είλαη δηαθξηηά. 

 

5.2.3 Σαξινόμηζη βάζει κανόνυν 

 

Έλα δέλδξν απφθαζεο αληηζηνηρεί ζε έλα ζχλνιν ινγηθψλ θαλφλσλ, κε θάζε θαλφλα λα παξάγεηαη 

απφ έλα κνλνπάηη ηνπ δέλδξνπ απφ ηε ξίδα κέρξη θάζε θχιιν. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δέλδξνπ ηνπ 

παξαδείγκαηνο, νη επαγφκελνη θαλφλεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

.80321

,80321

,21

,arg21

,1

YesClassAttribSmallAttribNoAttrib

NoClassAttribSmallAttribNoAttrib

NoClassMediumAttribNoAttrib

YesClasseLAttribNoAttrib

NoClassYesAttrib











 

 

Χζηφζν, θαλφλεο ζαλ ηνπο παξαπάλσ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη απεπζείαο απφ ηα δεδνκέλα, κε 

ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αιγφξηζκσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο ηαμηλνκεηήο βαζηζκέλνο ζε θαλφλεο 

(rule-based classifier). Έλαο ινγηθφο θαλφλαο ηαμηλφκεζεο αληηζηνηρίδεη κηα ζχδεπμε απαληήζεσλ 

απφ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ γλσξίζκαηα ησλ νληνηήησλ ζε κηα ηηκή θιάζεο. Ο ζηφρνο είλαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ην ειάρηζην ζχλνιν θαλφλσλ, πνπ λα είλαη ζπλεπέο κε ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. 

Έλα κεγάιν πιήζνο θαλφλσλ ζπλήζσο ππνδειψλεη, πσο ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα „ζπκάηαη‟ ηα 
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δεδνκέλα, αληί λα αλαθαιχπηεη ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηα αμηψκαηα πνπ ηα δηέπνπλ. Ο απινχζηεξνο 

αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ γηα ηαμηλφκεζε είλαη ν αθφινπζνο: 

  

1. Άξρηζε κε ην θελφ ζχλνιν θαλφλσλ θαη κε νιφθιεξν ην ζχλνιν νληνηήησλ εηζφδνπ. 

2. Βξεο ηνλ θαιχηεξν θαλφλα, απηφλ πνπ λα αλαζέηεη ηηο πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο ζε ζσζηή 

θιάζε. Πξφζζεζέ ηνλ ζην ζχλνιν θαλφλσλ. 

3. Γηαηήξεζε κφλν ηηο νληφηεηεο πνπ ν θαλφλαο απηφο δελ ηαμηλνκεί ζσζηά. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη λα κε βξίζθεηαη άιινο θαλφλαο. 

 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπλφισλ θαλφλσλ θαη απηέο γηα 

ηελ θαηαζθεπή δέλδξσλ απφθαζεο είλαη, φηη ελψ νη δεχηεξεο απνηηκνχλ ηε κέζε πνηφηεηα ελφο 

πιήζνπο απφ ζχλνια ηαμηλνκήζεσλ (έλα ζχλνιν γηα θάζε πηζαλή απάληεζε ελφο εξσηήκαηνο), νη 

πξψηεο απνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα ηαμηλφκεζεο κφλν γηα ην ζχλνιν νληνηήησλ πνπ θαιχπηεη ν 

ππνςήθηνο θαλφλαο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά θηινζνθίαο αλάκεζα ζηνλ „δηαρψξηζε θαη 

βαζίιεπε‟ (separate and conquer) αιγφξηζκν πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ θαη ζηνλ αλαδξνκηθφ ή „δηαίξεη 

θαη βαζίιεπε‟ (divide and conquer) αιγφξηζκν γηα ηελ θαηαζθεπή δέλδξσλ απφθαζεο. Χο θπζηθφ 

επαθφινπζν, φκσο, νη αιγφξηζκνη ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ είλαη πην απνδνηηθνί απφ άπνςε ρξφλνπ. Οη 

θαλφλεο ηαμηλφκεζεο απνδίδνπλ θαιχηεξα κε δηαθξηηά γλσξίζκαηα απ‟φηη κε ζπλερή. Δπηπιένλ, 

εθαξκφδνληαη θαιχηεξα απ‟φηη ηα δέλδξα απφθαζεο ζε δπαδηθά γλσξίζκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, πάλησο, ηφζν ησλ θαλφλσλ ηαμηλφκεζεο φζν θαη ησλ δέλδξσλ απφθαζεο είλαη ε 

αληηιεπηηθφηεηά ηνπο. Γειαδή, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη μεθάζαξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα 

νληφηεηα ηαμηλνκείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε. 

 

5.2.4 Σαξινόμηζη βάζει ηυν ζηιγμιόηςπυν 

 

Μηα άιιε θαηεγνξία απιψλ θαη θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνληέισλ ηαμηλφκεζεο είλαη απηνί πνπ 

βαζίδνληαη ζηα ζηηγκηφηππα (instance-based classifiers). Οη ηαμηλνκεηέο απηνί ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ ηδηφηεηα λα εθπαηδεχνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηαμηλνκνχλ ηηο νληφηεηεο εηζφδνπ. πρλά, ε 

δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο είλαη πην ρξνλνβφξα απφ ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζήο ηνπο. Ζ γεληθή ηδέα 

ζηελ νπνία βαζίδνληαη είλαη, φηη νη νληφηεηεο απνηεινχλ ζεκεία ελφο ρψξνπ, κε θάζε κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ λα αληηζηνηρεί θαη ζε έλα απφ ηα γλσξίζκαηα ησλ νληνηήησλ. Ζ απφζηαζε 

δχν νληνηήησλ ζην ρψξν απηφ ζεσξείηαη πσο απνηειεί κηα κεηξηθή νκνηφηεηαο ή ζπζρέηηζήο ηνπο. 

Γειαδή, πιεζηέζηεξεο νληφηεηεο είλαη πην πηζαλφ λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε. Χο απφζηαζε 

νξίδεηαη κηα ζπλάξηεζε D, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: (1) λα είλαη ζπκκεηξηθή, 

δειαδή ε απφζηαζε κηαο νληφηεηαο απφ κηα άιιε λα ηζνχηαη κε ηελ απφζηαζε ηεο δεχηεξεο απφ 

ηελ πξψηε, (2) λα είλαη κε αξλεηηθή, (3) λα ηθαλνπνηεί ηελ ηξηγσληθή αληζφηεηα θαη (4) λα είλαη 

αλαθιαζηηθή, δειαδή ε απφζηαζε κηαο νληφηεηαο απφ ηνλ εαπηφ ηεο λα είλαη 0. Γηα νιφθιεξν ην 

ζχλνιν νληνηήησλ νξίδεηαη έλαο ζπκκεηξηθφο πίλαθαο, πνπ νλνκάδεηαη πίλαθαο εγγχηεηαο. ηνλ 

πίλαθα απηφ, ην ζηνηρείν (p,q), φπνπ p θαη q απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο νληφηεηεο, αλαπαξηζηά ηελ 

D(p,q)=Dpq. Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κεηξηθή απφζηαζεο είλαη ε Δπθιείδεηα, νπφηε θαη νη 

νληφηεηεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζεσξνχληαη ζεκεία ηνπ n-δηάζηαηνπ Δπθιείδεηνπ ρψξνπ. Δίλαη 

θαλεξφ, πσο ε ηαμηλφκεζε βάζεη ησλ ζηηγκηφηππσλ απνδίδεη εμίζνπ θαιά θαη φηαλ ηα γλσξίζκαηα 

είλαη ζπλερή. Γειαδή, δελ απαηηείηαη θάπνηα αξρηθή δηαθξηηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ο πην γλσζηφο αιγφξηζκνο βαζηζκέλνο ζηα ζηηγκηφηππα, είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ k πιεζηέζηεξσλ 

γεηηφλσλ (k nearest neighbors): 

 

1. Γηα θάζε νληφηεηα ηνπ ζπλφινπ δνθηκήο, βξεο ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηηο k πιεζηέζηεξεο 

νληφηεηέο ηεο ζηνλ Δπθιείδεην ρψξν ησλ θνηλψλ γλσξηζκάησλ ηνπο. 

2. Αλάζεζέ ηεο ηελ πην ζπρλά εκθαληδφκελε ηηκή θιάζεο ζηηο γεηηνληθέο νληφηεηεο. 
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Φηγ. 5.3 : Μεηξηθέο απόζηαζεο γηα νληόηεηεο κε πνζνηηθά γλσξίζκαηα. 

 

5.2.5 Σεσνηηά νεςπυνικά δίκηςα 

 

Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (artificial neural networks) απνηεινχλ κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

κεζνδνινγία, κε πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε πξνβιήκαηα επηβιεπφκελεο κάζεζεο ζηελ αλαγλψξηζε 

πξνηχπσλ. Μηα πνιχ θνηλή ρξήζε ηνπο αθνξά ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο [Zha00]. Σν κνληέιν 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ εθαξκνγή απηή θαιείηαη perceptron. Σν perceptron 

ελφο επηπέδνπ ππνινγίδεη έλα ζχλνιν απφ ζπλδεηηθά βάξε w1,…,wn, κε θάζε έλα απφ απηά λα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε έλα γλψξηζκα ηεο νληφηεηαο εηζφδνπ θαη λα απνθηά ηππηθά κηα πξαγκαηηθή 

ηηκή αλάκεζα ζην -1 θαη ην 1. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε νληφηεηα εηζφδνπ i ππνινγίδεηαη σο έμνδνο ε 

πνζφηεηα atti

n

att attxw ,1 
, απφ ηελ νπνία απνθαζίδεηαη κε βάζε θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 

θαησθιίνπ ζε πνηα θιάζε αλήθεη ε νληφηεηα. Ζ πην θνηλή κέζνδνο εθπαίδεπζεο ηνπ perceptron 

είλαη ε επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ελφο αιγφξηζκνπ ζην ζχλνιν νληνηήησλ εηζφδνπ, κέρξη λα βξεζεί 

έλα δηάλπζκα ζπλδεηηθψλ βαξψλ πνπ λα πξνβιέπεη ζσζηά ηηο θιάζεηο φισλ ησλ νληνηήησλ. 

 

Σν απιφ perceptron πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ζσζηά κφλν γξακκηθά 

δηαρσξίζηκα ζχλνια νληνηήησλ. Αλ νη νληφηεηεο δελ είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκεο, ην perceptron 

δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα θηάζεη ζε έλα ζεκείν πνπ λα ηαμηλνκεί ζσζηά φιεο ηηο νληφηεηεο εηζφδνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη πξνηαζεί ην perceptron πνιιαπιψλ επηπέδσλ (multilayered perceptron). Σν 

κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο κνλάδσλ, ηα λεπξψληα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

βάζε κηα πξφηππε ηνπνινγία. Σα λεπξψληα εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα λεπξψληα εηζφδνπ, 

πνπ δέρνληαη πιεξνθνξία απφ ηηο νληφηεηεο εηζφδνπ, ηα λεπξψληα εμφδνπ, πνπ παξάγνπλ ηηο ηηκέο 

εμφδνπ, θαη ηα θξπκκέλα λεπξψληα, πνπ ππάξρνπλ ελδηάκεζα θαη επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία. 

Καηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ, ζε θάζε ζπλδεδεκέλν δεχγνο λεπξσλίσλ αλαηίζεηαη θαη κηα ηηκή 

ζπλδεηηθνχ βάξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαμηλφκεζεο, ε πιεξνθνξία δηαδίδεηαη απφ ηα λεπξψληα 

εηζφδνπ πξνο φιν ην δίθηπν, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελεξγνπνίεζεο ζηα λεπξψληα εμφδνπ. 

Κάζε κνλάδα εηζφδνπ απνθηά κηα ηηκή ελεξγνπνίεζεο, ε νπνία αλαπαξηζηά κηα πιεξνθνξία πνπ 

παξέρεη ε νληφηεηα εηζφδνπ. ηε ζπλέρεηα, ε κνλάδα εηζφδνπ ζηέιλεη ηελ ηηκή απηή ζηα θξπκκέλα 

λεπξψληα. Κάζε έλα απφ ηα θξπκκέλα λεπξψληα ππνινγίδεη ηε δηθή ηνπ ηηκή ελεξγνπνίεζεο θαη ηε 

ζηέιλεη ζηα λεπξψληα εμφδνπ. Ζ ηηκή ελεξγνπνίεζεο ελφο λεπξσλίνπ ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε 
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κηαο απιήο ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο. Ζ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ζπλαζξνίδεη ηηο ζπλεηζθνξέο 

φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ ηηκψλ ελεξγνπνίεζεο 

πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα ζπλδεηηθά βάξε. Σν άζξνηζκα απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζπλήζσο 

είηε θαλνληθνπνηείηαη (αλάκεζα ζην 0 θαη ην 1) ή/θαη ηξνπνπνηείηαη, πρ κε ην λα απνθηά ηελ ηηκή 0 

φηαλ είλαη κηθξφηεξν απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη. 

 

 
 

Φηγ. 5.4: Έλα perceptron δύν επηπέδσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ perceptron πνιιαπιψλ επηπέδσλ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπλδεηηθψλ βαξψλ. ηα βάξε απηά αξρηθά αλαηίζεληαη απζαίξεηεο ηηκέο. Δλ ζπλερεία, νη νληφηεηεο 

εηζέξρνληαη δηαδνρηθά ζην δίθηπν, κε ηηο ηηκέο γλσξηζκάησλ ηνπο λα ηνπνζεηνχληαη ζηα λεπξψληα 

εηζφδνπ θαη ηελ ηηκή θιάζεο λα ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηηκή ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξσλίνπ εμφδνπ. Με 

βάζε απηή ηε ζχγθξηζε, νη ηηκέο ησλ ζπλδεηηθψλ βαξψλ ηνπ δηθηχνπ κεηαηνπίδνληαη ειαθξά, ψζηε 

νη ηηκέο ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξσλίνπ εμφδνπ λα πξνζεγγίδνπλ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο. Ο πην θνηλφο 

ηέηνηνο αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο, είλαη ν αιγφξηζκνο φπηζζελ δηάδνζεο (back propagation): 

 

1. Θέζε κία νληφηεηα ζην δίθηπν. 

2. χγθξηλε ηελ έμνδν ηνπ δηθηχνπ κε ηελ θιάζε ηεο νληφηεηαο. ε θάζε λεπξψλην εμφδνπ 

ππνιφγηζε ην ηνπηθφ ζθάικα, δειαδή ηε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο κε ηελ επηζπκεηή έμνδφ 

ηνπ. 

3. Μεηέβαιιε ηα ζπλδεηηθά βάξε ψζηε λα κεησζεί ην θάζε ηνπηθφ ζθάικα. 

4. Αλάζεζε κηα „επζχλε‟ γηα ην ηνπηθφ ζθάικα ζηα λεπξψληα ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ, 

απνδίδνληαο κεγαιχηεξε „επζχλε‟ ζηα κεγαιχηεξα ζπλδεηηθά βάξε. 

5. Δπαλέιαβε ηα παξαπάλσ βήκαηα ζηα λεπξψληα ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ, κε ηελ 

„επζχλε‟ ηνπ θαζελφο λα απνηειεί ην ηνπηθφ ηνπ ζθάικα. 

 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο πξαγκαηνπνηεί έλα πιήζνο κεηαηξνπψλ ησλ ζπλδεηηθψλ βαξψλ, κέρξη λα 

πάξνπλ απηά ηηο ηειηθέο ηνπο ηηκέο. Αλ είλαη w ην πιήζνο ησλ βαξψλ ηνπ δηθηχνπ, θάζε επαλάιεςε 

ηνπ αιγφξηζκνπ γηα νιφθιεξν ην ζχλνιν νληνηήησλ εηζφδνπ πξαγκαηνπνηεί O(mw) ηξνπνπνηήζεηο. 

Χζηφζν, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη εθζεηηθφ πιήζνο ηέηνησλ επαλαιήςεσλ ηνπ αιγφξηζκνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζπλήζσο ηίζεηαη θάπνην θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ. Σν θξηηήξην απηφ κπνξεί λα νξίδεηαη 

ζαλ έλα κέγηζην πιήζνο επαλαιήςεσλ, ζαλ κηα ειάρηζηε ηηκή ζθάικαηνο ή ζαλ έλα κέγηζην 

πιήζνο επαλαιήςεσλ ρσξίο κεγάιε βειηίσζε ηνπ ζθάικαηνο. 

 

5.2.6 Support vector machines 

 

Σα Support Vector Machines (SVMs) [Bur98] απνηεινχλ ηελ πην πξφζθαηα αλαπηπγκέλε ηερληθή 

επηβιεπφκελεο κάζεζεο. Αλ νη νληφηεηεο εηζφδνπ είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκεο (κε ηε ρξήζε ελφο 

ππεξεπηπέδνπ n-1 δηαζηάζεσλ), ηφηε ππάξρνπλ έλα δηάλπζκα βαξψλ w θαη έλαο αξηζκφο b, ηέηνηα 

ψζηε 1 bwxi  θαη 1 bwxi , γηα θάζε δηάλπζκα ix . Καηά ζπλέπεηα, ν θαλφλαο ηαμηλφκεζεο 
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γηα κηα νληφηεηα i πξνθχπηεη απφ ην αλ ε πνζφηεηα bwxi   είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηνπ 0 

(ci=-1 ή 1, αληίζηνηρα). Ζ βέιηηζηε δηακέξηζε ησλ νληνηήησλ πξνθχπηεη κε ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο θπξηνχ ηεηξαγσληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (curve quadratic programming): 

 

ειαρηζηνπνίεζε 
2

2

1
w , 

 έηζη ώζηε ,1)(  bwxc ii  i=1,…,m. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ βξεζεί ην ππεξεπίπεδν δηακέξηζεο, ηα ζεκεία ζηα φξηά ηνπ θαινχληαη support 

vector ζεκεία θαη ε ιχζε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ησλ ζεκείσλ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πνιππινθφηεηα ηαμηλφκεζεο ελφο SVM είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ πιήζνπο ησλ νληνηήησλ εηζφδνπ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε, ε πνιππινθφηεηα εθπαίδεπζήο ηνπ θπξηαξρείηαη απφ ην ρξφλν επίιπζεο ηνπ επαγφκελνπ 

ηεηξαγσληθνχ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο δε ζεσξείηαη απνδνηηθφο γηα ηεξάζηηα δεδνκέλα εηζφδνπ. Ζ 

επίιπζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαιήγεη εγγπεκέλα ζε κηα βέιηηζηε ιχζε, δειαδή δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο ζχγθιηζήο ηεο ζε ηνπηθά βέιηηζηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ εθπαίδεπζε άιισλ 

αιγφξηζκσλ ηαμηλφκεζεο. 

 

 
 

Φηγ. 5.5 : Έλα SVM γηα γξακκηθά δηαρσξίζηκεο νληόηεηεο εηζόδνπ. 

 

Γπζηπρψο, ηα πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο ζηελ πξάμε ζπαλίσο πεξηιακβάλνπλ νληφηεηεο πνπ λα 

δηαρσξίδνληαη κε ηφζν απιφ ηξφπν. Μηα ιχζε είλαη ηα SVMs λα επηηξέπνπλ έλα κηθξφ πεξηζψξην 

γηα θάπνηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλνκήζεηο. Σν πεξηζψξην απηφ νξίδεηαη σο έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο 

μ θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ηαμηλφκεζε ραιαξψλνληαη ζε  1bwxi  θαη  1bwxi . Μηα 

άιιε ιχζε είλαη λα απεηθνληζηνχλ νη νληφηεηεο ζε έλα ρψξν πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ θαη λα 

βξεζεί εθεί έλα ππεξεπίπεδν δηακέξηζεο. Ο λένο απηφο ρψξνο θαιείηαη κεηαζρεκαηηζκέλνο ρψξνο 

γλσξηζκάησλ. ε έλαλ θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν γλσξηζκάησλ κε έλα επαξθψο κεγάιν 

πιήζνο δηαζηάζεσλ, θάζε ζπλεπέο ζχλνιν νληνηήησλ κπνξεί λα γίλεη γξακκηθά δηαρσξίζηκν. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο απηφο δε γίλεηαη απεπζείαο, αιιά κε ηε ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο ππξήλα (kernel 

function), ε νπνία κεηαζρεκαηίδεη ην εζσηεξηθφ γηλφκελν φισλ ησλ δπλαηψλ δεπγψλ νληνηήησλ 

ζην λέν ρψξν. Ζ θαηάιιειε επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο ππξήλα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο. Έζησ 1x  θαη 
2x  ηα δηαλχζκαηα γλσξηζκάησλ δπν νληνηήησλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ (Δπθιείδεην) ρψξν. Απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζπλαξηήζεηο ππξήλα είλαη ε πνιπσλπκηθή 

βαζκνχ p: 
pxxxxK )1(),( 2121  , ππνπεξίπησζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε γξακκηθή (φηαλ p=1), ε 

RBF: 
22

21 2

21 ),(
xx

exxK


  θαη ε ζηγκνεηδήο βαζκνχ p: 
pxxxxK )tanh(),( 2121   . 
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5.3 Αλγόπιθμοι ζςζηαδοποίηζηρ 

 

5.3.1 ςζηαδοποίηζη 

 

Σν πξφβιεκα ηεο κε επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο (unsupervised classification) ή ζπζηαδνπνίεζεο 

(clustering) [Xur05] δηαθέξεη απφ απηφ ηεο (επηβιεπφκελεο) ηαμηλφκεζεο, ζην φηη δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα κάζεζε. Γειαδή, δελ ππάξρεη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, ζην 

νπνίν λα γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο θιάζεο ησλ νληνηήησλ. θνπφο ηεο ζπζηαδνπνίεζεο είλαη λα 

δηαρσξίζεη (φπσο θαη ζην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο) ην δηαζέζηκν ζχλνιν νληνηήησλ ζε έλα 

πεπεξαζκέλν θαη δηαθξηηφ ζχλνιν απφ „θπζηθέο‟, θξπκκέλεο δνκέο δεδνκέλσλ, πνπ θαινχληαη 

ζπζηάδεο (clusters). Γειαδή, ζε απηφ ην πξφβιεκα ε έλλνηα ηεο ζπζηάδαο ππνθαζηζηά ηελ έλλνηα 

ηεο θιάζεο. Σν πιήζνο ησλ ζπζηάδσλ ζηηο νπνίεο δηακεξίδνληαη νη νληφηεηεο κπνξεί λα είλαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ή θαη ηειείσο άγλσζην. Ζ ζπζηαδνπνίεζε απνηειεί κηα πεξηγξαθηθή θαη φρη 

πξνγλσζηηθή δηαδηθαζία εμφξπμεο δεδνκέλσλ. ε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο (επηβιεπφκελεο) 

ηαμηλφκεζεο, ζθνπφο ηεο δελ είλαη λα παξέρεη έλαλ αθξηβή ραξαθηεξηζκφ ζε κε παξαηεξνχκελα 

δεδνκέλα, πνπ ελδερνκέλσο λα παξάγνληαη απφ θνηλέο πηζαλνηηθέο θαηαλνκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηε ζπζηαδνπνίεζε έλα ζχλνιν απφ νληφηεηεο δηαρσξίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ απφ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν νκνηνγελείο ζπζηάδεο, κε βάζε έλα ζπρλά ππνθεηκεληθά επηιεγκέλν κέηξν νκνηφηεηαο. 

Πξνθαλψο, ζα πξέπεη ε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπζηάδα λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζηάδεο. Οη 

εξεπλεηέο ζπλήζσο πεξηγξάθνπλ ηε ζπζηάδα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εζσηεξηθή νκνηνγέλεηά ηεο 

θαη ηνλ εμσηεξηθφ δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηηο άιιεο ζπζηάδεο. Σφζν ε έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο φζν θαη 

απηή ηεο αλνκνηφηεηαο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη κε ζαθή θαη μεθάζαξν ηξφπν. 

 

 
 

Φηγ. 5.6 : Η δηαδηθαζία ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. 

 

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, έζησ  mxxxX ,...,, 21  ην ζχλνιν ησλ n-δηαλπζκάησλ ησλ 

γλσξηζκάησλ ησλ m νληνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη  iniii xxxx ,...,, 21 , γηα θάζε 

νληφηεηα i. Ζ ζπζηαδνπνίεζε ζηνρεχεη λα παξάγεη κηα βέιηηζηε k-δηακέξηζε ηνπ X ( mk  ), ηε 

},...,,{ 21 kCCCC  , ηέηνηα ψζηε (1) jC  Ø γηα θάζε j=1,…,k, (2) 
k

j

j XC
1

  θαη (3) lj CC   

Ø γηα θάζε j,l=1,…,k θαη j≠l. Κάζε Cj αληηπξνζσπεχεη θαη κηα ζπζηάδα. Ζ νκνηφηεηα ή 

αλνκνηφηεηα κεηαμχ δχν νληνηήησλ, δπν ζπζηάδσλ, ή κηαο νληφηεηαο θαη κηαο ζπζηάδαο ζπλήζσο 

πεξηγξάθεηαη κε ηε ρξήζε κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο, φπσο είλαη απηέο ηεο θηγνχξαο 5.3. ζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζε δπν νληφηεηεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 
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αλνκνηφηεηά ηνπο θαη άξα ηφζν πην δχζθνιν είλαη νη νληφηεηεο απηέο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ζπζηάδα. Σν ζχλνιν ησλ νληνηήησλ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζπκκεηξηθφ πίλαθα, ηνλ πίλαθα 

εγγχηεηαο, ζηνλ νπνίν ην θάζε ζηνηρείν (p,q) αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ νληνηήησλ p 

θαη q. Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε κεηξηθή απφζηαζεο είλαη ε Δπθιείδεηα απφζηαζε. Κάζε 

δηακέξηζε ησλ νληνηήησλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο είλαη έγθπξε. Σν 

πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, φκσο, αλαδεηά ηελ θαιχηεξε δηακέξηζε, κε βάζε έλα θξηηήξην 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα εγγχηεηαο. Σν πξφβιεκα απηφ 

είλαη ππνινγηζηηθά NP-hard. 

 

5.3.2 Ιεπαπσικοί αλγόπιθμοι 

 

Ζ ηεξαξρηθή ζπζηαδνπνίεζε (hierarchical clustering - HC) πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ηα δεδνκέλα 

ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή, αθνινπζψληαο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα εγγχηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο HC 

απεηθνλίδνληαη ζπλήζσο σο έλα δπαδηθφ δέλδξν ή δελδξφγξακκα. Ζ ξίδα ηνπ δελδξνγξάκκαηνο 

αλαπαξηζηά νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη θάζε θχιιν εθιακβάλεηαη σο κηα μερσξηζηή 

νληφηεηα. Οη ελδηάκεζνη θφκβνη, ζπλεπψο, πεξηγξάθνπλ ην βαζκφ εγγχηεηαο ησλ νληνηήησλ, ελψ 

ην χςνο ηνπ δελδξνγξάκκαηνο εθθξάδεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζε θάζε δεχγνο νληνηήησλ, θάζε 

δεχγνο ζπζηάδσλ ή θάζε νληφηεηαο θαη θάζε ζπζηάδαο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο 

πξνθχπηνπλ θφβνληαο ην δελδξφγξακκα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη HC αιγφξηζκνη ζπλήζσο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ζπζζσξεπηηθνί ή δηαηξεηηθνί. Ζ ζπζζσξεπηηθή ζπζηαδνπνίεζε αξρηθά 

αλαζέηεη κηα νληφηεηα αλά ζπζηάδα. Μηα αθνινπζία απφ ιεηηνπξγίεο ζπλέλσζεο ηειηθά νδεγεί 

φιεο ηηο νληφηεηεο ζηελ ίδηα ζπζηάδα. Ζ δηαηξεηηθή ζπζηαδνπνίεζε πξαγκαηνπνηεί ηελ αληίζηξνθε 

πνξεία. Αξρηθά, νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ αλήθεη ζε κηα ζπζηάδα. Μηα αθνινπζία απφ 

ιεηηνπξγίεο δηάζπαζεο νδεγεί ηελ θάζε νληφηεηα ζε δηαθνξεηηθή ζπζηάδα. Γηα κηα ζπζηάδα m 

νληνηήησλ, ππάξρνπλ 12 1 m  πηζαλέο δηρνηνκήζεηο ζε ππνζχλνια, ην νπνίν νδεγεί ζε έλαλ πνιχ 

ρξνλνβφξν ππνινγηζκφ. πλεπψο, νη δηαηξεηηθνί αιγφξηζκνη ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε. 

 

 
 

Φηγ. 5.7 : Τν δελδξόγξακκα πνπ πξνθύπηεη γηα ηηο παξαπάλσ νληόηεηεο ηνπ Δπθιείδεηνπ ρώξνπ. 

 

Έλαο γεληθφο αιγφξηζκνο ζπζζψξεπζεο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:  

 

1. Άξρηζε κε κνλαδηαίεο ζπζηάδεο. Τπνιφγηζε ηνλ πίλαθα εγγχηεηαο γηα ηηο ζπζηάδεο. 

2. Βξεο ηελ ειάρηζηε απφζηαζε ζηνλ πίλαθα εγγχηεηαο θαη ζπλδχαζε ηηο δχν πιεζηέζηεξεο 

ζπζηάδεο ζε κία θαηλνχξηα. 

3. Αλαλέσζε ηνλ πίλαθα εγγχηεηαο, ν νπνίνο πεξηέρεη κηα ζπζηάδα ιηγφηεξε. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη φιεο νη νληφηεηεο λα αλήθνπλ ζε κηα ζπζηάδα. 
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Ζ ζπλεζέζηεξε θξηηηθή γηα ηνπο θιαζζηθνχο HC αιγφξηζκνπο είλαη φηη ζηεξνχληαη επξσζηίαο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, είλαη επαίζζεηνη ζην ζφξπβν θαη ηηο απνκνλσκέλεο νληφηεηεο (outliers). Δθφζνλ 

κηα νληφηεηα αλαηεζεί ζε κηα ζπζηάδα, πξέπεη λα παξακείλεη ζε απηή σο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, 

πνπ ζεκαίλεη πσο δε γίλεηαη λα δηνξζσζνχλ έηζη πξνεγνπκέλσο ηπρφλ ιαλζαζκέλεο αλαζέζεηο. Ζ 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ελφο HC αιγφξηζκνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ )( 2mO  θαη απηφ ην πςειφ 

θφζηνο απνηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κεγάινπ κεγέζνπο δεδνκέλα. Έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκα 

ησλ HC αιγφξηζκσλ είλαη φηη ηείλνπλ λα παξάγνπλ ζπζηάδεο ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο. 

 

5.3.3 Αλγόπιθμοι βάζει ηηρ απόζηαζηρ 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ηεξαξρηθή ζπζηαδνπνίεζε, ε δηακεξηζηηθή ζπζηαδνπνίεζε αλαζέηεη έλα 

ζχλνιν νληνηήησλ ζε ζπζηάδεο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ηεξαξρηθή δνκή. Πξνζπαζεί λα βξεη 

ηελ θαιχηεξε ζπζηαδνπνίεζε βειηηζηνπνηψληαο θάπνηα ζπλάξηεζε θξηηεξίνπ. πλήζσο δεηείηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζπζηάδαο. Έζησ mj κηα εηθνληθή 

νληφηεηα, κε ηηκέο γλσξηζκάησλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ησλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ 

ζηε ζπζηάδα Cj. Ζ νληφηεηα mj θαιείηαη θεληξνεηδέο (centroid) ηεο ζπζηάδαο Cj. Έζησ, αθφκα κηα 

δεηθλχνπζα κεηαβιεηή γij, πνπ ηζνχηαη κε 1 αλ ε νληφηεηα xi αλήθεη ζηε ζπζηάδα Cj, αιιηψο 

ηζνχηαη κε 0. Σν άζξνηζκα ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηφηε ηζνχηαη κε  
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Δμ‟νξηζκνχ, κηα βέιηηζηε δηακέξηζε κπνξεί λα αληρλεπηεί εμαληιεηηθά, δειαδή απνηηκψληαο φιεο 

ηηο πηζαλέο δηακεξίζεηο. Αιιά απηή ε κέζνδνο είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηε. πλεπψο, επξεηηθέο 

ηερληθέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ πξνζεγγηζηηθά βέιηηζησλ ιχζεσλ. 

 

Ο πην γλσζηφο επξεηηθφο αιγφξηζκνο γηα ηελ εχξεζε ηνπ ειάρηζηνπ αζξνίζκαηνο ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο είλαη ν αιγφξηζκνο k-means: 

 

1. Άξρηζε κε κηα απζαίξεηε ζπζηαδνπνίεζε. Τπνιφγηζε ηα αξρηθά θεληξνεηδή. 

2. Αλάζεζε θάζε νληφηεηα ζηε ζπζηάδα ηνπ πιεζηέζηεξνπ θεληξνεηδνχο. 

3. Τπνιφγηζε ηα λέα θεληξνεηδή. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη λα κελ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπζηαδνπνίεζε. 

 

Ο k-means είλαη εμαηξεηηθά απιφο θαη κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζηεί γηα ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Απνδίδεη θαιχηεξα φηαλ νη ζπζηάδεο είλαη ζπκπαγείο θαη ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο. Γηα 

ηελ αλαγλψξηζε κε ζθαηξηθψλ ζπζηάδσλ, κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δηαθνξεηηθή 

κεηξηθή απφζηαζεο έλαληη ηεο Δπθιείδεηαο, φπσο ε Mahalanobis. Ζ πνιππινθφηεηά ηνπ είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ O(mnk). Δπεηδή ηα k θαη n είλαη ζπλήζσο πνιχ κηθξφηεξα ηνπ m, ν k-means ζεσξείηαη 

απνδνηηθφο αθφκα θαη γηα ηεξάζηηα ζχλνια δεδνκέλσλ. Πξφζθαηα έρνπλ αλαπηπρζεί παξαιιαγέο, 

πνπ έρνπλ βειηηψζεη θαη επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηνλ k-means [Che03,Pel99,Pel00]. Καζψο ε ηηκή 

ηνπ k δελ πάληα εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή, γηα ηελ πξνζέγγηζή ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξεηηθέο 

ηερληθέο, ελ είδεη πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ k-means [Mon04]. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ αιγφξηζκνπ είλαη 

ε επαηζζεζία ηνπ ζηελ αξρηθή επηινγή ησλ θεληξνεηδψλ. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ηαρχηαην αιγφξηζκν, πνιιαπιέο εθηειέζεηο ηνπ κε δηαθνξεηηθέο αξρηθνπνηήζεηο είλαη ζε ζέζε λα 

εγγπεζνχλ κεγάιε πηζαλφηεηα ζχγθιηζήο ηνπ ζην νιηθφ βέιηηζην ηεο ζπλάξηεζεο θξηηεξίνπ. Έλα 

άιιν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ε επαηζζεζία ζην ζφξπβν θαη ηνπο outliers. Απηφ αληηκεησπίδεηαη κε 

ηελ παξαιιαγή k-medians [Est00], φπνπ ηα γλσξίζκαηα ησλ θεληξνεηδψλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο 

ελδηάκεζεο θαη φρη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ησλ ππφινηπσλ νληνηήησλ. 
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5.3.4 Αζαθήρ ζςζηαδοποίηζη 

 

Οη αιγφξηζκνη πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί σο ηψξα αλαθέξνληαη ζε μεθάζαξε ζπζηαδνπνίεζε. Γειαδή, 

ε θάζε κηα νληφηεηα αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα ζπζηάδα. ηελ αζαθή ζπζηαδνπνίεζε (fuzzy 

clustering) [Hop99], απηφο ν πεξηνξηζκφο ραιαξψλεηαη θαη ε θάζε κηα νληφηεηα κπνξεί λα αλήθεη 

ζε πνιιαπιέο ζπζηάδεο κε θάπνην βαζκφ ζπκκεηνρήο. Ζ επειημία απηή είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη, 

φηαλ ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ζπζηάδεο δελ είλαη εκθαλψο θαζνξηζκέλα. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηνπ 

βαζκνχ ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ βαζχηεξεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο 

θαη ηηο ζρεκαηηδφκελεο ζπζηάδεο. Ο fuzzy c-means (FCM) είλαη ν πην γλσζηφο αζαθήο αιγφξηζκνο 

γηα ζπζηαδνπνίεζε. Πξνζπαζεί λα εληνπίζεη κηα αζαθή δηακέξηζε c ζπζηάδσλ, ειαρηζηνπνηψληαο 

ηε ζπλάξηεζε θξηηεξίνπ  
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φπνπ uij είλαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηεο νληφηεηαο xi ζηε ζπζηάδα Cj, ]1,0[iju , 1
1
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παξάκεηξνο αζάθεηαο, ζπλήζσο επηιεγκέλε ίζε κε 2 (γεληθά, λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1). Ο θνηλφο 

FCM αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί σο αθνινχζσο: 

 

1. Δπέιεμε θαηάιιειε ηηκή ηεο f θαη ζέζε απζαίξεηα ηα αξρηθά θεληξνεηδή. 

2. Τπνιφγηζε (ζην πξψην βήκα) ή αλαλέσζε (ζε θάζε άιιν βήκα) ηνπο βαζκνχο ζπκκεηνρήο: 
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3. Αλαλέσζε ηα θεληξνεηδή: 
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4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη ηα θεληξνεηδή λα δηαηεξνχληαη ζρεδφλ ζηαζεξά. 

 

πσο θαη ν k-means, ν FCM ραξαθηεξίδεηαη απφ επαηζζεζία ζην ζφξπβν θαη ηνπο outliers, θαζψο 

θαη απφ ηε δπζθνιία λα αλαγλσξίζεη ζσζηά ηηο αξρηθέο δηακεξίζεηο. Πνιιαπιέο παξαιιαγέο ηνπ 

θνηλνχ FCM έρνπλ πξνηαζεί πξφζθαηα, πνπ εζηηάδνπλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ κεηξηθψλ 

απφζηαζεο θαη κειεηνχλ ηελ επίδξαζε πνηθίισλ παξακέηξσλ αζάθεηαο, γηα λα βειηηψζνπλ ηα 

πξναλαθεξζέληα κεηνλεθηήκαηα. 

 

5.3.5 Σεσνηηά νεςπυνικά δίκηςα για ζςζηαδοποίηζη 

 

Αλ θαη ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (artificial neural networks) απνηεινχλ θαη‟εμνρήλ κνληέια 

επηβιεπφκελεο κάζεζεο, κπνξνχλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ παξαιιαγψλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε 

πξνβιήκαηα κε επηβιεπφκελεο κάζεζεο. Ζ ζπζηαδνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζε λεπξσληθά δίθηπα, 

θπξηαξρείηαη απφ δχν βαζηθνχο ηχπνπο πξνζεγγίζεσλ: ησλ self-organizing maps (SOMs) [Koh90] 

θαη ηεο artificial resonance theory (ART) [Ca87a,Ca87b]. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε αξρηηεθηνληθή ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ζπζηαδνπνίεζε, ηα SOMs, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ιεηηνπξγνχλ θαη εθπαηδεχνληαη. 

 

ηφρνο ελφο SOM είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ νληνηήησλ κε ηε ρξήζε πξσηφηππσλ δηαλπζκάησλ, 

ηα νπνία ζπλήζσο απεηθνλίδνληαη πάλσ ζε κηα δηζδηάζηαηε δνκή δηθηπσηνχ πιέγκαηνο (lattice). 

Κάζε πξσηφηππν δηάλπζκα έρεη δηάζηαζε n, ίζε κε ην πιήζνο γλσξηζκάησλ ηεο θάζε νληφηεηαο. 
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Κάζε κνλάδα ζην πιέγκα αληηζηνηρεί ζε έλα πξσηφηππν δηάλπζκα θαη νλνκάδεηαη λεπξψλην. Σα 

γεηηνληθά λεπξψληα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα μεθάζαξε ηνπνινγία κε ηελ 

νπνία ην SOM απηνπξνζαξκφδεηαη ζην ρψξν ησλ νληνηήησλ εηζφδνπ. Οη νληφηεηεο ζπλδένληαη 

πιήξσο κε φια ηα λεπξψληα κε ηε ρξήζε πξνζαξκνζηηθψλ βαξψλ. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ SOM, 

νη γεηηνληθέο νληφηεηεο πξνβάιινληαη ζην πιέγκα, αληηζηνηρψληαο ζε γεηηνληθά λεπξψληα. Γηα ηελ 

εθπαίδεπζε νξίδεηαη κηα ζπλάξηεζε γεηηλίαζεο hij θαη έλαο ξπζκφο κάζεζεο α – θαη νη δχν απηέο 

ζπλαξηήζεηο θζίλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. πρλά, νξίδεηαη ε ηηκή ηεο hij λα ηζνχηαη κε α, αλ 

ε xi αληηζηνηρεί ζε λεπξψλην πνπ γεηηληάδεη κε ην λεπξψλην κε πξσηφηππν δηάλπζκα vj, αιιηψο λα 

ηζνχηαη κε 0. Ο αθνινπζηαθφο (sequential) αιγφξηζκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελφο SOM έρεη σο εμήο: 

 

1. ξηζε ηελ ηνπνινγία ηνπ πιέγκαηνο θαη ζέζε απζαίξεηα ηα αξρηθά πξσηφηππα δηαλχζκαηα. 

2. Πξφβαιε κηα νληφηεηα xi ζην πιέγκα. Αληηζηνίρηζέ ηελ ζην λεπξψλην πνπ ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα, δειαδή ζην πιεζηέζηεξν πξσηφηππν δηάλπζκα vj. 

3. Αλαλέσζε ηα πξσηφηππα δηαλχζκαηα:  
jiijjj vxhvv  . 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη ηα πξσηφηππα δηαλχζκαηα λα δηαηεξνχληαη ζρεδφλ 

ζηαζεξά. 

 

 
 

Φηγ. 5.8 : Αληηζηνίρηζε ηεο νληόηεηαο x ζηε κνλάδα πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα (best matching unit), 

θαηά ηε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ελόο SOM πιέγκαηνο. 

 

Δθηφο απφ ηνλ αθνινπζηαθφ ππάξρεη θαη ν batch αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο. Καη απηφο ν αιγφξηζκνο 

είλαη βεκαηηθφο, κφλν πνπ ζην βήκα 2 πξνβάιινληαη φιεο νη νληφηεηεο ηαπηφρξνλα ζην πιέγκα, 

ελψ ζην βήκα 3 ε αλαλέσζε γίλεηαη σο εμήο:  
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ε θάζε πεξίπησζε, θπξίαξρν ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο εθπαίδεπζεο δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ 

παξακέηξσλ. Απηφ απνηειεί έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, θαζψο απηέο νη παξάκεηξνη 

πξέπεη λα νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα 

ησλ SOM, είλαη φηη ε ππθλφηεηα ηνπ ρψξνπ νληνηήησλ κπνξεί λα κελ αλαπαξίζηαηαη απνδνηηθά. 

Γειαδή, ελδέρεηαη πεξηνρέο πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο ζε νληφηεηεο λα ππεξαλαπαξηζηψληαη, ελψ 

αληίζηνηρα κπνξεί πεξηνρέο πνιχ πςειήο ππθλφηεηαο λα ππναλαπαξηζηψληαη. Τπάξρνπλ πνηθίιεο 

παξαιιαγέο αξρηηεθηνληθψλ απφ SOMs, πνπ βειηηψλνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο γεληθήο κεζφδνπ 

θαη δηεπξχλνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο. 
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5.4 Δπιλογή γνυπιζμάηυν και αποηίμηζη 

 

5.4.1 Δπιλογή γνυπιζμάηυν 

 

Ζ επηινγή γλσξηζκάησλ (feature/attribute selection) [Liu05] απνηειεί κηα δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη 

ζηφρν λα εμάγεη ην βέιηηζην ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ ελφο δηαζέζηκνπ ζπλφινπ νληνηήησλ, βάζεη 

θάπνηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο, πνπ λα νδεγεί ζην ηέινο ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο 

ή ζπζηαδνπνίεζεο. Λφγσ ηνπ εθζεηηθνχ πιήζνπο φισλ ησλ δπλαηψλ ππνζπλφισλ γλσξηζκάησλ, ε 

εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ είλαη ζπλήζσο κηα κε βαηή δηαδηθαζία θαη πνιιά πξνβιήκαηα 

ζπζρεηηδφκελα κε ηελ επηινγή γλσξηζκάησλ είλαη NP-hard. Μηα δηαδηθαζία επηινγήο γλσξηζκάησλ 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα: ηελ παξαγσγή ησλ ππνςήθησλ ππνζπλφισλ, ηελ 

απνηίκεζε (evaluation) ησλ ππνζπλφισλ απηψλ, ην θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο (ηεο ηαμηλφκεζεο ή ηεο ζπζηαδνπνίεζεο). Ζ παξαγσγή ππνζπλφισλ είλαη 

κηα δηαδηθαζία εχξεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ςαμίκαηνο. Κάζε ππνςήθην 

ππνζχλνιν απνηηκάηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε ην έσο εθείλε ηε ζηηγκή θαιχηεξν ππνζχλνιν, ζχκθσλα 

κε έλα πξνθαζνξηζκέλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Αλ ην λέν ππνζχλνιν απνδεηρζεί θαιχηεξν απφ ην 

παιηφ, ην αληηθαζηζηά. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ ηθαλνπνηεζεί έλα θξηηήξην 

ηεξκαηηζκνχ. Σέινο, ην πξνθχπηνλ βέιηηζην ππνζχλνιν πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηελ ππάξρνπζα 

πξνγελέζηεξε γλψζε ή λα απνηηκεζεί αιγνξηζκηθά, κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Έρεη 

θαηαζηεί μεθάζαξν απφ ηελ εκπεηξία, φηη ε εθαξκνγή κηαο ηερληθήο επηινγήο γλσξηζκάησλ ησλ 

νληνηήησλ πξηλ ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, φπσο κηαο ηαμηλφκεζεο ή 

κηαο ζπζηαδνπνίεζεο, βειηηψλεη ηελ απφδνζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 
 

Φηγ. 5.9 : Τα βαζηθά βήκαηα κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο γλσξηζκάησλ. 

 

Οη κεζνδνινγίεο επηινγήο γλσξηζκάησλ ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε απηέο ηνπ 

filter κνληέινπ, ηνπ wrapper κνληέινπ θαη ηνπ πβξηδηθνχ (hybrid) κνληέινπ. Σν filter κνληέιν 

ζηεξίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα επηιέμεη ηα ππνζχλνια 

γλσξηζκάησλ, ρσξίο ηελ αλάκεημε νπνηνπδήπνηε αιγφξηζκνπ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Σν wrapper 

κνληέιν απαηηεί έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αιγφξηζκν εμφξπμεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ απφδνζή ηνπ σο 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Φάρλεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ 

αιγφξηζκν εμφξπμεο, ζηνρεχνληαο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο εμφξπμεο, αιιά ηείλεη επίζεο λα 

είλαη θαη πην αθξηβφ ππνινγηζηηθά ζε ζρέζε κε ην filter κνληέιν. Σν πβξηδηθφ κνληέιν πξνζπαζεί 

λα ζπλδπάζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν κνληέισλ, αμηνπνηψληαο ηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ςαμίκαηνο. Οη αιγφξηζκνη ηνπ filter κνληέινπ κπνξνχλ 

λα πεξηγξαθνχλ γεληθά σο αθνινχζσο. Έζησ S0 έλα αξρηθά επηιεγκέλν ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ, 

πνπ κπνξεί λα είλαη ην θελφ ζχλνιν, ην πιήξεο ζχλνιν (φια ηα δηαζέζηκα γλσξίζκαηα) ή έλα άιιν 

ηπραία επηιεγκέλν ππνζχλνιν. 
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1. Άξρηζε κε ην ππνζχλνιν S0, δειαδή ζέζε 0SSbest   θαη απνηίκεζέ ην. 

2. Παξήγαγε έλα λέν ππνζχλνιν S θαη απνηίκεζέ ην. 

3. Αλ ην S είλαη θαιχηεξν απφ ην Sbest, ζέζε SSbest   θαη θξάηα ηε λέα απνηίκεζε. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί ην θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ. 

 

Σν ππνζχλνιν Sbest πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ αιγφξηζκνπ, είλαη θαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Απφ ηε κεγάιε πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζε ζηξαηεγηθέο ςαμίκαηνο θαη 

κεηξηθέο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηνπλ θαη νη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη ηνπ filter κνληέινπ. Γεδνκέλνπ 

φηη νη αιγφξηζκνη ηνπ filter κνληέινπ εθαξκφδνπλ αλεμάξηεηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, δειαδή δε 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ αιγφξηζκν εμφξπμεο, δε κεηαθέξνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηελ πφισζε ηελ 

νπνία ελδέρεηαη απηφο λα επηθέξεη θαη είλαη επίζεο ππνινγηζηηθά απνδνηηθνί. Έλαο γεληθεπκέλνο 

wrapper αιγφξηζκνο πεξηγξάθεηαη παλνκνηφηππα κε ην γεληθεπκέλν filter αιγφξηζκν. Ζ δηαθνξά 

είλαη φηη ε απνηίκεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ εμφξπμεο θαη φρη θάπνηαο αλεμάξηεηεο 

κεηξηθήο βέιηηζηνπ. Γηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ςαμίκαηνο θαη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη εμφξπμεο 

παξάγνπλ ηνπο επηκέξνπο αιγφξηζκνπο επηινγήο γλσξηζκάησλ γηα ην wrapper κνληέιν. Σν wrapper 

κνληέιν πξνζθέξεη ηελ αλψηεξε απνδνηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ηα ππνζχλνια γλσξηζκάησλ πνπ 

παξάγνληαη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν αιγφξηζκν εμφξπμεο. Δίλαη, φκσο, ζαθψο 

πην αθξηβφ ππνινγηζηηθά απφ ην filter κνληέιν. 

 

Σν πβξηδηθφ κνληέιν ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ παξαπάλσ δχν κνληέισλ θαη απνθεχγεη ηνλ 

πξνθαζνξηζκφ ελφο θξηηεξίνπ δηαθνπήο. Έλαο γεληθφο πβξηδηθφο αιγφξηζκνο ζπλδπάδεη θαηάιιεια 

ηε ρξήζε κηαο αλεμάξηεηεο κεηξηθήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο αιγφξηζκνπ εμφξπμεο, γηα λα 

αμηνινγήζεη ηα ππνςήθηα ππνζχλνια ησλ γλσξηζκάησλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ αλεμάξηεηε κεηξηθή 

γηα λα αλαγλσξίζεη ηα θαιχηεξα ππνζχλνια ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο θαη ρξεζηκνπνηεί ην 

απνηέιεζκα ηνπ αιγφξηζκνπ εμφξπμεο γηα λα επηιέμεη ην ηειηθφ θαιχηεξν ππνζχλνιν κεηαμχ ησλ 

θαιχηεξσλ ππνζπλφισλ ζηα δηαθνξεηηθά κεγέζε. Ζ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αιγφξηζκνπ 

εμφξπμεο απνηειεί έλα θπζηθφ θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ ζην πβξηδηθφ κνληέιν. 

 

5.4.2 Παπαγυγή ςποζςνόλυν 

 

Ζ παξαγσγή ππνζπλφισλ είλαη νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία επξεηηθνχ ςαμίκαηνο ζην ρψξν φισλ 

ησλ δπλαηψλ ππνζπλφισλ γλσξηζκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξίδεηαη απφ δχν 

βαζηθά δεηήκαηα. Αξρηθά, θάπνηνο πξέπεη λα απνθαζίζεη ηελ αθεηεξία αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε 

κπνξεί λα αξρίζεη κε ην θελφ ζχλνιν θαη λα πξνζζέηεη δηαδνρηθά ηα γλσξίζκαηα ή λα αξρίζεη κε ην 

πιήξεο ζχλνιν θαη λα αθαηξεί δηαδνρηθά ηα γλσξίζκαηα ή λα αξρίζεη θαη κε ηα δχν άθξα θαη λα 

πξνζζέηεη θαη λα αθαηξεί ηα γλσξίζκαηα ηαπηφρξνλα. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί επίζεο λα αξρίζεη κε 

έλα ηπραία επηιεγκέλν ελδηάκεζν ππνζχλνιν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πηζαλή ζχγθιηζή ηεο ζε 

ηνπηθά βέιηηζηα. Γεχηεξνλ, θάπνηνο πξέπεη λα απνθαζίζεη κηα ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο. Γηα έλα 

ζχλνιν n γλσξηζκάησλ ππάξρνπλ n2  ππνςήθηα ππνζχλνια, νπφηε ε εμαληιεηηθή απνηίκεζή ηνπο 

θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο επξεηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζηξαηεγηθέο πιήξνπο, αθνινπζηαθήο θαη ηπραίαο αλαδήηεζεο. 

 

Ζ πιήξεο αλαδήηεζε εγγπάηαη λα βξεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Δλψ κηα εμαληιεηηθή αλαδήηεζε είλαη εμ‟νξηζκνχ πιήξεο, κηα αλαδήηεζε 

δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη εμαληιεηηθή πξνθεηκέλνπ λα εγγπάηαη πιεξφηεηα. Γηάθνξεο ηερληθέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ην ρψξν αλαδήηεζεο, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα βξεζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ε ηάμε κεγέζνπο ηνπ ρψξνπ 

αλαδήηεζεο είλαη  nO 2 , έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο ππνζπλφισλ απνηηκάηαη. Μεξηθά παξαδείγκαηα 
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ηέηνησλ ηερληθψλ είλαη νη branch and bound θαη beam search. Ζ αθνινπζηαθή αλαδήηεζε δελ είλαη 

πιήξεο θαη δηαθηλδπλεχεηαη έηζη λα ραζνχλ βέιηηζηα ππνζχλνια. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο 

ηεο πξνζέγγηζεο άπιεζηεο αλαδήηεζεο, φπσο απηή ηεο αθνινπζηαθήο πξνο ηα κπξνο επηινγήο 

(sequential forward selection), ηεο αθνινπζηαθήο πξνο ηα πίζσ απαινηθήο (sequential backward 

elimination) θαη ηεο δηδηεπζπλφκελεο επηινγήο (bidirectional selection). ιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο 

πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ ηα γλσξίζκαηα θαηά έλα θάζε θνξά. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα 

πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη p γλσξίζκαηα θάζε θνξά θαη λα αθαηξνχληαη ή λα πξνζηίζεληαη q 

γλσξίζκαηα ζην επφκελν βήκα, κε qp  . Οη αιγφξηζκνη αθνινπζηαθήο αλαδήηεζεο είλαη απινί 

ζηελ εθαξκνγή θαη ηαρχηαηνη ζηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ, θαζψο θαηαθέξλνπλ θαη κεηψλνπλ 

ηελ ηάμε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο ζε  2nO . Ζ ηπραία αλαδήηεζε αξρίδεη κε έλα ηπραία επηιεγκέλν 

ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ θαη ζπλερίδεη κε ηνπο αθφινπζνπο δχν πηζαλνχο ηξφπνπο. Ο έλαο ηξφπνο 

είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αθνινπζηαθή αλαδήηεζε. Λφγσ ηεο εκθάληζεο ηπραηφηεηαο ζην πξψην 

βήκα, ε κέζνδνο απηή ζπλνιηθά θαιείηαη άπιεζηε αλαδήηεζε κε ηπραία αξρηθνπνίεζε. Ο άιινο 

είλαη λα παξαρζεί ην επφκελν ππνζχλνιν απνιχησο ηπραία. Ζ κέζνδνο απηή ζπλνιηθά θαιείηαη 

αιγφξηζκνο Las Vegas. ε απηή ηε κέζνδν, ε ρξήζε ηεο ηπραηφηεηαο ζπκβάιιεη ζην λα δξαπεηεχεη 

ε δηαδηθαζία ηεο εχξεζεο απφ ηα ηνπηθά βέιηηζηα ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο. 

 

5.4.3 Αποηίμηζη 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, θάζε ππνςήθην ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ πξέπεη λα απνηηκάηαη κε βάζε 

θάπνην επηιεγκέλν θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ην αλ εμαξηψληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν εμφξπμεο, ν νπνίνο ηειηθά ζα εθαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα. 

Έηζη, ππάξρνπλ ηα αλεμάξηεηα θαη ηα εμαξηεκέλα θξηηήξηα απνηίκεζεο. Σα δεχηεξα απνηεινχλ 

θαη γεληθφηεξα θξηηήξηα απνηίκεζεο ησλ αιγφξηζκσλ ηαμηλφκεζεο θαη ζπζηαδνπνίεζεο. 

 

Σππηθά, έλα αλεμάξηεην θξηηήξην απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην filter κνληέιν. ηφρνο ηνπ είλαη 

λα αμηνινγήζεη ην βέιηηζην ελφο γλσξίζκαηνο ή ελφο ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ, εθκεηαιιεπφκελν 

ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηα θξηηήξηα είλαη νη κεηξηθέο απφζηαζεο (distance), 

νη κεηξηθέο πιεξνθνξίαο ή εληξνπίαο (information/entropy), νη κεηξηθέο εμάξηεζεο (dependency) 

θαη νη κεηξηθέο ζπλέπεηαο (consistency). Μηα κεηξηθή απφζηαζεο ζε έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο 

πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηηο θιάζεηο φζν θαιχηεξα γίλεηαη. πλεπψο, έλα γλψξηζκά πξνηηκάηαη 

απφ έλα άιιν, αλ πξνθαιεί κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηηο ππφ ζπλζήθε πηζαλφηεηεο δεδνκέλσλ ησλ 

επηκέξνπο θιάζεσλ. Μηα κεηξηθή πιεξνθνξίαο θαζνξίδεη ην θέξδνο πιεξνθνξίαο πνπ πξνζθέξεη 

έλα γλψξηζκα. Σν θέξδνο πιεξνθνξίαο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλακελφκελε εθ ησλ πζηέξσλ αβεβαηφηεηα, δεδνκέλνπ ηνπ γλσξίζκαηνο. Μηα 

κεηξηθή εμάξηεζεο θαιείηαη θαη κεηξηθή ζπζρέηηζεο (correlation) ή νκνηφηεηαο (similarity). Μεηξά 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεθζεί ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο απφ ηελ ηηκή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο. Γηα 

ηελ ηαμηλφκεζε, ππνινγίδεηαη ε εμάξηεζε ηνπ θάζε γλσξίζκαηνο απφ ηε κεηαβιεηή θιάζεο. Γηα 

ηε ζπζηαδνπνίεζε, κεηξηέηαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ δχν νπνησλδήπνηε γλσξηζκάησλ. Μηα κεηξηθή 

ζπλέπεηαο, ηέινο, πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη ην ειάρηζην ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ, πνπ δηαρσξίδεη 

ηηο νληφηεηεο κε ζπλέπεηα ίζε κε απηήο ηνπ πιήξνπο ζπλφινπ. Χο αζπλέπεηα ραξαθηεξίδεηαη ην λα 

δηαζέηνπλ δχν νληφηεηεο ηηο ίδηεο ηηκέο γλσξηζκάησλ, αιιά λα ηαμηλνκνχληαη δηαθνξεηηθά. Απηέο 

νη κεηξηθέο δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο, ζην φηη βαζίδνληαη αξθεηά ζηελ πιεξνθνξία ηεο θιάζεο. 

 

Σππηθά, έλα εμαξηεκέλν θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη ζην wrapper κνληέιν. Απαηηεί έλαλ αιγφξηζκν 

εμφξπμεο, ηνπ νπνίνπ ηελ απφδνζε ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ εθάζηνηε ππνζπλφινπ 

γλσξηζκάησλ. πλήζσο πξνζθέξεη ηελ αλψηεξε απφδνζε, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεη ηα γλσξίζκαηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν αιγφξηζκν εμφξπμεο, αιιά ηείλεη λα είλαη αθξηβφ 

ππνινγηζηηθά θαη κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο εμφξπμεο. Γηα 
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ηελ απνηίκεζε κηαο ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ην πνζνζηφ ησλ νξζά ηαμηλνκεκέλσλ 

νληνηήησλ. Δπεηδή ζην ζχλνιν δνθηκήο νη θιάζεηο δελ είλαη γλσζηέο θαη άξα ην ζχλνιν απηφ δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνηίκεζε, ηε ζέζε ηνπ παίξλεη έλα ππνζχλνιν ησλ νληνηήησλ ηνπ 

ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Σν ζπλεζέζηεξν είλαη, ην ζχλνιν ησλ νληνηήησλ λα δηακεξίδεηαη ζε 10 

ηζνκεγέζε ππνζχλνια θαη θάζε θνξά (επί 10 θνξέο) 9 απφ απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη έλα απφ απηά γηα ηε δνθηκή. Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο απηή θαιείηαη 10-fold cross 

validation θαη ε απφδνζε ηεο ηαμηλφκεζεο βάζεη απηήο ηζνχηαη κε ην κέζν πνζνζηφ ησλ επηηπρψο 

ηαμηλνκεκέλσλ νληνηήησλ ζηηο 10 επαλαιήςεηο. Γεδνκέλνπ φηη ηα γλσξίζκαηα επηιέγνληαη απφ 

ηνλ ηαμηλνκεηή πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί αξγφηεξα γηα ηελ ηειηθή ηαμηλφκεζε, ε απνδνηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη πςειή. Δίλαη, φκσο, ππνινγηζηηθά εμαηξεηηθά δαπαλεξφ ηέηνηνπ 

ηχπνπ απνηίκεζε λα γίλεηαη ζε θάζε δπλαηφ ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ελφο αιγφξηζκνπ ζπζηαδνπνίεζεο γηα έλα δεδνκέλν ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο επξεηηθήο κεηξηθήο, απφ απηέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

ηειεπηαία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζπζηαδνπνίεζεο [Han05]. 

Σέηνηεο κεηξηθέο ππνινγίδνπλ ηελ εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα (compactness) ησλ ζπζηάδσλ, ηε 

ζπλδεζηκφηεηά ηνπο (connectedness), θαη ηε δηαρσξηζηηθφηεηά ηνπο ζην ρψξν (spatial separation). 

Ζ εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα εθθξάδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζπζηάδαο, 

δειαδή ην θξηηήξην βειηηζηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν k-means. Ζ εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα ηείλεη 

λα γίλεηαη κηθξή (βέιηηζηε), φηαλ νη ζπζηάδεο είλαη ζθαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ππθλέο, δειαδή 

ζπκπαγείο. Οη κεηξηθέο ζπλδεζηκφηεηαο ειέγρνπλ έλα πιήζνο k πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ γηα θάζε 

νληφηεηα θαη εμεηάδνπλ αλ απηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπζηάδα. Σν θξηηήξην απηφ είλαη πην εχξσζην 

φηαλ ππάξρνπλ κε ζθαηξηθέο ζπζηάδεο, αιιά αξθεηά παξαπιαλεηηθφ φηαλ νη ζπζηάδεο δε 

δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα. Σέινο, νη κεηξηθέο δηαρσξηζκνχ εμεηάδνπλ ην πφζν θαιά δηαρσξηζκέλεο 

είλαη νη παξαγφκελεο ζπζηάδεο. Χζηφζν, απηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα θξηηήξην πνπ 

ηθαλνπνηείηαη θαη απφ πνιχ πξνθαλείο ιχζεηο θαη παξέρεη ειάρηζηε ζπγθξηηηθή πιεξνθνξία γηα 

δηαθνξεηηθέο ζπζηαδνπνηήζεηο. Γη‟απηφ, ζπλήζσο, ζπλδπάδεηαη κε άιια θξηηήξηα, φπσο απηφ ηεο 

εζσηεξηθήο νκνηνγέλεηαο θαη ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ κεγεζψλ ησλ ζρεκαηηδφκελσλ ζπζηάδσλ. 

 

5.4.4 Κπιηήπια ηεπμαηιζμού και αποηίμηζη ηος ηελικού αποηελέζμαηορ 

 

Έλα θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ θαζνξίδεη πφηε ε δηαδηθαζία επηινγήο γλσξηζκάησλ ζηακαηάεη. Μεξηθά 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: (1) ηαλ ε αλαδήηεζε νινθιεξψλεηαη. (2) ηαλ θάπνηα 

πξνθαζνξηζκέλα θξάγκαηα επηηπγράλνληαη, φπσο ην ειάρηζην κέγεζνο ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ 

ή ν κέγηζηνο αξηζκφο επαλαιήςεσλ ηνπ αιγφξηζκνπ. (3) ηαλ κηα επαλάιεςε ηνπ αιγφξηζκνπ δελ 

επηθέξεη θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ ηελ πξνεγνχκελε. (4) ηαλ έλα επαξθψο θαιφ ππνζχλνιν 

γλσξηζκάησλ επηιέγεηαη, κε βάζε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη απφδνζεο. 

 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη ε άκεζε ζχγθξηζή ηνπ κε ηελ 

πξνγελέζηεξε γλψζε πνπ ππάξρεη γηα ηα δεδνκέλα. Αλ είλαη γλσζηά ηα ζρεηηθά γλσξίζκαηα εθ 

ησλ πξνηέξσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ, κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε απηφ 

ην γλσζηφ ζχλνιν γλσξηζκάησλ κε ηα επηιεγκέλα γλσξίζκαηα. Ζ γλψζε ησλ αζπζρέηηζησλ ή 

πεξηηηψλ γλσξηζκάησλ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη. ηηο πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο, φκσο, ζπλήζσο 

δελ ππάξρεη ηέηνηα πξνγελέζηεξε γλψζε. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ έκκεζεο κέζνδνη, 

πνπ λα ειέγρνπλ ηελ αιιαγή ηεο απφδνζεο ηεο εμφξπμεο θαζψο κεηαβάιιεηαη ην ππνζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πνζνζηφ ιαζψλ ηαμηλφκεζεο σο δείθηεο 

απφδνζεο, γηα έλα επηιεγκέλν ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ, κπνξεί απιά ε ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε, φηαλ ην πιήξεο ζχλνιν γλσξηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ην αληίζηνηρν πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο. 
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5.5 Bayesian ηαξινόμηζη και ζςζηαδοποίηζη 

 

5.5.1 Σο naive-Bayes μονηέλο 

 

Σα Bayesian δίθηπα, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηεινχλ ζηε γεληθή 

ηνπο κνξθή κηα κεζνδνινγία εμφξπμεο δεδνκέλσλ πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα. Έρνπλ σο ζηφρν λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα ζχλνιν νληνηήησλ, αληρλεχνληαο ηηο ππφ ζπλζήθε 

ζηαηηζηηθέο εμαξηήζεηο θαη αλεμαξηεζίεο κεηαμχ ησλ γλσξηζκάησλ ησλ νληνηήησλ απηψλ. Μφλν 

ππφ θάπνηεο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηθαλά κνληέια γηα ηαμηλφκεζε [Fri97,Che99]. Οη ζπλζήθεο απηέο ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε κηαο ζηαζεξήο, εηδηθήο κνξθήο δνκήο γηα ηνλ ηαμηλνκεηή BN, θαζψο θαη 

αιγφξηζκνπο γηα inference θαη κάζεζε παξακέηξσλ πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πξφγλσζεο ησλ ηηκψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνξπθήο ηνπ ηαμηλνκεηή BN, απηήο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην γλψξηζκα θιάζεο ησλ νληνηήησλ. Αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη θαη ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο BN γηα ζπζηαδνπνίεζε [Fra02], φπνπ φκσο νη ηηκέο ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο ησλ 

νληνηήησλ ζηα δεδνκέλα είλαη άγλσζηεο. 

 

Σα naïve-Bayes (ή simple Bayes) κνληέια [Low05] νλνκάδνληαη έηζη ιφγσ ηεο απινπζηεπηηθήο 

παξαδνρήο ηελ νπνία πξεζβεχνπλ, φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ησλ γλσξηζκάησλ ησλ νληνηήησλ είλαη 

αλά δχν ακνηβαία ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο, δεδνκέλεο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο 

ησλ νληνηήησλ. Έζησ  nXXX ,...,, 21  ην ζχλνιν ησλ θνξπθψλ ησλ γλσξηζκάησλ θαη C ε θνξπθή 

ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο ησλ νληνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηνπ 

naïve-Bayes κνληέινπ, απνδίδεηαη απινπνηεκέλα απφ ηελ ηζφηεηα 

 

      


n

att attn CXPCPXXCP
11 |,...,, . 

 

Καηά ζπλέπεηα, 

 

      


n

att attn CXPCPXXCP
11 |,...,| . 

 

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο  CP  είλαη πάληα δηαθξηηή (πνιπσλπκηθή), ελψ νη ππφ 

ζπλζήθε θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο  CXP att |  κπνξεί λα είλαη είηε δηαθξηηέο είηε ζπλερείο, αλάινγα 

κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην naïve-Bayes κνληέιν εθαξκφδεη αθφκα κία 

απινπζηεπηηθή ζπλζήθε, φηη απηέο ππαθνχνπλ ηελ θαλνληθή (Gaussian) θαηαλνκή. ην πξφβιεκα 

ηεο ηαμηλφκεζεο ε θνξπθή C είλαη „παξαηεξνχκελε‟, θαζψο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο φιεο 

νη ηηκέο ηεο. Έηζη νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ καζαίλνληαη απφ ην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην κνληέιν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ νληνηήησλ 

ελφο ζπλφινπ δνθηκήο: κηα νληφηεηα i ηαμηλνκείηαη ζηελ θιάζε ci φηαλ 

 

   


n

att attiatt
j

i jCxXPjCPc
1 , |)(maxarg . 

 

Αλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο δελ είλαη πιήξε (ππάξρνπλ εθιηπνχζεο ηηκέο), γηα ηε κάζεζε ησλ 

άγλσζησλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν EM αιγφξηζκνο. Κάπσο έηζη επηιχεηαη θαη ην πξφβιεκα 

ηεο ζπζηαδνπνίεζεο κε ην naïve-Bayes κνληέιν (ε θνξπθή C ζεσξείηαη „θξπκκέλε‟, θαζψο φιεο νη 

ηηκέο ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο απνπζηάδνπλ), φπσο ζα παξνπζηαζηεί ζε επφκελε ππνελφηεηα. 
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Σν naïve-Bayes κνληέιν αληηζηνηρεί ζε έλα ζηαζεξήο δνκήο BN, ζην νπνίν ε θνξπθή C απνηειεί 

ην κνλαδηθφ γνλέα φισλ ησλ θνξπθψλ attX  ησλ γλσξηζκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο, φηη έλα εξψηεκα 

inference πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνξπθή C, απαηηεί γξακκηθφ ρξφλν σο πξνο ην n, ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηνλ εθζεηηθφ ρξφλν πνπ ζα απαηηείην απφ έλα BN απζαίξεηεο δνκήο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε 

ηνπ naïve-Bayes γηα ηαμηλφκεζε ή ζπζηαδνπνίεζε είλαη εμαηξεηηθά απνδνηηθή απφ άπνςε ρξφλνπ, 

ηφζν ζην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ, φζν θαη ζε απηφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζην ζχλνιν 

δνθηκήο. Κάπνηα άιια ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ είλαη ε εμαηξεηηθή ηνπ 

απιφηεηα θαη αληηιεπηηθφηεηα, ε επξσζηία ηνπ ζην ζφξπβν θαη ηνπο outliers, θαζψο θαη ε αλνρή 

ηνπ ζε ελδερφκελε κε πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο naïve-Bayes ηαμηλνκεηήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

επξχηαηα ζε εθαξκνγέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ βηνινγηθνχ ή ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ [Kon93]. 

 

 
 

Φηγ. 5.10 : Η δνκή ελόο naïve-Bayes δηθηύνπ. 

 

Απφ ηελ άιιε, ην naïve-Bayes κνληέιν βαζίδεηαη ζε θάπνηεο απινπζηεπηηθέο παξαδνρέο. ηαλ νη 

παξαδνρέο απηέο δελ πιεξνχληαη, αλαπφθεπθηα ηνπ πξνζάπηνπλ θάπνηεο αδπλακίεο: (1) ην naïve-

Bayes κνληέιν δελ θαηαθέξλεη αθξηβείο εθηηκήζεηο θαηαλνκψλ γηα κε παξακεηξηθά (κε θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλα) ζπλερή γλσξίζκαηα θαη (2) ε αθξίβεηα ηαμηλφκεζήο ηνπ ειαηηψλεηαη αηζζεηά φηαλ 

δελ πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο ζηαηηζηηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ γλσξηζκάησλ απηψλ. ηελ πξάμε έρεη 

δεηρζεί, πσο ν naïve-Bayes ηαμηλνκεηήο είλαη αξθεηά αθξηβήο αθφκα θαη ππφ ζπλζήθεο ραιάξσζεο 

ησλ δχν βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ: ηνπ αξθεί, δειαδή, είηε ηα ζπλερή γλσξίζκαηα λα κελ απνθιίλνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή [Bou04], είηε λα κελ είλαη κεηαμχ ηνπο ηζρπξά ζηαηηζηηθά 

ζπζρεηηζκέλα [Dom97]. Ζ δηαηζζεηηθή εμήγεζε είλαη ελ νιίγνηο ε αθφινπζε: δελ είλαη απαξαίηεην 

ν ηαμηλνκεηήο λα έρεη εθηηκήζεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο 

θιάζεο θαη ησλ γλσξηζκάησλ, ψζηε λα παξαρζεί ηειηθά κηα αθξηβήο ηαμηλφκεζε – ε εθηίκεζε ηεο 

απφ θνηλνχ θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο (ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ ηα Bayesian δίθηπα κε πξνγλσζηηθήο 

θχζεσο) απνηειεί έλαλ πην γεληθφ θαη πην δχζθνιν ζηφρν απφ απηφλ ηεο ηειηθήο ηαμηλφκεζεο θαη 

νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα είλαη ελδερνκέλσο πεξηηηή. Απινχζηεξα: αλ ε πξαγκαηηθή 

απφ θνηλνχ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο κε βάζε έλα δείγκα δεδνκέλσλ νδεγεί ζην δηαρσξηζκφ ησλ δχν 

πηζαλψλ ηηκψλ θιάζεο κηαο λενεκθαληδφκελεο νληφηεηαο κε πνζνζηά 99%-1%, ελψ ε εθηηκψκελε 

θαηαλνκή νδεγεί ζηνλ ίδην δηαρσξηζκφ κε πνζνζηά 51%-49%, ην απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο ζα 

πξνθχςεη ην ίδην! πσο θαη λα έρεη, ππάξρεη κηα κε ακειεηέα θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζηελ νπνία 

ην naïve-Bayes κνληέιν δελ ηαμηλνκεί κε βέιηηζηε αθξίβεηα. Πξφζθαηεο εξγαζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχξησλ αδπλακηψλ ηνπ κνληέινπ θαη ηελ θαηαζθεπή βέιηηζησλ naïve-Bayes 

ηαμηλνκεηψλ [Kot04]. 

 

5.5.2 Βέληιζηοι naïve-Bayes ηαξινομηηέρ 

 

Σν πξφβιεκα ηεο παξνπζίαο κε παξακεηξηθψλ δεδνκέλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηαθξηηνπνίεζε 

ησλ ζπλερψλ γλσξηζκάησλ ησλ νληνηήησλ [Dou95]. Οη ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο δηαθξίλνληαη 

ζε κε επηβιεπφκελεο (unsupervised) θαη επηβιεπφκελεο (supervised): νη κελ πξψηεο δελ εμαξηψληαη 

απφ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ε θιάζε γηα ηα γλσξίζκαηα, νη δε ηειεπηαίεο ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Οη 
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κε επηβιεπφκελεο ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηακέξηζε ηνπ εχξνπο ηνπ θάζε 

γλσξίζκαηνο ζε k ζηάζκεο ίζνπ εχξνπο ή ζε k ζηάζκεο ίζνπ πιεζάξηζκνπ νληνηήησλ. Δηδηθά γηα ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή πξνθχπηεη ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά, φηη απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην naïve-Bayes κνληέιν γηα ηαμηλφκεζε, αθφκα θαη ζπγθξηλφκελε 

κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηβιεπφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο [Yan02,Yan03]. Απφ θάπνηεο άιιεο εξγαζίεο 

πξνθχπηνπλ σο θαηαιιειφηεξεο νη ζηξαηεγηθέο επηβιεπφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο [Paz95]. Κάζε κηα 

ηέηνηα ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν ςαμίκαηνο γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ 1k  πηζαλψλ 

θαησθιίσλ ησλ ζηαζκψλ εληφο ηνπ εχξνπο ηνπ γλσξίζκαηνο θαη έλα θξηηήξην απνηίκεζεο γηα ηνλ 

θάζε ζπλδπαζκφ. Σα θξηηήξηα απνηίκεζεο είλαη ηα ίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην filter κνληέιν 

κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο γλσξηζκάησλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δθ 

ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηξηθψλ είλαη ε κεηξηθή εμάξηεζεο κε ηε δνθηκαζία 
2  θαη ε 

κεηξηθή πιεξνθνξίαο ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο (information gain) [Kon95]. 

 

 
2  : Έζησ jlm  ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ κε jci   θαη lx atti , , έζησ θαη mmp jljl  . 
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Δμάξηεζε ππνδειψλεηαη απφ ηελ φζν δπλαηφλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ηεο ηηκήο 
2  λα πξνθχπηεη 

„ηπραία‟, κε βάζε ηελ θαηαλνκή 
2  ησλ αληίζηνηρσλ βαζκψλ ειεπζεξίαο. 

 

  ig : Έζησ jlm  ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ κε jci   θαη lx atti , , έζησ θαη mmp jljl  . 

 

 
j l

jljlTOT ppH 2log , 

   
j

l jll jlC ppH 2log ,    
l

j jlj jlATT ppH 2log , 

TOTATTC HHHig  . 

 

Κέξδνο πιεξνθνξίαο είλαη ε ηηκή ig. Ζ ηηκή TOTH  απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα κεηξηθή ζπζρέηηζεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επηινγή ησλ γλσξηζκάησλ, γλσζηή σο ακνηβαία πιεξνθνξία 

(mutual information). Ζ ηηκή 
ATTHig  απνηειεί άιιε κηα κεηξηθή, πνπ θαιείηαη gain ratio. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθξηηνπνίεζεο ησλ Fayyad θαη Irani [Fay93] ρξεζηκνπνηεί σο κεηξηθή απνηίκεζεο 

ην θέξδνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη έλαλ αλαδξνκηθφ αιγφξηζκν ςαμίκαηνο: αξρηθά φιν ην εχξνο ηνπ 

γλσξίζκαηνο απνηειεί κηα ζηάζκε, θαηφπηλ θαη αλαδξνκηθά θάζε ζηάζκε δηρνηνκείηαη φηαλ νη δχν 

πξνθχπηνπζεο ππνζηάζκεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο πιεξνθνξίαο. Ο αιγφξηζκνο ChiMerge 

ηνπ Kerber [Ker92] ρξεζηκνπνηεί ηε κεηξηθή ηνπ 2  θαη κηα αληίζηξνθε ζηξαηεγηθή ςαμίκαηνο σο 

πξνο απηή ησλ Fayyad θαη Irani: αξρηθά θάζε μερσξηζηή ζπλερήο ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο απνηειεί 

κηα ζηάζκε, ζηε ζπλέρεηα θάζε δεχγνο γεηηνληθψλ ζηαζκψλ ζπλελψλεηαη, αξθεί ε ζπλέλσζε απηή 

λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 2  θξηηεξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, αλ ε δηαθξηηνπνίεζε 

απνηειεί απιψο κηα θάζε πξνεπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (ε filter εθδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο), 

αθφκα θαη ε εμαληιεηηθή απνηίκεζε φισλ ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ θαησθιίσλ δελ απνηειεί απφ 
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άπνςε ρξνληθήο απνδνηηθφηεηαο απαγνξεπηηθή δηαδηθαζία. Σν πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη, φηαλ 

νη δηαθξηηνπνηήζεηο φισλ ησλ γλσξηζκάησλ πξέπεη λα απνηηκεζνχλ παξάιιεια κε θξηηήξην ηελ 

αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο ηνπ naïve-Bayes (ε wrapper εθδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο). Με ηελ εμαληιεηηθή 

απνηίκεζε φισλ ησλ δπλαηψλ δηακεξίζεσλ ησλ εχξσλ φισλ ησλ γλσξηζκάησλ ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη βέβαην πσο ζα πξνθχςεη ηειηθά ην βέιηηζην απνηέιεζκα ηαμηλφκεζεο. κσο κε d πηζαλέο 

ηηκέο γηα θάζε θαηψθιη αλά γλψξηζκα, ε βεβαηφηεηα πνπ παξέρεη ην wrapper κνληέιν θνζηίδεη 

ζπλνιηθά dn2  εθηειέζεηο ηνπ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή. Σν αληίζηνηρν πιήζνο γηα ην filter κνληέιν 

είλαη dn2 . Πξφθιεζε απνηειεί ε αλάπηπμε επξεηηθψλ θαη απνδνηηθψλ (κε εμαληιεηηθψλ) 

ζηξαηεγηθψλ ςαμίκαηνο βέιηηζησλ δηαθξηηνπνηήζεσλ, νη νπνίεο λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο ησλ Bayesian δηθηχσλ θαη λα έρνπλ θξηηήξην βέιηηζηνπ ηελ ηειηθή αθξίβεηα 

ηεο ηαμηλφκεζεο [Fri96]. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο παξνπζίαο ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλσλ γλσξηζκάησλ αληηκεησπίδεηαη κε κηα ζεηξά 

απφ δηαδηθαζίεο δνκηθήο βειηίσζεο ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο είλαη ε επηινγή 

ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ ησλ γλσξηζκάησλ (δειαδή, ε αθαίξεζε ησλ „πεξηηηψλ‟ γλσξηζκάησλ), 

ε ζπλέλσζε ησλ εμαξηεκέλσλ γλσξηζκάησλ θαη ε πξνζζήθε επηπξφζζεησλ αθκψλ αλάκεζα ζηα 

εμαξηεκέλα γλσξίζκαηα ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ – κε ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζία, φκσο, ράλεηαη ε 

απιφηεηα ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ, θαζψο ν πξνθχπησλ Bayesian ηαμηλνκεηήο δελ είλαη θαη ηφζν 

naïve. Ζ επηινγή ησλ γλσξηζκάησλ ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη καδί κε ηε δηαθξηηνπνίεζή ηνπο, κηαο 

θαη νη κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θνηλέο. Γειαδή, έλα γλψξηζκα κπνξεί λα απνηηκεζεί 

σο πξνο φιεο ηηο πηζαλέο δηαθξηηνπνηήζεηο ηνπ γηα λα βξεζεί ε βέιηηζηε – αλ θαη απηή δελ θξηζεί 

ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε ην γλψξηζκα κπνξεί λα αθαηξεζεί. Με ηε ζπλέλσζε δχν γλσξηζκάησλ, έζησ 

ησλ 
1x  θαη 

2x , νη δχν αληίζηνηρεο θνξπθέο γίλνληαη κία θαη νη θαηαλνκέο  CXP |1
 θαη  CXP |2

 

επαλεθηηκψληαη απφ ηα δεδνκέλα σο  CXXP |, 21
. Αλ νη δηαδηθαζίεο ηεο δηαθξηηνπνίεζεο θαη ηεο 

δνκηθήο βειηίσζεο ζπλδπαζηνχλ κε εμαληιεηηθφ ηξφπν ζε κηα wrapper ζηξαηεγηθή, ην πιήζνο ησλ 

απνηηκήζεσλ πνπ απαηηείηαη είλαη απαγνξεπηηθφ ( nd )1(2  ). ηελ πξάμε εθαξκφδνληαη επξεηηθέο θαη 

κε εμαληιεηηθέο πβξηδηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο απφ βήκα ζε βήκα βειηηψλνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο 

ηαμηλφκεζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπηθά βέιηηζησλ δηαθξηηνπνηήζεσλ θαη δνκηθψλ κεηαηξνπψλ. Μηα 

ηέηνηα ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε αθφινπζε, ε νπνία εθαξκφδεη νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα [Mam06]: 

 

1. Αξρηθνπνίεζε: (i) ξηζε ηελ αξρηθή δνκή θαη ηελ αξρηθή δηαθξηηνπνίεζε. (ii) Δθηίκεζε ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηελ αξρηθή δνκή. 

2. Γηαθξηηνπνίεζε: (i) Βειηίσζε ηε δηαθξηηνπνίεζε κε βάζε ην θέξδνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηνλ αιγφξηζκν δηάζπαζεο ησλ Fayyad θαη Irani. (ii) Δθηίκεζε ηε δηαθξηηνπνίεζε. 

3. Γνκηθή βειηίσζε: (i) Βειηίσζε ην ππνζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ, αθαηξψληαο „πεξηηηά‟ ή 

ζπλελψλνληαο εμαξηεκέλα γλσξίζκαηα. „Πεξηηηά‟ ζεσξνχληαη ηα γλσξίζκαηα κε ρακειή 

(θάησ απφ έλα θαηψθιη) ακνηβαία πιεξνθνξία κε ηελ θιάζε. Δμαξηεκέλα ζεσξνχληαη ηα 

γλσξίζκαηα κε πςειή ππφ ζπλζήθε ακνηβαία πιεξνθνξία δεδνκέλεο ηεο θιάζεο (πάλσ 

απφ έλα θαηψθιη): απηά είηε ζπλελψλνληαη ζε έλα εληαίν γλψξηζκα, είηε θάπνην απφ ηα δχν 

γλσξίζκαηα αθαηξείηαη – επηιέγεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ θαηαιήγεη ζηελ θαιχηεξε αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο. (ii) Δθηίκεζε ηε δνκή. 

4. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2 θαη 3 φζν ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Αιιηψο, εθηίκεζε ηνλ 

ηαμηλνκεηή ζηα δεδνκέλα δνθηκήο. 

 

5.5.3 Bayesian δίκηςα για ηαξινόμηζη 

 

Αλ ζην naïve-Bayes κνληέιν πξνζηεζνχλ αθκέο αλάκεζα ζηα ζηαηηζηηθά εμαξηεκέλα γλσξίζκαηα, 

νη ηαμηλνκεηέο πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη θαη ηφζν naïve. Γηα ηελ αθξίβεηα, αξρίδνπλ θαη κνηάδνπλ 
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πεξηζζφηεξν κε Bayesian δίθηπα γεληθήο δνκήο παξά κε δίθηπα naïve δνκήο. Ζ πην απιή δνκή ελφο 

κε-naïve Bayesian ηαμηλνκεηή πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ε tree augmented naïve (TAN) δνκή. 

ην TAN νη θνξπθέο ησλ γλσξηζκάησλ νξγαλψλνληαη ζε έλα Bayesian δίθηπν δελδξνεηδνχο δνκήο 

θαη ε θνξπθή ηεο θιάζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ (φρη πιένλ κνλαδηθφ) γνλέα ησλ θνξπθψλ 

ησλ γλσξηζκάησλ. Μηα ζαθψο πην ζχλζεηε δνκή Bayesian ηαμηλνκεηή απνηειεί ε BN augmented 

naïve (BAN) δνκή. ην BAN νη θνξπθέο ησλ γλσξηζκάησλ νξγαλψλνληαη ζε έλα Bayesian δίθηπν 

απζαίξεηεο δνκήο, κε ηελ θνξπθή θιάζεο λα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην γνλέα ησλ θνξπθψλ ησλ 

γλσξηζκάησλ. 

 

 
 

Φηγ. 5.11 : (α) Έλα απιό TAN δίθηπν. (β) Έλα απιό BAN δίθηπν. 

 

Λφγσ ηεο πηζαλήο χπαξμεο ζηαηηζηηθψλ εμαξηήζεσλ αλάκεζα ζηα γλσξίζκαηα ησλ νληνηήησλ, ηα 

παξαπάλσ Bayesian κνληέια πην ζχλζεησλ δνκψλ αλακέλεηαη λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο ζε ζρέζε κε ην naïve-Bayes κνληέιν. Απφ ηελ άιιε, ε δηαδηθαζία εθπαίδεπζήο απηψλ 

ησλ κνληέισλ αλακέλεηαη λα είλαη αηζζεηά πην ρξνλνβφξα, θαζψο πιένλ επηθνξηίδεηαη κε έλα λέν 

δχζθνιν πξφβιεκα, απηφ ηεο κάζεζεο δνκήο BN. Γηα ηε κάζεζε δνκήο πξνηείλνληαη αιγφξηζκνη 

βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ, φπνπ φκσο νη ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο ησλ γλσξηζκάησλ αληηθαζίζηαληαη 

απφ ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο ησλ γλσξηζκάησλ δεδνκέλνπ ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο. 

 

1. Τπνιφγηζε ηηο ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο ησλ γλσξηζκάησλ δεδνκέλεο ηεο θιάζεο. 

2. Δμαηξψληαο ηελ θιάζε απφ ηα άιια γλσξίζκαηα, εθάξκνζε έλαλ αιγφξηζκν βαζηζκέλν 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κάζεζε δνκήο BN (δελδξνεηδνχο ζηελ πεξίπησζε ηνπ TAN, 

απζαίξεηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ BAN). 

3. Πξφζζεζε ζην BN κηα θνξπθή πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε θαη κηα αθκή απφ απηήλ 

πξνο θάζε θνξπθή γλσξίζκαηνο. 

4. Μάζε ηηο παξακέηξνπο. 

 

Κάπνηεο πην πξφζθαηεο εξγαζίεο γηα augmented naïve-Bayesian ηαμηλνκεηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ „ππεξγνλέα‟ („superparent‟) [Keo02] θαη ην κνληέιν AODE [Web05]. 

 

Οπνηνδήπνηε BN απζαίξεηεο ηνπνινγίαο κπνξεί λα απνηειέζεη Bayesian ηαμηλνκεηή, νπφηε θαη ε 

δηαδηθαζία δνθηκήο ηζνδπλακεί κε έλα ζχλνιν απφ εξσηήκαηα inference πνπ αθνξνχλ ην γλψξηζκα 

ηεο θιάζεο. Καηά ζπλέπεηα, νπνηνζδήπνηε γεληθφο αιγφξηζκνο κάζεζεο δνκήο BN (πνπ δελ θάλεη 

θάπνηα ηδηαίηεξε παξαδνρή γηα ην γλψξηζκα θιάζεο) κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελφο απζαίξεηνπ Bayesian ηαμηλνκεηή, κε νηηδήπνηε απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο. Μηα ηδηφηεηα πνπ εθαξκνδφκελε ελδέρεηαη λα απινπνηεί ζεκαληηθά ηε 

δνκή ελφο απζαίξεηνπ Bayesian ηαμηλνκεηή είλαη ε εμήο: αλ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη πιήξε, 

θάζε εξψηεκα inference γηα ηε κεηαβιεηή θιάζεο απαληάηαη κε ρξήζε κφλν ησλ παξακέηξσλ ησλ 

γλσξηζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηε Markov blanket ηεο κεηαβιεηήο θιάζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή θαηά 

βάζνο καξηπξά θαη ην πφζν άζθνπε είλαη ζπλήζσο ε εθπαίδεπζε απζαίξεησλ BN κε εμεηδηθεπκέλν 

ζθνπφ ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο – ηα BN απνηεινχλ εμαηξεηηθά πεξηγξαθηθά κνληέια, αιιά 

φρη θαη‟αλάγθε θαη πξνγλσζηηθά. Ο γεληθφο αιγφξηζκνο γηα εθπαίδεπζε ελφο απζαίξεηνπ Bayesian 

ηαμηλνκεηή είλαη ν αθφινπζνο: 
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1. Μάζε ηε δνκή ηνπ BN (ρσξίο λα εμαηξείηαη ε θιάζε). 

2. Αθαίξεζε απφ ηελ πξνθχπηνπζα δνκή ηηο θνξπθέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Markov blanket 

ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο. 

3. Μάζε ηηο παξακέηξνπο. 

 

5.5.4 Bayesian ζςζηαδοποίηζη 

 

ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο ε θνξπθή C είλαη „θξπκκέλε‟, θαζψο δελ είλαη γλσζηέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ νη ηηκέο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη άγλσζηεο παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ καζαίλνληαη 

κε εθαξκνγή ηνπ EM αιγφξηζκνπ. Ζ θάζε ηηκή ηεο C αληηζηνηρεί ζε κηα ζπζηάδα θαη ε πνζφηεηα 
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Ο EM είλαη εθ θχζεσο επαίζζεηνο ζηελ αξρηθνπνίεζή ηνπ. ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, ε 

πιεξνθνξία πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαηαλνκή ηεο C είλαη κεδεληθή. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα, πνιιαπιέο εθηειέζεηο ηνπ EM ζηα ίδηα δεδνκέλα 

λα νδεγνχλ ζε ηειείσο δηαθνξεηηθέο (θαη ελδερνκέλσο απνηπρεκέλεο) ζπζηαδνπνηήζεηο. Μηα ιχζε 

πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα αξρηθνπνηείηαη ν EM αιγφξηζκνο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ αιγφξηζκνπ 

ζπζηαδνπνίεζεο. Έλαο ηέηνηνο αιγφξηζκνο κπνξεί λα είλαη ν k-means, ν νπνίνο είλαη εμίζνπ ηαρχο 

κε ηνλ EM, ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζηελ αλίρλεπζε κε ζθαηξηθψλ ζπζηάδσλ, αιιά θαη ζαθψο 

ιηγφηεξν επαίζζεηνο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. Μηα άιιε ελδεηθηηθή κέζνδνο αξρηθνπνίεζεο ηνπ EM 

είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ εθάζηνηε εηδηθνχ γηα ηνλ ππνθείκελν κεραληζκφ πνπ έρεη 

παξάγεη ηα δεδνκέλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ζηε δηαδηθαζία πξφηεξε γλψζε ππφ ηε κνξθή 

ηεο εθηηκψκελεο απφ ηελ εκπεηξία θαηαλνκήο ησλ νληνηήησλ ζηηο επηκέξνπο ζπζηάδεο. πσο ζα 

θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ε ηδηφηεηα απηή ηνπ EM λα εηζάγεη έκπεηξε γλψζε κε ηφζν 

επέιηθην ηξφπν απνδεηθλχεηαη πνιχηηκε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηαηξηθήο ή βηνινγηθήο θχζεσο. 

Μηα ελδηαθέξνπζα ζεσξεηηθή παξαηήξεζε είλαη, φηη ν EM γηα ζπζηαδνπνίεζε ηζνδπλακεί κε ηνλ 

k-means, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζθαηξηθέο ζπζηάδεο κε Gaussian παξακέηξνπο [Cel92]. Ζ κέζνδνο ηεο 

Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο είλαη ηζνδχλακε κε ηα κνληέια κείμεο θαλνληθψλ θαηαλνκψλ (Gaussian 

mixture models) κε δηαγψληνπο πίλαθεο ζπλδηαζπνξάο. 
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6  ςζηαδοποίηζη δεδομένυν κςηηαπομεηπίαρ ποήρ 
 

6.1 Διζαγυγή 

 

Ζ ηερλνινγία ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο έρεη εμειηρζεί ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νδεγψληαο 

έηζη ζε θπηηαξνκεηξεηέο ξνήο πνπ επηηπγράλνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο επεμεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηαπηφρξνλα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθέο θζνξίδνπζεο νπζίεο (αλαιχνληαο ηαπηφρξνλα 

έηζη έλα αληίζηνηρν πιήζνο θπηηαξηθψλ παξακέηξσλ) θαη είλαη απινί ζην ρεηξηζκφ. Παξάιιεια κε 

απηή ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, έρεη έξζεη ζηελ επηθάλεηα θαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε απηφκαησλ 

(ππνβνεζνχκελσλ απφ ππνινγηζηή) αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πνιππαξακεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο θιηληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ [Cua00]. 

ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ απνδεηθλχεηαη 

φηη βξίζθνπλ ηέιεηα εθαξκνγή κεζνδνινγίεο πξνεξρφκελεο απφ ηα ζπγγελή πεδία ηεο ζηαηηζηηθήο 

κάζεζεο, ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ [Bod01]. 

 

πσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην γεληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο κε ηε ρξήζε απιντθψλ 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ (ηζηνγξακκάησλ θαη 2-δηάζηαησλ ή 3-δηάζηαησλ δηαγξακκάησλ). Ο θάζε 

εξγαζηεξηαθφο ππεχζπλνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία πνπ ηνπ παξέρεηαη θαη ελ 

ζπλερεία πξνβαίλεη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ρεηξνθίλεην ηξφπν, ζρεδηάδνληαο θαηάιιεια 

πιαίζηα γηα ηελ επηινγή θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ (gating) θαη ηνπνζεηψληαο markers. Καηφπηλ, 

γηα ηνπο επηιεγκέλνπο θπηηαξηθνχο ππνπιεζπζκνχο εμάγνληαη νη ηηκέο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

παξακέηξσλ (ζπλήζσο ζηαηηζηηθήο θχζεσο), πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ππνπιεζπζκνχο απηνχο. πσο 

είλαη ινγηθφ, ε παξαδνζηαθή απηή κέζνδνο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί ν εηδηθφο („κε ην κάηη‟ θαη „κε 

ην ρέξη‟), επηθέξεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλαθξίβεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθηίκεζεο ησλ εμαγφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ. Αλ θαη δπν ειαθξψο παξαιιαγκέλεο 

εξκελείεο πξνεξρφκελεο απφ αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο γηα ην ίδην ζηηγκηφηππν αλάιπζεο ελδέρεηαη λα 

κε δηαθνξνπνηνχλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπκπεξαζκαηνινγίαο, εμαθνινπζεί 

λα είλαη επηζηεκνληθά πην νξζφ, ίδηα δεδνκέλα λα αλαιχνληαη κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν, αθξηβή θαη 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν, αθφκα θαη ρσξίο ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ εθάζηνηε εηδηθνχ. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζην πεδίν ηεο βηνταηξηθήο είλαη δχζθνιν λα 

αλαπηπρζνχλ θαζνιηθέο (γεληθνχ ζθνπνχ) αιγνξηζκηθέο ηερληθέο, γηαηί νη εμεηάζεηο αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ δηαθνξεηηθέο λφζνπο ηείλνπλ λα παξάγνπλ εηεξνγελή δεδνκέλα πνηθίισλ ηδηνηήησλ 

θαη ηδηνραξαθηεξηζηηθψλ (γηα παξάδεηγκα, σο πξνο ην πιήζνο, ηα ζρήκαηα θαη ηηο εηεξνγέλεηεο ησλ 

πεξηερφκελσλ θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ, ηηο ππνθείκελεο δνκέο δηαζπνξάο-ζπλδηαζπνξάο, θιπ). 

Γηα ηελ θάζε επηκέξνπο ππφ κειέηε λφζν, νη απηνκαηνπνηεκέλεο κεζνδνινγίεο εηδηθνχ ζθνπνχ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηε λφζν, ηφζν σο πξνο ηελ πξνυπάξρνπζα 

ηαηξηθή θαη βηνινγηθή γλψζε γηα ηελ εξκελεία ησλ παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ, φζν θαη σο πξνο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζεί θαηά ηελ αλάιπζε ν εθάζηνηε εηδηθφο. ην 

κέιινλ, νη ππνβνεζνχκελεο απφ ππνινγηζηή κέζνδνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ κέζα γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζε ρψξνπο πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ (φζσλ θαη ηα ηαπηφρξνλα 

ρξεζηκνπνηνχκελα θζνξνρξψκαηα), μεθεχγνληαο απφ ηνλ αλζξψπηλν πεξηνξηζκφ ηεο αλάιπζεο ζε 

γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο έσο θαη 3 δηαζηάζεσλ. Μηα πνιππαξακεηξηθή αλάιπζε δελ είλαη δπλαηφ 

λα επηηεπρζεί νχηε γξαθηθά, νχηε δηαηζζεηηθά, παξά κφλν κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ καζεκαηηθψλ 

θαη αιγνξηζκηθψλ κνληέισλ. 
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Σν θχξην πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε ηαηξηθψλ θαη βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο είλαη 

απηφ ηεο αλίρλεπζεο ησλ επηκέξνπο θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ ελφο κεηθηνχ δείγκαηνο θπηηάξσλ. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ, κε ην κεηθηφ δείγκα θπηηάξσλ λα 

αληηζηνηρεί ζε έλα δείγκα αλζξψπηλνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε δηάγλσζε πνηθίισλ 

άιισλ ηχπσλ ιεπραηκηψλ θαη ιεκθσκάησλ. Αλ ην πξφβιεκα ηεζεί αιγνξηζκηθά, είλαη πξνθαλέο φηη 

θάζε ζηηγκηφηππφ ηνπ αλάγεηαη ζε έλα αληίζηνηρν ζηηγκηφηππν ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ: ζε έλα 

ζχλνιν νληνηήησλ (θχηηαξα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο) ζην νπνίν θάζε νληφηεηα πεξηγξάθεηαη απφ έλα 

δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ (κεηξήζεηο ζθέδαζεο θαη θζνξηζκνχ), δεηείηαη λα βξεζεί 

ε βέιηηζηε δηακέξηζή ηνπ ζε ζπζηάδεο (θπηηαξηθνί ππνπιεζπζκνί), βάζεη ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

θξηηεξίνπ εγγχηεηαο ή ζπλάθεηαο ησλ νληνηήησλ. Σν πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο είλαη εγγελψο 

δχζθνιν θαη γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξν φηαλ εθαξκφδεηαη ζε θπηηαξνκεηξηθά ζχλνια δεδνκέλσλ 

ηεξάζηηνπ κεγέζνπο θαη κεγάιεο εηεξνγέλεηαο. Σέηνηα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ δείγκα ζε δείγκα (αζζελψλ ηεο ίδηαο λφζνπ), εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο θάπνησλ 

ππνθείκελσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλδέρεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνπιεζπζκψλ λα κελ είλαη ν 

ίδηνο γηα φια ηα δείγκαηα ή αθφκα θαη, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, λα κελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηφο. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ θπηηάξσλ ελφο δείγκαηνο ζε ππνπιεζπζκνχο δελ ππάξρνπλ θάπνηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα εθπαίδεπζε (πξφηππα δεδνκέλα), νχηε κηα ηέηνηα πιεξνθνξία κπνξεί λα 

αληιεζεί απφ άιια παξεκθεξή δείγκαηα (φια ηα δείγκαηα αλακέλεηαη λα δηαθέξνπλ έζησ θαη ιίγν 

κεηαμχ ηνπο). πλεπψο, είλαη θαλεξφ φηη ε δηάθξηζε ησλ ππνπιεζπζκψλ ζηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ πξνβιεκάησλ κε επηβιεπφκελεο κάζεζεο, άξα δελ κπνξεί λα αλαρζεί 

ζην (κε επηβιεπφκελν θαη) πην εχθνιν πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

Έλα άιιν δήηεκα, πνπ ζπλαληάηαη ελ πξνθεηκέλσ ζην βηνταηξηθφ ρψξν, είλαη φηη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζνχλ νη εηδηθνί ελζσκαηψλεη έζησ θαη ππνζπλείδεηα πιεξνθνξία απφ ηε βαζηά ζεσξεηηθή 

γλψζε ηνπο ζην ελ ιφγσ πεδίν, θαζψο θαη απφ ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπο. Γειαδή, φηαλ νη εηδηθνί 

πξνρσξνχλ ζε αλάιπζε, ζηελ πξάμε ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ δελ θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ θαη πξφηππα δεδνκέλα, έλαο θαιφο αιγφξηζκνο 

γηα ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη κε θάπνην ηξφπν 

ηελ έκπεηξε γλψζε πνπ ππάξρεη ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο θαη λα παξέρεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

θαη κε βάζε ηελ έγθξηζε ησλ εηδηθψλ. Με άιια ιφγηα, ην κνλαδηθφ ππάξρνλ κέηξν ζχγθξηζεο είλαη 

ε ιχζε πνπ πξνηείλνπλ νη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί. Σέινο, νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζπζηαδνπνίεζεο 

θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα παξάγεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε απνδνηηθνχο 

ρξφλνπο εθηέιεζεο. Δθφζνλ ππάξρνπλ δείγκαηα ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ δεθάδεο ή εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο θχηηαξα, ε επίηεπμε ελφο απνδεθηνχ ζπλδπαζκνχ ρξνληθήο απνδνηηθφηεηαο θαη βέιηηζηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ έλαλ αιγφξηζκν δελ απνηειεί ηεηξηκκέλν δήηεκα. 

 

ην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθεηαη αξρηθά ε δνπιεηά πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα απφ 

ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην δήηεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε. Ηζρπξηδφκαζηε φηη κε ηελ 

πξνζέγγηζή καο ηθαλνπνηνχκε ζε κεγάιν βαζκφ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα λα ζεσξεζεί ε 

επίιπζε ηνπ θάζε ζηηγκηφηππνπ ηνπ πξνβιήκαηνο βέιηηζηε, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Σν ζθεπηηθφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν θαη θπξηαξρεί ζε νιφθιεξε ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, είλαη φηη ε ρξήζε Bayesian κεζνδνινγηψλ επλνεί ηελ ελζσκάησζε έκπεηξεο γλψζεο ζαλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθνξία ζε αιγνξηζκηθέο θαη θαζνδεγνχκελεο απφ ηα δεδνκέλα δηαδηθαζίεο. 

Χο ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη δελ είλαη κφλν αληηθεηκεληθά νξζά, αιιά ζπκβαηά 

θαη κε „απηφ πνπ πεξηκέλνπλ λα δνπλ νη εηδηθνί‟ [Sha03]. Έλα αξρηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο 

κεζφδνπ καο είλαη γηα ηελ απνκφλσζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, πνπ απνηειεί 

ην πξψην αλαπφζπαζην βήκα ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ, θαζψο θαη δηάθνξσλ άιισλ 

ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθψλ δηαηαξαρψλ. ηη αθνινπζεί ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία [Lak06]. 
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6.2 Πποηγούμενερ πποζεγγίζειρ 

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο δεδνκέλσλ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην 

γεληθφ κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Οη πξψηεο ηδέεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπζηαδνπνίεζε δεδνκέλσλ 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο πεξηιάκβαλαλ ηε ρξήζε ησλ πιένλ απιψλ δηαζέζηκσλ αιγφξηζκσλ. Χζηφζν, 

απνδείρζεθε ζηελ πξάμε φηη θάπνηνη απφ απηνχο είλαη αλεθάξκνζηνη. Απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζην γεγνλφο, φηη ηα θπηηαξνκεηξηθά δείγκαηα είλαη ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, απνηεινχκελα ζπρλά 

απφ δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θχηηαξα. Θεσξψληαο ηφζν κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ, φινη νη 

ηεξαξρηθνί αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο θαζίζηαληαη αλεθάξκνζηνη θαη κε απνδνηηθνί, ππφ φξνπο 

ηνπ απαηηνχκελνπ ππνινγηζηηθνχ ρψξνπ. Απηφ ηζρχεη, γηαηί ηέηνηνη αιγφξηζκνη απαηηνχλ θαζ‟φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπο ηελ απνζήθεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζηε κνξθή 

κηαο θαηάιιειεο δελδξνεηδνχο δνκήο θαη δηαηεξνχλ έηζη πιεξνθνξία γηα ηελ εγγχηεηα ηνπ θάζε 

δπλαηνχ δεχγνπο θπηηάξσλ ηνπ δείγκαηνο. Σν ίδην ζθεπηηθφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο γξαθνζεσξεηηθνχο 

αιγφξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο, φπνπ φια ηα δπλαηά δεχγε θπηηάξσλ ηνπ δείγκαηνο ζπλδένληαη κε 

αθκέο. Έηζη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηε κλήκε ζπλερψο έλα πιήξσο ζπλεθηηθφ γξάθεκα κε θνξπθέο 

φια ηα θχηηαξα ηνπ δείγκαηνο θαη αληίζηνηρα έλαο ηζνδχλακνο πίλαθαο γεηηλίαζεο. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνζεγγίζεσλ θπηηαξνκεηξηθήο ζπζηαδνπνίεζεο πνπ είραλ εκθαληζηεί πξηλ ηελ 

εξγαζία καο, ρξεζηκνπνηνχζε αιγφξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο βάζεη ηεο απφζηαζεο θαη θπξίσο ηνλ 

αιγφξηζκν k-means θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ [Mur85, Dem92, Bak93, Zen07]. Ο αιγφξηζκνο 

k-means είλαη απιφο θαη απνδνηηθφο, αιιά ηείλεη λα ζπζηαδνπνηεί ηα δεδνκέλα ζε ζθαηξηθέο θαη 

κε επηθαιππηφκελεο ζπζηάδεο, ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο σο κεηξηθήο 

εγγχηεηαο. Απηφ, σζηφζν, ζπάληα ζπκβαίλεη ζηα δείγκαηα θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, φπνπ ηα δεδνκέλα 

ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ ζπζηάδεο κε θαλνληθνπνηεκέλσλ ζρεκάησλ θαη κε ηε κία λα επηθαιχπηεη 

ηελ άιιε. Οη παξαιιαγέο ηνπ k-means πεξηιακβάλνπλ: (α) ηε ρξήζε ηεο Mahalanobis απφζηαζεο 

σο κεηξηθή εγγχηεηαο, ε νπνία επλνεί ηελ αλαγλψξηζε πνηθίισλ δνκψλ δηαζπνξάο-ζπλδηαζπνξάο 

θαη ζπζηάδσλ ειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο, (β) ηελ αξρηθή απαίηεζε γηα ηελ αλίρλεπζε ελφο κεγάινπ 

πιήζνπο ζπζηάδσλ, νη νπνίεο θαηφπηλ ζπλελψλνληαη κε βάζε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα γεσκεηξηθά 

θξηηήξηα θαη (γ) κηα αξρηθή επξεηηθή ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πιήζνπο ζρεκαηηζκέλσλ ζπζηάδσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ βέιηηζησλ αξρηθψλ θεληξνεηδψλ ηνπο, 

κε ηε ρξήζε ηζηνγξακκάησλ. Έλαο ελαιιαθηηθφο ηχπνο πξνζεγγίζεσλ ζπζηαδνπνίεζεο είλαη απηφο 

πνπ εηζάγεη ζηνηρεία ηεο αζαθνχο ινγηθήο. Έηζη πξνθχπηεη ν fuzzy c-means (fcm) αιγφξηζκνο, πνπ 

εθαξκφδεηαη κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ ζε θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα ζηελ εξγαζία [Wil01]. Καη 

ν fcm, φκσο, ηείλεη λα παξνπζηάδεη αληίζηνηρεο αδπλακίεο κε ηνλ k-means, θαζψο θαη νη δχν απηνί 

αιγφξηζκνη βαζίδνληαη ζε θνηλέο αξρέο (θηινζνθία βάζεη ηεο απφζηαζεο). Να ζεκεησζεί, πσο φιεο 

νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε δεδνκέλα ηαηξηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Οξηζκέλεο πην πξφζθαηεο θαη εμεδεηεκέλεο κεζνδνινγίεο ζπζηαδνπνίεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε 

δεδνκέλα θπηηαξνκεηξίαο ξνήο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα. Σέηνηεο είλαη ηα 

self-organizing maps (SOMs) [Fra96] θαη ν αιγφξηζκνο βαζηζκέλνο ζε artificial resonance theory 

(ART) πνπ νλνκάδεηαη RTAC [Ful93]. Μάιηζηα νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ αηκαηνινγηθά 

δεδνκέλα. ηελ πξψηε εξγαζία, ηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο δηαθξίλνληαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζε ιεκθνθχηηαξα, κνλνθχηηαξα θαη ηξεηο θαηεγνξίεο θνθθηνθπηηάξσλ. 

ηε δεχηεξε εξγαζία, ηα ίδηα θχηηαξα δηαρσξίδνληαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππνπιεζπζκνχο κε ηε 

ρξήζε ησλ παξακέηξσλ FS, SS θαη αθφκα ηεζζάξσλ αληηγνληθψλ κεηξήζεσλ. Σν παξάδεηγκα ζην 

νπνίν εκείο εθαξκφδνπκε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδφ καο είλαη παλνκνηφηππν. Αιιά φπσο ζα θαλεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε έλα κηθξφηεξν θαη ζαθψο ιηγφηεξν ρξήζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο 

καο ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ ζπζηαδνπνίεζεο, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηά καο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο, εθαξκνδφκελα ζε ζρεηηθά 

ηδεαηά δείγκαηα, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Απηφ πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη απφ απηέο ηηο κεζφδνπο 
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είλαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο έκπεηξεο γλψζεο. Θεσξνχκε πσο απηή ε ηδηφηεηα απνηειεί 

έλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα γηα έλαλ αιγφξηζκν ζπζηαδνπνίεζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, κηαο 

θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ επειημία λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πηζαλέο αλνκνηνκνξθίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δείγκα ζε δείγκα (ή γεληθφηεξα απφ πξφβιεκα ζε πξφβιεκα) θαη λα αληεπεμέξρεηαη ζε φρη θαη 

ηφζν ηδεαηά ζηηγκηφηππα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Κάπνηεο άιιεο εξγαζίεο επηιχνπλ ην πξφβιεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ελφο κεηθηνχ 

θπηηαξηθνχ δείγκαηνο, αλάγνληάο ην ζην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη φρη ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. 

Γειαδή, εθαξκφδνπλ ηερληθέο επηβιεπφκελεο κάζεζεο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρνπλ δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο (πξφηππα δεδνκέλα) γηα θάζε ζηηγκηφηππν. Σφζν ζην δηθφ καο πξφβιεκα, φκσο, φζν 

θαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ βηνταηξηθψλ ζηηγκηφηππσλ θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο, νχηε 

ππάξρνπλ πξφηππα δεδνκέλα, νχηε ζπλαθή δείγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαίδεπζε 

άιισλ (κε ζπζηαδνπνηεκέλσλ) δεηγκάησλ. ηελ εξγαζία [Toe06] ηαμηλνκνχληαη θπηηαξνκεηξηθά 

δεδνκέλα κε ηε ρξήζε support vector machines (SVMs). Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη 

φηη νη εξεπλεηέο απνζθνπνχλ ζε κηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπκπεξαζκαηνινγίαο 

γηα αζζελείο ηεο νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο (acute lymphoblastic leukemia - ALL), κέξνο 

ηεο νπνίαο ζα απνηειεί θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ηνπο γηα ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή 

θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. Γειαδή, δελ επηρεηξνχλ κφλν λα αλαδείμνπλ έλα παξάδεηγκα απηφκαηεο 

θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. πσο ζα θαλεί θαη ζην 

επφκελν θεθάιαην, αληίζηνηρνη είλαη θαη νη δηθνί καο ζηφρνη γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ. 

Ζ εξγαζία [Ped08] επίζεο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο ηαμηλφκεζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

6.3 Σα διαθέζιμα κςηηαπομεηπικά δεδομένα 

 

Γηαζέηνπκε δεδνκέλα θπηηαξνκεηξίαο ξνήο απφ ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ (ΠΓΝΠ). Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ δηαγλσζκέλνπο αζζελείο ηεο 

Β-ΥΛΛ θαη ζπιιέρζεθαλ ηα 15 ηειεπηαία έηε. Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε πιήξε δεδνκέλα γηα κηα 

νινθιεξσκέλε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ ηζνχηαη κε 112. Πιήξε δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ ζε κηα ζεηξά 

απφ 7 δείγκαηα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία έρνπλ κεηξεζεί δηαθνξεηηθέο αληηγνληθέο παξάκεηξνη. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ν δηαζέζηκνο θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο κπνξνχζε λα αλαιχεη κφλν 

κέρξη 4 παξακέηξνπο ηαπηφρξνλα, κε δχν απφ απηέο λα είλαη νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο FS θαη SS. 

Οη άιιεο δχν είλαη παξάκεηξνη θζνξηζκνχ, κε ηα εθάζηνηε αληηζψκαηα λα είλαη ζπλελσκέλα κε ηα 

θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελα θζνξνρξψκαηα FITC θαη PE. πλεπψο, δηαζέηνπκε ζπλνιηθά 784 ζχλνια 

δεδνκέλσλ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο αζζελψλ ηεο Β-ΥΛΛ, ηα νπνία πεξηέρνπλ σο θνηλέο κεηξεκέλεο 

παξακέηξνπο κφλν ηηο FS θαη SS. Μάιηζηα νη θαηαλνκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ είλαη παξφκνηεο 

αλά 7-άδα ζπλφισλ δεδνκέλσλ, αθνχ θάζε ηέηνηα 7-άδα αληηζηνηρεί ζε έλαλ αζζελή. Ζ νκνηφηεηα 

απηή κεηαθέξεηαη θαη ζηηο απεηθνλίζεηο ησλ παξακέηξσλ ζθέδαζεο, φπσο πξνθχπηεη ζπγθξίλνληαο 

ηα δηαγξάκκαηα FS-SS ηεο θάζε 7-άδαο. Απφ θάζε 7-άδα, ην πξψην ζχλνιν δεδνκέλσλ δε κεηξάεη 

αληηγνληθέο παξακέηξνπο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαησθιίσλ έθθξαζεο ησλ 

αληηγνληθψλ παξακέηξσλ. Απηφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ θαιείηαη ζχλνιν ειέγρνπ (control dataset). 

ην control δείγκα νη νπζίεο FITC θαη PE δελ έρνπλ ζπλελσζεί κε αληηζψκαηα. Άξα ηα κεηξεκέλα 

θχηηαξα ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ηηκέο αξλεηηθήο έθθξαζεο. Χο θαηψθιη αλάκεζα ζηελ έθθξαζε 

θαη ηε κε έθθξαζε νξίδεηαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ, απφ ηελ νπνία κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ κεηξεζέλησλ θπηηάξσλ (κηθξφηεξν ηνπ 1%) έρεη επηζηξέςεη κεγαιχηεξε ηηκή. Σα ππφινηπα 6 

ζχλνια δεδνκέλσλ κεηξάλε ηηο αθφινπζεο αληηγνληθέο παξακέηξνπο: (α) CD3, (β) CD20 θαη CD5, 

(γ) CD23 θαη CD19, (δ) FMC-7 θαη CD79b, (ε) Κ (ζπρλά θαη CD19) θαη (ζη) Λ (ζπρλά θαη CD19). 

Σα δηαζέζηκα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο, αθφκα θη φηαλ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ίδην αζζελή. Έηζη ελψ θάπνηα δείγκαηα απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξα απφ 10000 θχηηαξα, ην 

κεγαιχηεξν δείγκα πνπ αλαιχζεθε πεξηείρε πεξίπνπ 360000 θχηηαξα. 
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6.4 Η εθαπμογή: gating ηυν λεμθοκςηηάπυν ηος πεπιθεπικού αίμαηορ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε κηα εθαξκνγή ζπζηαδνπνίεζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, 

πνπ είλαη ην απηνκαηνπνηεκέλν gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. 

Σα θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη θαη σο ιεπθά αηκνζθαίξηα ή ιεπθνθχηηαξα 

(leukocytes), ππνδηαηξνχληαη ζηα ιεκθνθχηηαξα (lymphocytes), ζηα κνλνθχηηαξα (monocytes) θαη 

ζηα θνθθηνθχηηαξα (granulocytes). Σα ηειεπηαία δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο πεξαηηέξσ ππνπιεζπζκνχο, 

αιιά ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία απνηεινχληαη απφ νπδεηεξφθηια (neutrophils). Ζ επηινγή ηνπ 

ιεκθνθπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ ζε έλα δείγκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, πνπ δηελεξγείηαη κε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, απνηειεί ην πξψην θαη βαζηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο 

ηεο θάζε ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθήο δηαηαξαρήο, φπσο είλαη ε Β-ΥΛΛ. ηε ζπλέρεηα, ν επηιεγκέλνο 

ππνπιεζπζκφο ππφθεηηαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο, γηα λα αληρλεπζεί ν αληηγνληθφο ηνπ θαηλφηππνο θαη 

λα αληηζηνηρεζεί κε ην γλσζηφ θαηλφηππν θάπνηαο ιεκθνθπηηαξηθήο λφζνπ. ρεδφλ νιφθιεξνο ν 

ιεκθνθπηηαξηθφο ππνπιεζπζκφο πεξηέρεη θχηηαξα είηε ηεο Β ζεηξάο (B-cells) είηε ηεο Σ ζεηξάο (T-

cells). ηελ πεξίπησζε ηεο Β-ΥΛΛ, ν Β-ιεκθνθπηηαξηθφο ππνπιεζπζκφο πεξηέρεηαη ζε έλα δείγκα 

ζε βαζκφ άλσ ηνπ θπζηνινγηθνχ. 

 

6.4.1 Bayesian ζςζηαδοποίηζη για κςηηαπομεηπικά δεδομένα 

 

Σν πην απιφ ζηηγκηφηππν ζπζηαδνπνίεζεο ζε δεδνκέλα θπηηαξνκεηξίαο ξνήο παξνπζηάδεηαη φηαλ 

δεηείηαη λα εμεηαζηεί ε έθθξαζε ελφο αληηγφλνπ ζε έλαλ θπηηαξηθφ πιεζπζκφ. Ζ αλίρλεπζε ηνπ Β-

ιεκθνθπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ ζην πεξηθεξηθφ αίκα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αληηγφλνπ CD19 (ή 

ηνπ CD20), ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ φια ηα θχηηαξα ηεο Β ζεηξάο. Ο εξγαζηεξηαθφο εηδηθφο γηα 

λα απνκνλψζεη απηά ηα θχηηαξα ρξεζηκνπνηεί κηα 2-δηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ δείγκαηνο κε άμνλεο 

ηηο παξακέηξνπο SS (θάζεηνο άμνλαο) θαη CD19 (νξηδφληηνο άμνλαο). Ζ ρξήζε ηεο παξακέηξνπ SS 

δε ζπλεηζθέξεη κφλν ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο, αιιά παξέρεη θαη νπζηαζηηθή πιεξνθνξία 

γηα ην gating. Δθφζνλ ηα θνθθηνθχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε εζσηεξηθή πνιππινθφηεηα, 

εκθαλίδνπλ θαη αληίζηνηρα κεγάιεο ηηκέο ηεο SS. πλεπψο, δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα απφ ηα άιια 

θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο πάλσ ζε απηφλ ηνλ άμνλα. Απφ ηα ελαπνκείλαληα θχηηαξα, απηά 

ηεο Β ζεηξάο απνκνλψλνληαη εχθνια πάλσ ζηνλ άμνλα CD19. Οη παξάκεηξνη ηεο θπηηαξνκεηξίαο 

ξνήο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ μεθάζαξν δηαρσξηζκφ νκάδσλ θπηηάξσλ, φπσο παξαπάλσ νη SS θαη 

CD19, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ινγαξηζκεκέλε κνξθή, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ απεηθνλίδεηαη θαζαξά 

ε δηάθξηζε ησλ επηκέξνπο ππνπιεζπζκψλ. πσο ζα δεηρζεί παξαθάησ, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη γηα 

ηελ παξάκεηξν FS. 

 

ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, νη παξάκεηξνη πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο ππνπιεζπζκνχο παίδνπλ 

ην ξφιν ησλ γλσξηζκάησλ ζπζηαδνπνίεζεο. ηελ παξνχζα εθαξκνγή, ε επηινγή ηνπο δε γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε θάπνηαο αιγνξηζκηθήο κεζφδνπ (επηινγή βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ), αιιά κε 

βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ ηαηξψλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αθ‟ελφο κελ, ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηηγκηφηππν επηινγήο γλσξηζκάησλ ε πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπκε απφ ηνπο εηδηθνχο είλαη αθξηβήο 

θαη θαιά ηεθκεξησκέλε. Γειαδή, είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο νη θπηηαξνκεηξηθέο παξάκεηξνη 

πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ αλίρλεπζε θάπνηνπ θπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ. Αθ‟εηέξνπ, ηα γλσξίζκαηα 

πνπ δηαζέηνπκε γηα θάζε ζηηγκηφηππν ζπζηαδνπνίεζεο ζηελ εθαξκνγή καο δελ είλαη πνιιά, ιφγσ 

ησλ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε. Κάζε 

ζηηγκηφηππν ζπζηαδνπνίεζεο θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ νξίδεη θαη έλα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πξνο 

αλίρλεπζε ζπζηάδσλ (ππνπιεζπζκψλ), ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο γλσζηφο. Αλ κφλν έλα αληηγνληθφ 

γλψξηζκα αξθεί γηα ηε ζπζηαδνπνίεζε, ε ζπζηαδνπνίεζε νπζηαζηηθά εθαξκφδεηαη ζε ηζηφγξακκα 

(1-δηάζηαηε απεηθφληζε) θαη ε κεηαβιεηή ζπζηάδαο είλαη δπαδηθή (έλα θχηηαξν είηε εθθξάδεη είηε 

δελ εθθξάδεη ην αληηγφλν). ηελ πεξίπησζε ησλ δχν γλσξηζκάησλ ζπζηαδνπνίεζεο, ε κεηαβιεηή 
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ζπζηάδαο παίξλεη 4 ηηκέο (2 σο πξνο θάζε δηάζηαζε). Γειαδή, ζην πξναλαθεξζέλ ζηηγκηφηππν ηεο 

δηάθξηζεο ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξακέηξνπο SS 

θαη CD19, νπζηαζηηθά αληρλεχνληαη 4 ππνπιεζπζκνί θπηηάξσλ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ν έλαο είλαη ν 

δεηνχκελνο (ηα θχηηαξα κε κηθξέο ηηκέο ηεο SS θαη κεγάιεο ηηκέο ηνπ CD19). Ζ αθφινπζε θηγνχξα 

παξνπζηάδεη ην naïve-Bayes κνληέιν γηα ζπζηαδνπνίεζε πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζηε δηάθξηζε ησλ 

Β-θπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, θαζψο θαη απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζην αληίζηνηρν πξφβιεκα 

ηεο δηάθξηζεο ησλ Σ-θπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Γηα ην δεχηεξν πξφβιεκα, ν αληηγνληθφο 

δείθηεο ησλ Σ-θπηηάξσλ είλαη ην CD3 (ή ην CD4). 

 

 
 

Φηγ. 6.1 : Bayesian ζπζηαδνπνίεζε γηα ηελ αλίρλεπζε (α) ησλ Β-θπηηάξσλ θαη (β) ησλ Τ-θπηηάξσλ 

ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο. 

 

Δπεηδή ηα δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ δελ πεξηέρνπλ ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ζπζηάδαο, ε κάζεζε 

ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ EM αιγφξηζκν. Ζ 

θαιή αξρηθνπνίεζε ηνπ EM αιγφξηζκνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο. Μηα ηπραία αξρηθνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή 

αξρηθή πιεξνθνξία απφ ηα δεδνκέλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηέιεζκα πνπ λα απέρεη θαηά πνιχ 

απφ ην νιηθφ κέγηζην ηεο πηζαλνθάλεηαο ησλ δεδνκέλσλ (ζχγθιηζε ζε θάπνην ηνπηθφ κέγηζην) ή ζε 

πνιχ αξγή ζχγθιηζε ηνπ EM αιγφξηζκνπ ζε απηφ. Δπίζεο, δηαθνξεηηθέο αξρηθνπνηήζεηο ελδέρεηαη 

λα επηθέξνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο (ζχγθιηζε ζε δηαθνξεηηθά ηνπηθά κέγηζηα). 

Οη Bayesian κεζνδνινγίεο επλννχλ ηελ ελζσκάησζε έκπεηξεο γλψζεο ζε δηαδηθαζίεο ζηαηηζηηθήο 

κάζεζεο θαζνδεγνχκελεο απφ ηα δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζή καο, ε εκπεηξία ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εηδηθψλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, κε ηε κνξθή αξρηθψλ ζπλζεθψλ 

ζηνλ EM αιγφξηζκν. Δμ‟άιινπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ε γλψκε ηνλ εηδηθψλ απνηειεί θαη ην 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνηίκεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο κεζφδνπ καο, φζν θη αλ ηειηθά ηε δηθή ηνπο 

εξκελεία πξνζπαζνχκε λα απηνκαηνπνηήζνπκε θαη λα αληηθεηκεληθνπνηήζνπκε. Αξρηθά, ινηπφλ, ν 

EM αιγφξηζκνο θαηαλέκεη ηα θχηηαξα ηνπ δείγκαηνο ζε ππνπιεζπζκνχο κηκνχκελνο ην gating ησλ 

εηδηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηηκά ηηο άγλσζηεο παξακέηξνπο απφ ηα δεδνκέλα. Αλ θαη ζην επφκελν 

θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία ηππνπνηεί ην gating ησλ εηδηθψλ, αο ζεσξεζεί 

πξνο ην παξφλ φηη απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εμαγσγή ησλ θαησθιίσλ αληηγνληθήο έθθξαζεο απφ ην 

control δείγκα ηνπ θάζε αζζελνχο. Γηα ην γλψξηζκα SS, σο θαηψθιη εκθάληζεο (θαη πξνο ηα πάλσ) 

ησλ θνθθηνθπηηάξσλ ιακβάλεηαη κε βάζε ηελ εξγαζηεξηαθή εκπεηξία ε ηηκή 512, δειαδή ην κηζφ 

ηνπ πιήζνπο ησλ θαλαιηψλ δηαθξηηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο (1024). 

 

6.4.2 Gating ηυν λεμθοκςηηάπυν 

 

Σν gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο δελ απνηειεί ηφζν εχθνιν πξφβιεκα φζν 

απηφ πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα, είηε απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί ν εηδηθφο, είηε 

απφ ηε ζθνπηά κηαο απφπεηξαο απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Σν ζπγθεθξηκέλν gating 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εηδηθφ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο FS-SS, δειαδή κε ηελ παξάιιειε 

απεηθφληζε ησλ κεγεζψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ πνιππινθνηήησλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ δείγκαηνο. Σα 
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ιεκθνθχηηαξα είλαη ζπλήζσο πην κηθξά απφ ηα ππφινηπα θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Δίλαη, 

επηπιένλ, ζπλήζσο ιηγφηεξν θνθθψδε απφ ηα κνλνθχηηαξα θαη ζαθψο ιηγφηεξν θνθθψδε απφ ηα 

θνθθηνθχηηαξα. πλεπψο, ν εηδηθφο εληνπίδεη ηε ζπζηάδα ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ πην 

θνληά ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ FS θαη SS ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζπζηάδεο. πσο καξηπξά θαη ε 

παξαπάλσ πεξηγξαθή, φκσο, ε πιεξνθνξία πνπ παξέρνπλ νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο δελ είλαη ζαθήο 

θαη μεθάζαξε. Ζ κελ παξάκεηξνο SS ζπλεηζθέξεη ζηελ απνκφλσζε ησλ θνθθηνθπηηάξσλ, αιιά φρη 

εμίζνπ μεθάζαξα θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνλνθπηηάξσλ, φπνπ νη αληίζηνηρεο 

ζπζηάδεο ελδέρεηαη λα επηθαιχπηνληαη ζε θάπνην βαζκφ. Αθφκα πην αζαθή πιεξνθνξία παξέρεη ε 

παξάκεηξνο FS, θαηά ηελ νπνία θαη νη ηξεηο βαζηθνί ππνπιεζπζκνί κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη ζε 

αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ. Ζ παξάκεηξνο FS ζηελ νπζία δελ απνηειεί δείθηε θάπνηνπ θπηηαξηθνχ 

ηχπνπ θαη γη‟απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε γξακκηθή (θαη φρη ζε ινγαξηζκεκέλε) κνξθή. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ην gating ηνπ εηδηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεξάζηηαο 

εκπεηξίαο, αιιά αθφκα θη έηζη πεξηέρεη κεγάιε δφζε αλαθξίβεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε άιια ζηηγκηφηππα. Αθφκα πην δχζθνιε θαζίζηαηαη θαη νπνηαδήπνηε απφπεηξα απηνκαηνπνίεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

 

ε δείγκαηα αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, ην gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνιππιέθεηαη πεξηζζφηεξν. Λφγσ 

ηεο παξνπζίαο παζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, ε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο FS-SS ζπρλά απέρεη αξθεηά 

απφ ηελ ηδεαηή θαη αλακελφκελε. Καη‟αξρήλ, ν ππνπιεζπζκφο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πεξηέρεηαη ζε 

έλα ηέηνην δείγκα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Δλδέρεηαη, ινηπφλ, ε αληίζηνηρε ζπζηάδα λα επηθαιχπηεη 

απηή ησλ κνλνθπηηάξσλ ή θαη λα δηαηξείηαη ζε δχν επηκέξνπο ππνζπζηάδεο. ε πεξηπηψζεηο φπσο 

ε ηειεπηαία, αθφκα θαη νη απφςεηο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππεχζπλσλ δηίζηαληαη γηα ην πψο ηειείηαη 

κε νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ην gating. Οη άιινη ππνπιεζπζκνί εκθαλίδνληαη εμαζζελεκέλνη, δειαδή 

πεξηέρνληαη ζε έλα ηέηνην δείγκα ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ θπζηνινγηθνχ, κε ηνλ ππνπιεζπζκφ ησλ 

κνλνθπηηάξσλ ελδερνκέλσο θαη λα απνπζηάδεη. Σέινο, ζε αζζελείο κεγάιεο ειηθίαο πνπ θέξνπλ ηε 

λφζν ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, ζρεκαηίδεηαη θαη έλαο επηπιένλ ππνπιεζπζκφο, απηφο ησλ λεθξψλ 

θπηηάξσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη απμεκέλα ζε πνζνζηφ. Ζ ζπζηάδα ηνπο εληνπίδεηαη θνληά ζε 

απηή ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, αθνχ νη δχν ηχπνη θπηηάξσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αληίζηνηρα κεγέζε. 

Απφ αιγνξηζκηθή ζθνπηά, ηα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη φηη ζε έλα παζνινγηθφ δείγκα πεξηθεξηθνχ 

αίκαηνο ην αθξηβέο πιήζνο ησλ ζπζηάδσλ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ. ηα δείγκαηά καο ην 

πιήζνο απηφ φπσο δηαθξηλφηαλ „κε ην κάηη‟ θπκαηλφηαλ απφ 2 έσο 5, δειαδή δελ ήηαλ πάληα ίζν 

κε 3. πλεπψο, κηα απφπεηξα απηνκαηνπνηεκέλνπ gating γηα ηε δεδνκέλε εθαξκνγή δελ έρεη κφλν 

λα αληηκεησπίζεη ηελ έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθνξίαο απφ ηηο δηαζέζηκεο παξακέηξνπο, αιιά θαη 

ηελ άγλνηα γηα ην αθξηβέο πιήζνο ησλ πεξηερφκελσλ ζην δείγκα ππνπιεζπζκψλ. 

 

Μηα ζεσξεηηθή ιχζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αληηγνληθέο νη παξάκεηξνη CD14 θαη CD45 σο 

γλσξίζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο. Σν αληηγφλν CD14 απνηειεί δείθηε ησλ κνλνθπηηάξσλ. πλεπψο, ζε 

έλα δηάγξακκα CD14-SS ζα ήηαλ εχθνιν λα απνκνλσζνχλ ηα κνλνθχηηαξα θαη ηα θνθθηνθχηηαξα, 

ψζηε λα απνκείλνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηδεαηφ δείγκα, κφλν ηα ιεκθνθχηηαξα. Δθφζνλ θαη πάιη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη λεθξά θχηηαξα, αθφκα πην ρξήζηκε ζα ήηαλ κηα 2-δηάζηαηε απεηθφληζε 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, κε ηελ επηπξφζζεηε ρξήζε ηνπ CD45. Σν αληηγφλν CD45 

εθθξάδεηαη (φρη ζε φια, αιιά) ζρεδφλ ζε φια ηα ιεκθνθχηηαξα. Μάιηζηα, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

πην ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ, νη νπνίεο ζπλ 

ηνηο άιινηο εθκεηαιιεχνληαη θαη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο πνιιαπιψλ αληηγνληθψλ παξακέηξσλ ζε 

έλα δείγκα απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θπηηαξνκεηξεηέο ξνήο. ηα δεδνκέλα καο, δπζηπρψο, ην αληηγφλν 

CD45 δελ ππάξρεη, φπσο θαη ην CD14. Σν CD14 δε ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζηε δηάγλσζε ηεο Β-

ΥΛΛ, γηαηί δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ αληηγνληθφ ηεο θαηλφηππν. Σν παξάδεηγκα 

απηφ δείρλεη, φηη νη αιγνξηζκηθέο κέζνδνη σο κέζα ππνβνήζεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

αλάιπζεο ησλ εηδηθψλ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
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Φηγ. 6.2 : Τν ηδαληθό κνληέιν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. 

 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο αληηγνληθέο παξακέηξνπο, απηέο πνπ πεξηέρνπλ κε εηδηθή (γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

Β-ΥΛΛ) πιεξνθνξία γηα ηα ιεκθνθχηηαξα είλαη νη CD19 (ή CD20) θαη CD3. Σν πξψην αληηγφλν 

είλαη δείθηεο ησλ Β-θπηηάξσλ, ελψ ην δεχηεξν ησλ Σ-θπηηάξσλ. Σφζν ηα Β-θχηηαξα φζν θαη ηα Σ-

θχηηαξα είλαη ιεκθνθχηηαξα θαη κάιηζηα ε έλσζή ηνπο απαξηίδεη ζρεδφλ φιν ην ιεκθνθπηηαξηθφ 

ππνπιεζπζκφ. Οπφηε ζα κπνξνχζαλ νη δχν απηνί θπηηαξηθνί δείθηεο λα ζπλδπαζηνχλ γηα ην gating 

ηεο εθαξκνγήο καο. Γπζηπρψο θαη πάιη, ζηα δεδνκέλα καο απηέο νη δχν παξάκεηξνη δε κεηξηνχληαη 

ηαπηφρξνλα. Απνηεινχλ φκσο ηα κφλα δηαζέζηκα γλσξίζκαηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε κέζνδν πην ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ απηήλ πνπ παξέρεη ε FS. ηελ ππνελφηεηα πνπ 

αθνινπζεί, πεξηγξάθνπκε έλαλ αιγφξηζκν πνπ ελζσκαηψλεη ζηε κέζνδφ καο ηελ πιεξνθνξία απφ 

ηνπο δχν απηνχο θπηηαξηθνχο δείθηεο, ζπλδπάδνληαο ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα ηνπ απηφκαηνπ 

gating ζηα αληίζηνηρα ζχλνια δεδνκέλσλ ελφο αζζελή. 

 

6.4.3 Ο αλγόπιθμορ 

 

Αο ζεσξεζεί κηα απφ ηηο δηαζέζηκεο 7-άδεο ζπλφισλ δεδνκέλσλ ελφο αζζελή κε Β-ΥΛΛ, ε νπνία 

πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ ην δείγκα ηνπ CD3 θαη ην δείγκα ησλ CD19-CD23. Με ηνλ αιγφξηζκν πνπ 

αθνινπζεί πξαγκαηνπνηνχκε gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο ζε θάζε έλα απφ 

ηα 7 δηαγξάκκαηα FS-SS ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο. 

 

1. ην δείγκα ηνπ CD3, εθαξκφδεηαη Bayesian ζπζηαδνπνίεζε κε γλσξίζκαηα ηα SS θαη CD3 

γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Σ-θπηηάξσλ. 

2. ην δείγκα ησλ CD19-CD23, εθαξκφδεηαη Bayesian ζπζηαδνπνίεζε κε γλσξίζκαηα ηα SS 

θαη CD19 γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Β-θπηηάξσλ. 

3. Απφ ηα δχν παξαπάλσ δείγκαηα, απηφ ζην νπνίν αληρλεχεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Β- ή 

Σ-θπηηάξσλ νλνκάδεηαη πξφηππν δείγκα (pattern dataset). Αο ζεσξεζεί (ρσξίο απψιεηα ηεο 

γεληθφηεηαο), φηη απηφ είλαη ην δείγκα ησλ CD19-CD23. 

4. Κάζε θχηηαξν ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο πνπ έρεη αληρλεπηεί σο Β-θχηηαξν, ηαμηλνκείηαη θαη 

σο ιεκθνθχηηαξν ζην δηάγξακκα FS-SS ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο. 

5. Κάζε θχηηαξν ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο πνπ δελ έρεη αληρλεπηεί σο Β-θχηηαξν, ηνπνζεηείηαη 

εηθνληθά ζην δηάγξακκα FS-SS ηνπ δείγκαηνο ηνπ CD3. Αλ ζην δηάγξακκα απηφ έζησ θαη 

έλα θνληηλφ ηνπ (ζε κηα κηθξή Δπθιείδεηα απφζηαζε) θχηηαξν έρεη αληρλεπηεί σο Σ-

θχηηαξν, (ην πξψην) ηαμηλνκείηαη σο ιεκθνθχηηαξν ζην δηάγξακκα FS-SS ηνπ πξφηππνπ 

δείγκαηνο. 

6. ην δηάγξακκα FS-SS ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο γηα ην gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ φισλ ησλ δεηγκάησλ ηνπ αζζελνχο. Κάζε 

έλα θχηηαξν απφ θάζε έλα απφ ηα 7 ζχλνια δεδνκέλσλ ηνπνζεηείηαη εηθνληθά ζην πξφηππν 

δηάγξακκα FS-SS. Αλ ζην δηάγξακκα απηφ ε πιεηνςεθία ησλ θνληηλψλ ηνπ (ζε κηα κηθξή 

Δπθιείδεηα απφζηαζε) θπηηάξσλ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ιεκθνθχηηαξα, ηαμηλνκείηαη θη 

απηφ σο ιεκθνθχηηαξν ζην δηάγξακκα FS-SS ηνπ δείγκαηφο ηνπ. 
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Αο αλαιπζνχλ έλα έλα ηα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ. ηα δχν πξψηα βήκαηα εθαξκφδεηαη Bayesian 

ζπζηαδνπνίεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. Μεηά επηιέγεηαη 

έλα απφ ηα δχν ζπζηαδνπνηεκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ σο πξφηππν. Σν πξφηππν δείγκα είλαη απηφ 

πνπ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην gating θαη απφ απηφ ζα ηελ απνθηήζνπλ θαη ηα άιια δείγκαηα, 

ράξε ζην παξφκνην FS-SS δηάγξακκα πνπ δηαζέηνπλ κε ην πξφηππν. ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ κε 

Β-ΥΛΛ, ν θπξίαξρνο ιεκθνθπηηαξηθφο ππνπιεζπζκφο είλαη απηφο ησλ Β-θπηηάξσλ. πλεπψο, ην 

πξφηππν δείγκα είλαη πάληα απηφ ησλ CD19-CD23, ζην νπνίν αληρλεχνληαη ηα Β-θχηηαξα. ε απηφ 

ην δείγκα ππάξρεη ε πην επαξθήο θαη αζθαιήο ηαπηνπνίεζε θπηηάξσλ ηνπ αζζελνχο. Αθφκα θαη ην 

αληίζεην λα ζπλέβαηλε, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ αληρλεπζέλησλ Σ-θπηηάξσλ λα ήηαλ κεγαιχηεξν, ν 

αιγφξηζκνο δε ζα άιιαδε. Απιά, ζα επηιεγφηαλ σο πξφηππν δείγκα απηφ ηνπ CD3. Σν βήκα 4 ιέεη 

ην πξνθαλέο: έλα Β-θχηηαξν είλαη θαη ιεκθνθχηηαξν (ζην πξφηππν δείγκα). Σν βήκα 5 πξνζπαζεί 

λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ gating ησλ Σ-θπηηάξσλ ζην πξφηππν δείγκα. Σα ιεκθνθχηηαξα 

ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο αθφκα δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί φια. Πνιιά απφ απηά πξέπεη λα είλαη θαη 

Σ-θχηηαξα. Ζ κεηαθνξά πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε δχν ζχλνια δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε 

ηερληθή. Έλα θχηηαξν πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα άιιν δείγκα κε εηθνληθφ ηξφπν, δηαηεξεί ηηο ηηκέο 

ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ, αιιά απηέο ζπγθξίλνληαη κε ηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

άιινπ δείγκαηνο. Ζ ζχγθξηζε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζην ρψξν FS-SS, γηαηί κφλν 

απηέο νη παξάκεηξνη είλαη θνηλέο ζε φια ηα δείγκαηα. 

 

Γηα θάζε θχηηαξν ηνπ πξφηππνπ δείγκαηνο πνπ δελ είλαη Β-θχηηαξν, εμεηάδνληαη φια ηα γεηηνληθά 

ηνπ θχηηαξα ζηνλ Δπθιείδεην ρψξν FS-SS ηνπ δείγκαηνο ηνπ CD3. Ζ γεηηνληά νξίδεηαη ηαπηφρξνλα 

κε δχν ηξφπνπο. Ο έλαο ηξφπνο ζέηεη έλα φξην ζην πιήζνο ησλ πιεζηέζηεξσλ θπηηάξσλ, ίζν κε 10. 

Ο άιινο ηξφπνο νξίδεη κηα γεσκεηξηθή πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα έλαλ θχθιν αθηίλαο έσο θαη 12 

κνλάδσλ, κέζα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα ζπγθξηλφκελα θχηηαξα. Δπηιέγεηαη ν ηξφπνο πνπ επηθέξεη 

ην ειάρηζην πιήζνο γεηηφλσλ. Αλ αθνινπζνχηαλ κφλν ν πξψηνο ηξφπνο ζα ππήξρε πξφβιεκα κε ηα 

απνκνλσκέλα θχηηαξα (outliers), ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ηαπηνπνηνχληαλ σο ιεκθνθχηηαξα. Αλ 

αθνινπζνχηαλ κφλν ν δεχηεξνο ηξφπνο, φπνπ ην δείγκα είλαη ππθλφ ζα ρξεηάδνληαλ πάξα πνιιέο 

ζπγθξίζεηο. Έλα trade-off αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ηξφπνπο θαη θπξίσο ζην πφζν εχθνιν είλαη 

λα ππάξρνπλ 10 γεηηνληθά θχηηαξα ησλ outliers αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ δείγκαηνο, δίλεηαη 

απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν. Ζ αθηίλα γεηηλίαζεο r κεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ην κέγεζνο 

(θαη ζπλεπψο ηελ ππθλφηεηα) ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ m σο 
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Ζ νπζία πίζσ απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν είλαη φηη γηα 1000m , 12r , φζν ε ππθλφηεηα 

κεγαιψλεη ε αθηίλα κηθξαίλεη, ελψ γηα 70000m , 5r . ην βήκα απηφ δίλεηαη κεγάιε βάζε 

ζηνπο outliers θαη ζην λα ηαμηλνκεζνχλ απηνί ζσζηά. Δλδερφκελν ιάζνο ηαμηλφκεζεο ησλ 

θπηηάξσλ ζην πξφηππν δείγκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ κεγαιχηεξν ιάζνο ζηελ ηειηθή 

ζπζηαδνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ δεηγκάησλ. Δπηπιένλ, είλαη θαη ε ζπλζήθε κεηαθνξάο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ νξίδεηαη απφ απηφ ην βήκα επαίζζεηε, φηη αξθεί λα έρεη αληρλεπζεί ηνπιάρηζηνλ 

έλα γεηηνληθφ θχηηαξν σο Σ-θχηηαξν. Ζ ζπλζήθε απηή δε ζπλεπάγεηαη φηη αλ έλα θχηηαξν 

γεηηληάδεη κε έλα Σ-θχηηαξν πξέπεη λα είλαη θαη απηφ Σ-θχηηαξν, αιιά κε κεγάιε πηζαλφηεηα 

πξέπεη λα είλαη ιεκθνθχηηαξν. 

 

ην βήκα 6 πξαγκαηνπνηείηαη κηα αληίζηνηρε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο, απφ ην πξφηππν δηάγξακκα 

FS-SS ζε φια ηα ππφινηπα (θαη ζην ίδην ην δείγκα πνπ παξήγαγε ην πξφηππν δηάγξακκα). Βαζηθά, 

εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ζηηγκηφηππν (επηβιεπφκελεο) ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά 

εχθνιν θαη ζπλίζηαηαη λα ιπζεί κε γεσκεηξηθφ ηξφπν. Σν θάζε θχηηαξν ηνπ θάζε δείγκαηνο πξνο 
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ζπζηαδνπνίεζε κεηαθέξεηαη εηθνληθά ζην πξφηππν δηάγξακκα FS-SS θαη αλ ζε απηφ ε πιεηνςεθία 

ησλ γεηηφλσλ ηνπ είλαη ιεκθνθχηηαξα, ηαμηλνκείηαη σο ιεκθνθχηηαξν. Καη εδψ ε γεηηνληά νξίδεηαη 

φπσο παξαπάλσ, κφλν πνπ ην πιήζνο ησλ κέγηζησλ γεηηφλσλ κπνξεί λα είλαη ίζν κε 100. Απηή ε 

αχμεζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο (majority vote) γηα ηελ απφθαζε, αληί 

ηνπ φξνπ „ηνπιάρηζηνλ έλα‟. Γεδνκέλνπ ηνπ δπαδηθνχ πξνβιήκαηνο απφθαζεο πνπ έρεη λα παξζεί 

ζε απηφ ην βήκα (ιεκθνθχηηαξν ή φρη), ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο ηζνδπλακεί κε ηνλ αιγφξηζκν ησλ 

k πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ γηα ηαμηλφκεζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε αθηίλαο γεηηλίαζεο, ζηελ 

πξάμε εθαξκφδεηαη κηα παξαιιαγή ηεο ηερληθήο ηνπ median παξαζχξνπ γηα επεμεξγαζία εηθφλαο. 

Έζησ φηη ζην πξφηππν δηάγξακκα FS-SS είλαη ρξσκαηηζκέλα σο καχξα ηα κε ιεκθνθχηηαξα θαη 

σο θφθθηλα ηα ιεκθνθχηηαξα. Ζ ζπζηαδνπνίεζε ζην πξφηππν δείγκα δελ είλαη ζπκπαγήο, δειαδή 

ππάξρνπλ κε ιεκθνθχηηαξα εληφο ηεο ιεκθνθπηηαξηθήο ζπζηάδαο. Με ηελ πεξηγξαθείζα ηερληθή, 

έλα θχηηαξν ρξσκαηίδεηαη σο θφθθηλν φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ θπηηάξσλ εληφο ηνπ παξαζχξνπ ηνπ 

είλαη ρξσκαηηζκέλα σο θφθθηλα. Έηζη πξνθχπηεη κηα ζπκπαγήο ζπζηαδνπνίεζε, αθνχ ηα γεηηνληθά 

θχηηαξα έρνπλ ζρεδφλ θαη ηελ ίδηα γεηηνληά. Αλ ζην πξφηππν δείγκα νη outliers έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

σο καχξνη, ζα παξακείλνπλ έηζη θαη ζηηο ηειηθέο ζπζηαδνπνηήζεηο. 

 

6.5 Αποηελέζμαηα 

 

Σφζν ε κέζνδνο ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο (ην naïve-Bayes κνληέιν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ EM 

αιγφξηζκν) φζν θαη ν αιγφξηζκνο γηα ην gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πινπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ 

ππνινγηζκνχ MATLAB [Mat09]. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Bayesian κεζνδνινγηψλ, φρη κφλν απηήο 

ηεο ελφηεηαο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο δηαηξηβήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε γηα κάζεζε θαη 

inference ζε Bayesian δίθηπα Bayes Net Toolbox (BNT) [Bnt02]. ε MATLAB πινπνηήζεθε θαη 

κηα ξνπηίλα ε νπνία „δηάβαδε‟ ηα αξρεία ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (πνπ είραλ κεηαηξαπεί 

απφ ηελ αξρηθή .lmd κνξθή ηνπο ζε αξρεία θεηκέλνπ .txt) θαη αλίρλεπε απφ ηελ επηθεθαιίδα ηνπο 

ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ αζζελνχο, ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη ην φλνκα 

ησλ αληηγνληθψλ παξακέηξσλ πνπ είραλ κεηξεζεί. Δπίζεο „δηάβαδε‟ ην control δείγκα θαη αλίρλεπε, 

πξνζνκνηψλνληαο ηε ζηξαηεγηθή ησλ εξγαζηεξηαθψλ εηδηθψλ, ηα θαηψθιηα αληηγνληθήο έθθξαζεο 

γηα θάζε 7-άδα δεηγκάησλ ελφο αζζελνχο. 

 

Σν gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ εθαξκφζηεθε θαη ζηα 784 δηαζέζηκα δείγκαηα. Ο αιγφξηζκφο καο 

εθηειέζηεθε γηα θάζε κία απφ ηηο 112 7-άδεο δεηγκάησλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έλαλ αζζελή. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εμεηάζηεθαλ δείγκα πξνο δείγκα απφ ηνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη θαη ηα 

ελέθξηλαλ. Μάιηζηα, παξαηήξεζαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ηελ αλαγλψξηζε ιεκθνθπηηαξηθψλ 

ζπζηάδσλ, ηηο νπνίεο νη ίδηνη δε ζα ζπκπεξηιάκβαλαλ ζην δηθφ ηνπο gating (γηα παξάδεηγκα, ζηνπο 

δχν ζρεκαηηδφκελνπο ιεκθνθπηηαξηθνχο ππνπιεζπζκνχο ζα επέιεγαλ κφλν ηνλ έλαλ, απηφλ πνπ 

βξηζθφηαλ πην θνληά ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ). Γέρνληαλ, σζηφζν, ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο καο, 

θαζψο απνδεηθλπφηαλ απφ ηελ παξάζεζε ησλ ίδησλ θπηηάξσλ ζηα δηαγξάκκαηα SS-CD19 θαη SS-

CD3, φηη ηα επηιεγκέλα ιεκθνθχηηαξα ήηαλ πξάγκαηη Β- ή Σ-θχηηαξα. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο γηα ηε 

Bayesian ζπζηαδνπνίεζε απνδείρζεθε ζρεηηθά κηθξφο (ηεο ηάμεο ηνπ ελφο ιεπηνχ), αθφκα θαη γηα 

ηα κεγαιχηεξα απφ ηα δείγκαηά καο. Αθφκα κηθξφηεξνο απνδείρζεθε ν ρξφλνο πνπ απαηηνχηαλ γηα 

ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα δείγκαηα. ηε θηγνχξα 6.3 παξνπζηάδνπκε ην gating ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ελδεηθηηθά παζνινγηθά δείγκαηα. ην πξψην απφ 

απηά, ππάξρνπλ 4 θπηηαξηθνί ππνπιεζπζκνί ζην πεξηθεξηθφ αίκα, κε ηελ επηπξφζζεηε ζπζηάδα λα 

αληηζηνηρεί ζε λεθξά θχηηαξα. ην δεχηεξν, δελ ππάξρνπλ λεθξά θχηηαξα, αιιά εκθαλίδνληαη δχν 

μερσξηζηνί ππνπιεζπζκνί ιεκθνθπηηάξσλ (πάιη 4 ζπζηάδεο). ην ηξίην, ππάξρνπλ ιεκθνθχηηαξα 

θαη θνθθηνθχηηαξα, αιιά απνπζηάδνπλ εμ‟νινθιήξνπ ηα κνλνθχηηαξα (2 ζπζηάδεο). Δίλαη θαλεξφ, 

φηη θαηαθέξλνπκε λα απνκνλψζνπκε επηηπρψο ηα ιεκθνθχηηαξα (ρξσκαηίδνληαη σο θφθθηλα) θαη 

ζηηο ηξεηο ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ επηηπρία ηνπ gating δελ πεγάδεη απφ ηα δηαγξάκκαηα FS-SS, αιιά 

βαζίδεηαη ζηελ πην μεθάζαξε πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ε αλίρλεπζε ησλ Β- θαη Σ-θπηηάξσλ. 
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Φηγ. 6.3 : Gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζε ηξία παζνινγηθά δείγκαηα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο. 

 

ηηο θηγνχξεο 6.4 θαη 6.5 παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

ζηα δείγκαηα δχν αζζελψλ Β-ΥΛΛ, κε αλαγλσξηζηηθνχο αξηζκνχο 01595 θαη 01684. Οη αζζελείο 

απηνί ζα απνηεινχλ απφ εδψ θαη πέξα ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ καο, γηα φιε ηελ 

πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία απηνκαηνπνηεκέλεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ. 



106                                ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΑΘΔΝΧΝ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Φηγ. 6.4 : Gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηα δείγκαηα ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 6.5 : Gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηα δείγκαηα ηνπ αζζελνύο 01684. 
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6.6 Μεηέπειηα πποζεγγίζειρ και ζςμπεπάζμαηα 

 

Καηφπηλ ηεο αξρηθήο δεκνζίεπζήο καο πνπ πξφηεηλε ηελ Bayesian ζπζηαδνπνίεζε σο κεζνδνινγία 

θαηάιιειε γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, κηα ζεηξά απφ παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο 

ήξζαλ ζην πξνζθήλην, νη νπνίεο εζηίαδαλ ζηελ εθαξκνγή γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ησλ κνληέισλ κείμεο 

θαλνληθψλ θαηαλνκψλ (Gaussian mixture models). Σα κνληέια απηά ηζνδπλακνχλ κε ηελ Bayesian 

ζπζηαδνπνίεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαγψληνπο πίλαθεο ζπλδηαζπνξάο ησλ ππνθείκελσλ Gaussian 

θαηαλνκψλ. Ζ πην ελδεηθηηθή ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ε [Lok08]. ηελ εξγαζία απηή, πξνηείλνληαη 

ηέζζεξηο παξαιιαγέο ηνπ κνληέινπ κείμεο θαηαλνκψλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ EM αιγφξηζκν 

εθαξκφδνληαη ζηε ζπζηαδνπνίεζε δχν ηχπσλ θπηηαξνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ζχλνια δεδνκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Rituximab θαη GvHD), είλαη δεκνζίσο δηαζέζηκα σο πξφηππα δεδνκέλα γηα 

αλάιπζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη αθνξνχλ αηκαηνινγηθέο λφζνπο δηαθνξεηηθέο ηεο Β-ΥΛΛ. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα, ε πξνζέγγηζή ηνπο είλαη αξρηθά δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο σο πξνο ην ζθνπφ 

ηεο αλάιπζεο. Δπηπιένλ, νη εθηεηακέλεο κειέηεο πνπ παξέρνπλ νη ζπγγξαθείο γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ ηνπο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηά ηα (πξφηππα κελ, πξαγκαηηθά 

δε) δεδνκέλα, αιιά κε ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ζπλζεηηθά δεδνκέλα παξάγνληαη απφ 

θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα πξνηεηλφκελα κνληέια θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηαδνπνηνχληαη κε θάζε έλα 

απφ απηά. Σν κέγεζνο ησλ παξαγφκελσλ δεηγκάησλ είλαη κε ξεαιηζηηθά κηθξφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ηππηθέο θπηηαξνκεηξηθέο εθαξκνγέο (παξάγνληαη δείγκαηα ησλ 1000 θπηηάξσλ). Άιιεο κεηέπεηηα 

πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηα κνληέια κείμεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο [Boe08, Cha08]. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά: νη κέζνδνη εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα είηε ζε ζπλζεηηθά ζχλνια 

δεδνκέλσλ, είηε ζε ηδεαηά πξαγκαηηθά δείγκαηα, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ παζνινγηθέο αλσκαιίεο. 

Δπηπιένλ, νη πξνζεγγίζεηο απηέο δηαζέηνπλ θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα κε πνιιαπιέο κεηξεκέλεο 

αληηγνληθέο παξακέηξνπο αλά δείγκα, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα κεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα. 

 

Σν θχξην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε δηθή καο εξγαζία, είλαη φηη ε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε 

κνληεινπνηεί κε κεγάιε επηηπρία ην gating ησλ εηδηθψλ ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο 

ξνήο, αξθεί λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο αληηγνληθψλ παξακέηξσλ. Αλ ζηελ 

εθαξκνγή καο δηαζέηακε δείγκαηα κε πεξηζζφηεξα κεηξεκέλα αληηγφλα, ην gating ζα γηλφηαλ κε 

πην απιφ, απνδνηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν, απ‟επζείαο κε ηε ρξήζε ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο θαη 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν αιγφξηζκνο ζπλέλσζεο ησλ δεηγκάησλ πνπ πεξηγξάςακε. πσο ζα 

θαλεί θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, θάζε έλα απφ ηα βήκαηα ηεο δηάγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ πνπ έπεηαη 

ηνπ gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη αθνξά ηελ αλίρλεπζε κηαο αληηγνληθήο έθθξαζεο, ζα κπνξνχζε 

λα κνληεινπνηεζεί κε έλα απιφ ζηηγκηφηππν (πνιπδηάζηαηεο) ζπζηαδνπνίεζεο, αλ ηα θαηάιιεια 

αληηγφλα κεηξνχληαλ ζην ίδην δείγκα. Θα αξθνχζε απιά ζην ηδαληθφ κνληέιν ζπζηαδνπνίεζεο γηα 

ηα θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο λα πξνζζέηνληαλ θαη νη εθάζηνηε εμεηδηθεπκέλεο αληηγνληθέο 

παξάκεηξνη σο γλσξίζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο. Αθφκα θη έηζη, φκσο, ην βήκα ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ 

gating δελ κπνξεί λα παξαθακθζεί, γηαηί πνζνζηηαία αληηγνληθή έθθξαζε ησλ θπηηάξσλ αθνξά ηα 

ιεκθνθχηηαξα θαη φρη νιφθιεξν ην πεξηθεξηθφ αίκα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηίζεηαη ε δηάγλσζε. Με ηελ 

εμέιημε ησλ (πνιπρξσκαηηθψλ) θπηηαξνκεηξεηψλ ξνήο, είλαη ζέκα ρξφλνπ ην πφηε ζα αληηιεθζνχλ 

νη εξγαζηεξηαθνί ππεχζπλνη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ, ππνβνεζνχκελσλ 

απφ ππνινγηζηή δηαδηθαζηψλ θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο θαη ηελ ππεξνρή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνπο εηδηθνχο 

λα πξνζρεδηάδνπλ εμεηάζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε αληηγφλσλ φρη κφλν απαξαίηεησλ γηα 

ηε δηάγλσζε, αιιά θαη θαηάιιεισλ γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν gating πνπ απηή ζα απαηηεί. ε απηφ 

ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε έλα ηέηνην παξάδεηγκα, φπνπ ε ρξήζε ηνπ αληηγφλνπ CD14 (θαη ηνπ 

CD45) ζα επλννχζε ζε κεγάιν βαζκφ ην αθξηβέο θαη αληηθεηκεληθφ gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ 

πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, αλ θαη δε ζπλεηζθέξεη ζηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ. 
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7 Bayesian ζςζηαδοποίηζη για ηη διάγνυζη ηηρ Β-ΥΛΛ 
 

7.1 Διζαγυγή 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδφ καο γηα απηνκαηνπνηεκέλε δηάγλσζε 

αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, βαζηζκέλε ζε αλάιπζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο Bayesian 

ζπζηαδνπνίεζεο, επαλαιακβάλνπκε βήκα πξνο βήκα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ παξαδνζηαθά 

νη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί, πξαγκαηνπνηψληαο έλα ζχλνιν απαηηνχκελσλ ζηηγκηφηππσλ gating. ηε 

κεζνδνινγία καο ελζσκαηψλνπκε ηελ έκπεηξε γλψζε ησλ εηδηθψλ, ππφ ηε κνξθή εθ ησλ πξνηέξσλ 

πιεξνθνξίαο ζηελ θαηά ηα ινηπά πιήξσο θαζνδεγνχκελε απφ ηα δεδνκέλα (θαη κε επηβιεπφκελε) 

δηαδηθαζία καο. Παξαηεξνχκε ζρεδφλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο, κε θξηηήξην πάληα 

ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ. Σν κνληέιν καο απνδεηθλχεηαη αξθεηά επέιηθην ψζηε λα αληρλεχεη ζσζηά 

κε θαλνληθέο δνκέο ζπζηαδνπνίεζεο, παξά ηελ παξνπζία δηάθνξσλ παζνινγηθψλ αλσκαιηψλ θαη 

εηεξνγελεηψλ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Δπίζεο, δείρλεη λα πιενλεθηεί έλαληη άιισλ εθαξκνζκέλσλ 

αιγφξηζκσλ ζπζηαδνπνίεζεο, νη νπνίνη ζηεξίδνληαη ζε αξρέο βάζεη ηεο απφζηαζεο ή κεζνδνινγίεο 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. ηη αθνινπζεί ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία [Lak09]. 

 

7.2 Αςηομαηοποιημένο gating για ηη διάγνυζη ηηρ Β-ΥΛΛ 

 

7.2.1 Η διαδικαζία 

 

πσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, ην αξρηθφ βήκα ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο ξνήο γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ αληηζηνηρεί ζην gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Αθνχ 

ηα ιεκθνθχηηαξα επηιεγνχλ, πθίζηαληαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο. Μηα ζεηξά απφ ζηηγκηφηππα gating 

εληφο ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ ππνπιεζπζκνχ ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ αληηγνληθνχ θαηλφηππνπ 

ηνπ αζζελνχο θαη ζηελ ηαχηηζή ηνπ κε απηφλ ηεο λφζνπ. Γειαδή, ειέγρεηαη αλ (έλα πνζνζηφ απφ) 

ηα ιεκθνθχηηαξα ηνπ αζζελνχο εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ αληηγφλσλ ή 

ζπλδπαζκψλ απηψλ. Γηα ηε Β-ΥΛΛ, ειέγρεηαη ε έθθξαζε ηνπ αληηγφλνπ CD3 (πεξηζζφηεξν γηα ηε 

δηάθξηζε ηεο λφζνπ κε ηελ Σ-ΥΛΛ, ζηελ νπνία ηα Σ-ιεκθνθχηηαξα πιενλάδνπλ), ε ζπλέθθξαζε 

ησλ αληηγφλσλ CD20/CD5 θαη ησλ αληηγφλσλ CD19/CD23, ε αξλεηηθή ζπλέθθξαζε (κε έθθξαζε) 

ησλ αληηγφλσλ FMC-7/CD79b θαη νη εθθξάζεηο ησλ αληηγφλσλ Κ θαη Λ, κε ην πνιχ έλα απφ απηά 

ηα δχν ηειεπηαία λα εθθξάδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε άλζξσπν. Σν πην θνηλφ ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πξνζζέηεη έλα βαζκφ γηα θάζε έθθξαζε πνπ πεξηέρεηαη ζην θαηλφηππν ηεο Β-

ΥΛΛ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπλνιηθφο βαζκφο, ηφζν απμεκέλε είλαη θαη ε πεπνίζεζε γηα ηελ 

παξνπζία ηεο λφζνπ. Γηα ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο έθθξαζεο, ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ε 

βηβιηνγξαθία είλαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθή παξά πνζνηηθή. Οη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί απνθαζίδνπλ 

γηα ηελ έθθξαζε, αιιά θαη γηα ηνλ ηχπν ηεο έθθξαζεο (ηζρπξή ή αζζελήο), ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ηηο εμαγφκελεο ηηκέο θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ 

επηιέρηεθαλ απφ ην ιεκθνθπηηαξηθφ πιεζπζκφ, ηε κέζε (ή median) αληηγνληθή ηηκή ησλ θπηηάξσλ 

πνπ εθθξάδνληαη, θιπ. Απηφ ην ζέκα δελ αθνξά ην παξφλ θεθάιαην, παξά κφλν ε κέζνδνο κε ηελ 

νπνία νη ηηκέο απηέο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, δειαδή 

ην απνηειεζκαηηθφ gating. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εηδηθνί πξαγκαηνπνηνχλ ην gating επίζεο δελ 

είλαη αληηθεηκεληθφο. Γειαδή, δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο νη θαησθιηθέο αληηγνληθέο 

ηηκέο, απφ ηηο νπνίεο θαη πάλσ έλα θχηηαξν ζεσξείηαη φηη εθθξάδεη έλα αληηγφλν. Απηέο ηηο νξίδεη ν 

εηδηθφο, παξαηεξψληαο ηα δηαζέζηκα δηαγξάκκαηα (δειαδή, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ παξέρεη ην control δείγκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
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εκπεηξία ηνπ. Έλα ζπλνπηηθφ παξάδεηγκα θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ 

απφ ηνλ εηδηθφ παξνπζηάδεηαη ζηε θηγνχξα 7.1 (παξαιείπεηαη κφλν ην control δείγκα θαη ην gating 

ησλ Κ+ ιεκθνθπηηάξσλ). θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ gating πνπ βαζίδεηαη 

ζηε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε, είλαη λα αληηθεηκεληθνπνηεζεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαιχηεξε 

αθξίβεηα φιε απηή ε δηαδηθαζία. 

 

 
 

Φηγ. 7.1 : Γηάγλσζε ηεο Β-ΧΛΛ κε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. 
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Κάζε ζηηγκηφηππν αλάιπζεο ζαλ απηά πνπ πεξηέρεη ε θηγνχξα, εκείο ην επηιχνπκε εθαξκφδνληαο 

Bayesian ζπζηαδνπνίεζε. Ζ έθθξαζε ελφο κφλν αληηγφλνπ, φπσο ηνπ CD3, ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε 

σο γλσξίζκαηνο ζπζηαδνπνίεζεο κφλν ηεο αληίζηνηρεο αληηγνληθήο παξακέηξνπ (ζπζηαδνπνίεζε 

ζε ηζηφγξακκα). Ζ ζπλέθθξαζε δχν αληηγφλσλ, φπσο ησλ FMC-7/CD79b (αξλεηηθή ζπλέθθξαζε), 

απαηηεί ηε ρξήζε θαη ησλ δχν αληίζηνηρσλ αληηγνληθψλ παξακέηξσλ. Ζ ρξήζε ηεο παξακέηξνπ SS 

εδψ είλαη πεξηηηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο έθθξαζεο ελφο αληηγφλνπ 

ζε 2-δηάζηαην δηάγξακκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα ήδε επηιεγκέλα ιεκθνθχηηαξα αλήθνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ ηεο SS θαη άξα ε παξάκεηξνο απηή θαζίζηαηαη πιένλ αδηάθνξε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαζέηακε δείγκαηα κε κεγάιν πιήζνο αληηγνληθψλ παξακέηξσλ, ζα ήηαλ εθηθηφ λα 

δηαρσξίδακε ηνπο ελδηαθέξνληεο θπηηαξηθνχο πιεζπζκνχο απ‟επζείαο ζην πεξηθεξηθφ αίκα, κε ηε 

ρξήζε ηεο παξακέηξνπ SS θαη ησλ ππφινηπσλ ρξήζηκσλ παξακέηξσλ. Χζηφζν, ην ελδηάκεζν βήκα 

ηνπ gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ δε ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί, γηαηί ε πιεξνθνξία πνπ απαηηνχλ 

νη εηδηθνί πεξηέρεηαη ζηελ πνζνζηηαία αληηγνληθή έθθξαζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη φρη φισλ ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. 

 

 
 

Φηγ. 7.2 : Bayesian ζπζηαδνπνίεζε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ (α) ην 

αληηγόλν CD3 θαη β) αξλεηηθά ην ζπλδπαζκό αληηγόλσλ FMC-7/CD79b. 

 

7.2.2 Απσικοποίηζη ηος EM αλγόπιθμος 

 

Ο EM αιγφξηζκνο αξρηθνπνηείηαη κε ρξήζε ησλ θαησθιηθψλ ηηκψλ πνπ αληρλεχνληαη κε ην control 

δείγκα. Απφ ην δείγκα απηφ αληρλεχνληαη δχν θαηψθιηα ηηκψλ, έλα πνπ αθνξά ηηο ηηκέο έθθξαζεο 

ηνπ πξψηνπ αληηγφλνπ πνπ κεηξηέηαη (αληηζηνηρεί ζε απηφ ε νπζία FITC) θαη έλα πνπ αθνξά απηέο 

ηνπ δεχηεξνπ (αληηζηνηρεί ζε απηφ ε νπζία PE). Κάζε ηέηνην θαηψθιη αληηζηνηρεί ζηελ ηνπνζέηεζε 

ελφο marker, δειαδή δηαρσξίδεη ηα ζεηηθά εθθξαδφκελα απφ ηα αξλεηηθά εθθξαδφκελα θχηηαξα σο 

πξνο απηφ ην αληηγφλν. Ο ζπλδπαζκφο δπν ηέηνησλ θαησθιίσλ δηακεξίδεη ην 2-δηάζηαην ρψξν ησλ 

κεηξεζέλησλ αληηγφλσλ ζε 4 ηεηαξηεκφξηα, δειαδή νξίδεη κηα δηαδηθαζία gating. Χζηφζν, ε ρξήζε 

ησλ θαησθιίσλ απφ ην control δείγκα δελ νδεγεί πάληα ζε ζσζηέο δηαθξίζεηο ησλ ππνπιεζπζκψλ 

ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. Κάηη ηέηνην, ηνπιάρηζηνλ, απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε, θαζψο νη εηδηθνί ζπρλά 

κεηαηνπίδνπλ ηα αληρλεπζέληα θαηψθιηα κε βάζε ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα πψο νη ππνπιεζπζκνί 

δηαρσξίδνληαη ζε θάζε πξνθχπηνλ δείγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ νη πξνο δηάθξηζε ππνπιεζπζκνί 

δελ είλαη δηαρσξίζηκνη κε μεθάζαξν ηξφπν, νη θαησθιηθέο ηηκέο απφ ην control δείγκα απνηεινχλ 

ην πην αληηθεηκεληθφ κέηξν γηα ην δηαρσξηζκφ. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ νη ζπζηάδεο είλαη θαιά 

δηαρσξίζηκεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα αληηγφλν εθθξάδεηαη ηζρπξά, νη θαησθιηθέο ηηκέο απηέο δελ 

νδεγνχλ πάληα ζε ζσζηφ gating. Παξφι‟απηά, ην δεχηεξν ζελάξην gating είλαη θαη ην πην εχθνιν 

λα πξαγκαηνπνηεζεί, είηε κε ην ρεηξνθίλεην ηξφπν ησλ εηδηθψλ, είηε απηνκαηνπνηεκέλα. Δκείο γηα 

λα αληηκεησπίζνπκε απνδνηηθά φια ηα δπλαηά ζελάξηα, εθαξκφδνπκε κηα αιγνξηζκηθή ζηξαηεγηθή 

εχξεζεο ησλ βέιηηζησλ θαησθιίσλ, ε νπνία ελζσκαηψλεη θαη πιεξνθνξία απφ ην control δείγκα. 

Ζ αθφινπζε θηγνχξα πεξηγξάθεη ηε ζηξαηεγηθή καο ζε δχν ζηηγκηφηππα. 
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Φηγ. 7.3 : Αξρηθνπνίεζε ηνπ EM αιγόξηζκνπ. 

 

Γηα θάζε αληηγφλν, εμεηάδνπκε έλα ζχλνιν απφ πηζαλά βέιηηζηα θαηψθιηα έθθξαζεο, κέζα ζε έλα 

εχξνο ηηκψλ ζην νπνίν πηζηεχνπκε φηη βξίζθεηαη ην πξαγκαηηθφ θαηψθιη. Σν ελ ιφγσ εχξνο ηηκψλ 

βξίζθεηαη ζπκκεηξηθά γχξσ απφ ηελ ηηκή 250, δειαδή ην πξψην ηέηαξην ηεο γξακκηθνπνηεκέλεο 

(απφ 0 έσο 1000) θιίκαθαο ησλ ηηκψλ έθθξαζεο. ε ινγαξηζκηθή θιίκαθα, ε ηηκή απηή αληηζηνηρεί 

ζηελ ηηκή 1 (
010 ), νπφηε νπνηαδήπνηε ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή έθθξαζε. 

πγθξίλνπκε ην πιήζνο ησλ θπηηάξσλ αλάκεζα ζε θάζε γεηηνληθφ δεχγνο πηζαλψλ θαησθιίσλ θαη 

ην πιήζνο ησλ θπηηάξσλ (ζε έλα ίζν εχξνο ηηκψλ) γχξσ απφ ην θαηψθιη ηνπ control δείγκαηνο. Αλ 

γηα θάπνην δεχγνο θαησθιίσλ ην πιήζνο ησλ ελδηάκεζσλ θπηηάξσλ πξνθχπηεη αξθεηά κηθξφηεξν 

(γηα παξάδεηγκα, κηθξφηεξν απφ ην κηζφ) απφ ην πιήζνο ησλ θπηηάξσλ γχξσ απφ ην θαηψθιη ηνπ 

control δείγκαηνο, επηιέγεηαη σο βέιηηζην θαηψθιη ην κηθξφηεξν απηνχ ηνπ δεχγνπο. Γηαθνξεηηθά, 

επηιέγεηαη σο βέιηηζην απηφ ηνπ control δείγκαηνο. ηελ παξαπάλσ θηγνχξα, θάζε πηζαλφ θαηψθιη 

αλαπαξίζηαηαη απφ κηα θαηαθφξπθε θίηξηλε γξακκή. Αλ θαη ηα δχν ζηηγκηφηππα αληηζηνηρνχλ ζην 

ίδην control δείγκα θαη ζηελ ίδηα θζνξίδνπζα νπζία (FITC), νη επηιεγκέλεο θαησθιηθέο ηηκέο είλαη 

δηαθνξεηηθέο. ην πξψην ζηηγκηφηππν, επεηδή ε ζπζηάδα ησλ CD3+ ιεκθνθπηηάξσλ δηαρσξίδεηαη 

μεθάζαξα, ην θαηψθιη έθθξαζεο έρεη κεηαηνπηζηεί ειαθξψο πξνο ηα δεμηά ζε ζρέζε κε ην θαηψθιη 

ηνπ control δείγκαηνο. Απηφ ζπλέβε γηαηί ηνπιάρηζηνλ κηα πεξηνρή κέζα ζην θξηηηθφ εχξνο ηηκψλ 

πεξηείρε αξθεηά ιηγφηεξα (γηα ηελ αθξίβεηα, θαζφινπ) θχηηαξα απφ απηά πνπ πεξηείρε ε αληίζηνηρε 

πεξηνρή γχξσ απφ ην θαηψθιη ηνπ control δείγκαηνο. ην δεχηεξν ζηηγκηφηππν, ηα CD19+ θχηηαξα 

δε δηαρσξίδνληαη κε ηφζν πξνθαλή ηξφπν. Έηζη, σο βέιηηζην θαηψθιη επηιέγεηαη απηφ ηνπ control 

δείγκαηνο (αξηζηεξά ηνπ θξηηηθνχ εχξνπο ηηκψλ). 

 

Με ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ησλ θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη (επηβιεπφκελε) 

κάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ. Γειαδή, αξρηθά ην κνληέιν καζαίλεη κε βάζε 

ηα πιήξε δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ νη ηηκέο ηνπ γλσξίζκαηνο ζπζηάδαο γίλνληαη γλσζηέο. 

Οη παξάκεηξνη πνπ καζαίλνληαη, φκσο, αθνξνχλ κφλν ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ EM αιγφξηζκνπ θαη 

φρη ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Ο EM αιγφξηζκνο αξρίδεη κε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο επαλαυπνινγίδεη κε επαλαιεπηηθφ ηξφπν, ζεσξψληαο ζε φια ηνπ 

ηα βήκαηα ηα δεδνκέλα ηεο κεηαβιεηήο ζπζηάδαο άγλσζηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε φιε δηαδηθαζία 

κάζεζεο παξακέλεη κε επηβιεπφκελε θαη θαζνδεγνχκελε απφ ηα δεδνκέλα, φπσο πξνβιέπεηαη γηα 

ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Σν παξάδεηγκα απηφ ηεο αξρηθνπνίεζεο ηνπ EM απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν εθαξκνγήο κηαο Bayesian κεζνδνινγίαο. Αξρηθά, ππάξρεη δηαζέζηκε 

κφλν ε εθ ησλ πξνηέξσλ πεπνίζεζε ηνπ εηδηθνχ γηα ηελ ππνθείκελε θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ε νπνία ζηελ πεξίπησζή καο πξνζνκνηψλεηαη κε ηνλ παξαπάλσ αιγφξηζκν εχξεζεο ησλ βέιηηζησλ 

θαησθιίσλ έθθξαζεο. ηε ζπλέρεηα, ε πεπνίζεζε απηή δηαθνξνπνηείηαη, κε ηελ (εθ ησλ πζηέξσλ) 

εκθάληζε ζηαδηαθά ησλ δεδνκέλσλ. Σειηθά, απφ έλα trade-off απηψλ ησλ δχν πεγψλ πιεξνθνξίαο 

πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, ρσξίο φκσο λα απαηηείηαη ε επίβιεςε θαη ε άκεζε 

παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ ζηελ φιε δηαδηθαζία. 
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7.2.3 Άλλοι αλγόπιθμοι ζςζηαδοποίηζηρ 

 

Δθηφο απφ ηε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε, εθαξκφζακε θαη άιινπο αιγφξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο καο, κε ζθνπφ λα εμάγνπκε ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα. Γεδνκέλσλ 

ησλ κεγεζψλ ησλ δεηγκάησλ κε ηα νπνία αζρνινχκαζηε, φινη νη αιγφξηζκνη ηεξαξρηθήο θηινζνθίαο 

απνδείρζεθαλ πξαθηηθά αλεθάξκνζηνη (ρσξηθά κε απνδνηηθνί). Δθαξκφζηεθαλ αιγφξηζκνη βάζεη 

ηεο απφζηαζεο, φπσο ν k-means θαη ν k-medians, θαζψο θαη ν αιγφξηζκνο fuzzy c-means (fcm), ν 

νπνίνο πεξηέρεη θαη ζηνηρεία ηεο αζαθνχο ινγηθήο. Δπηπξφζζεηα, εθαξκφζηεθε θαη ην κνληέιν ησλ 

self-organizing maps (SOMs), ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ηερληθέο λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Παξάιιεια κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ αιγφξηζκσλ απηψλ, πξνζπαζήζακε λα ελζσκαηψζνπκε ζε απηνχο κε ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν επηηξέπεη ν θαζέλαο ηνπο ηελ έκπεηξε γλψζε πάλσ ζην ππνθείκελν πξφβιεκα, κε ζθνπφ 

λα επλνήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο θαηαζηήζνπκε αληαγσληζηηθνχο σο πξνο 

ην Bayesian κνληέιν. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο αθφινπζεο πεξηγξαθέο, νη αιγφξηζκνη απηνί δελ 

παξέρνπλ θαζφινπ επέιηθηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ηεο έκπεηξεο γλψζεο, δειαδή ιεηηνπξγνχλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηα δεδνκέλα. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηα SOMs, πνπ θαηά ηα ινηπά 

απνηεινχλ ηδηαίηεξα εμειηγκέλα κνληέια κε επηβιεπφκελεο κάζεζεο θαη έρνπλ παξέρεη ζε πνηθίιεο 

εθαξκνγέο αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο. 

 

k-means (medians). Ζ αξρηθνπνίεζε ηνπ k-means (medians) γίλεηαη σο αθνινχζσο: απφ ην gating 

ηνπ εηδηθνχ ππνινγίδνληαη νη κέζεο (median) ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ αλά ζπζηάδα. Απφ ηηο ηηκέο 

απηέο πξνθχπηνπλ ηα θεληξνεηδή ησλ ζπζηάδσλ, κε ηα νπνία αξρηθνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο. 

 

fcm. Οκνίσο, ε αξρηθνπνίεζε ηνπ fcm γίλεηαη κε βάζε ην gating ηνπ εηδηθνχ. Γηα έλα θχηηαξν πνπ 

αλήθεη ζε κηα ζπζηάδα ζε απηφ ην gating, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ζπζηάδα ηίζεηαη ίζνο κε 

1, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο 0. Γειαδή, αξρηθά νη βαζκνί ζπκκεηνρήο πεξηνξίδνληαη ζε αθέξαηεο ηηκέο. 

 

SOMs. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ SOM γίλεηαη κε ηνλ αθνινπζηαθφ (θαη φρη κε ηνλ batch) αιγφξηζκν. Σα 

θχηηαξα δελ εηζέξρνληαη ζην κνληέιν κε ηπραία ζεηξά, αιιά ζε ζπζηάδεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ ην gating ηνπ εηδηθνχ. Νσξίηεξα απφ ηα θχηηαξα ηνπ δείγκαηνο, έρνπλ εηζέιζεη ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν „εηθνληθέο‟ ζπζηάδεο θπηηάξσλ, ζε ζέζεηο ζπκκεηξηθέο ησλ θαησθιίσλ έθθξαζεο. Με ηελ 

ηερληθή απηή, επλννχκε θάπνηεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηηο νπνίεο επηζπκνχκε λα πξνζαξκφδνληαη ηα 

λεπξψληα ηνπ κνληέινπ (ζε αληηζηνηρία κε ηα θεληξνεηδή ησλ ζπζηάδσλ). Οη „εηθνληθέο‟ ζπζηάδεο 

απνκαθξχλνληαη απφ ην SOM κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Σέινο, επεηδή ην κνληέιν απνδεηθλχεηαη 

ππεξβνιηθά επαίζζεην ζηνπο outliers, κηα επηπιένλ ζπζηάδα δεηείηαη γηα λα ηνπο ζπκπεξηιάβεη. Ζ 

ζπζηάδα ησλ outliers ζπλελψλεηαη κε ηε ζπζηάδα ησλ κε εθθξαδφκελσλ θπηηάξσλ, κεηά ην πέξαο 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ. 

 

7.3 Αποηελέζμαηα 

 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ πινπνηήζεθε ζε MATLAB. Ζ 

πινπνίεζε απνηειεί επέθηαζε απηήο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ην gating ησλ ιεκθνθπηηάξσλ. Σα λέα 

δεηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηγνληθή αλάιπζε κε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε θαη ηνλ αιγφξηζκν 

αξρηθνπνίεζεο ηνπ EM, ν νπνίνο πξνζνκνηψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ gating ησλ εηδηθψλ. Δπηπιένλ, 

πινπνηήζακε κηα ξνπηίλα ε νπνία εμάγεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο ησλ ζπζηαδνπνηεκέλσλ 

δεηγκάησλ, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο εηδηθνχο γηα ηε δηάγλσζε. Σέηνηεο παξάκεηξνη είλαη 

ηα πνζνζηά έθθξαζεο, νη κέζεο ή median αληηγνληθέο ηηκέο ησλ εθθξαδφκελσλ θπηηάξσλ, θιπ. Σν 

πεξηβάιινλ κε ην νπνίν νπηηθνπνηνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο θαη ηηο εμαγφκελεο 

ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ είλαη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ παξέρεη ν θπηηαξνκεηξεηήο 

ξνήο θαη άξα νηθείν ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο. 
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7.3.1 Αποηελέζμαηα με Bayesian ζςζηαδοποίηζη 

 

Ζ θηγνχξα 7.4 ηζνδπλακεί κε ηε θηγνχξα 7.1, αιιά έρεη πξνθχςεη κε Bayesian ζπζηαδνπνίεζε. Οη 

αθφινπζεο θηγνχξεο παξνπζηάδνπλ φια ηα ζηηγκηφηππα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο θπηηαξνκεηξηθήο 

αλάιπζεο ζηνπο αζζελείο κε αλαγλσξηζηηθνχο αξηζκνχο 01595 θαη 01684. 

 

 
 

Φηγ. 7.4 : Γηάγλσζε ηεο Β-ΧΛΛ κε απηνκαηνπνηεκέλε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. 
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Φηγ. 7.5 : Αλάιπζε ηνπ control δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.6 : Αλάιπζε ηνπ CD3 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.7 : Αλάιπζε ηνπ CD20/CD5 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.8 : Αλάιπζε ηνπ CD23/CD19 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.9 : Αλάιπζε ηνπ FMC-7/CD79b δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.10 : Αλάιπζε ηνπ Κ δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.11 : Αλάιπζε ηνπ Λ δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01595. 
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Φηγ. 7.12 : Αλάιπζε ηνπ control δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.13 : Αλάιπζε ηνπ CD3 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.14 : Αλάιπζε ηνπ CD20/CD5 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.15 : Αλάιπζε ηνπ CD19/CD23 δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.16 : Αλάιπζε ηνπ FMC-7/CD79b δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.17 : Αλάιπζε ηνπ Κ δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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Φηγ. 7.18 : Αλάιπζε ηνπ Λ δείγκαηνο ηνπ αζζελνύο 01684. 
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7.3.2 ςγκπιηικά αποηελέζμαηα 

 

Οη αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο γηα ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα πινπνηήζεθαλ ζε MATLAB, κε 

ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ Statistics Toolbox θαη Netlab neural network software [Net03]. Γηα ηα 

self-organizing maps ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε βηβιηνζήθε SOM Toolbox [Som05]. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

αιγφξηζκσλ γίλεηαη κε κέηξν ην gating ησλ εηδηθψλ, φπσο απηφ πξνζνκνηψλεηαη απφ ηνλ 

αιγφξηζκφ καο πνπ αξρηθνπνηεί ηνλ EM. Θεσξψληαο, ινηπφλ, σο ζσζηή ηαμηλφκεζε ησλ θπηηάξσλ 

απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην gating ησλ εηδηθψλ, αξρηθά ζπγθξίλνπκε ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά 

ηαμηλνκεκέλσλ θπηηάξσλ ζε θάζε δείγκα απφ ηνλ θάζε εθαξκνδφκελν αιγφξηζκν 

ζπζηαδνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

εμάγνληαη απφ ηνλ θάζε αιγφξηζκν ζπζηαδνπνίεζεο, ππφ ηε κνξθή ηεο απφιπηεο δηαθνξάο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πνπ εμάγνληαη απφ ην gating ηνπ εηδηθνχ. Οη θαηαλνκέο ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ ηηκψλ ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο κέζεο ηηκήο 

ηνπο, κε εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο paired t-test ηνπ Student. Σα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηηο 

θηγνχξεο 7.19 θαη 7.20. Πξνθχπηεη φηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ εμαγφκελσλ ηηκψλ αλά 

αιγφξηζκν γηα φια ηα δείγκαηα ( 05,0p ). Ζ κέζνδνο ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο εκθαλίδεηαη 

σο ε πιενλεθηηθφηεξε, θαζψο παξνπζηάδεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά νξζά ηαμηλνκεκέλσλ θπηηάξσλ 

κε βάζε ην gating ηνπ εηδηθνχ θαη ηηο πιεζηέζηεξεο ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ ζε απηέο 

πνπ εμάγνληαη απφ ην gating ηνπ εηδηθνχ. Σν κνληέιν ησλ SOMs θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηα 

ακέζσο επφκελα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

 
 

Φηγ. 7.19 : Τν κέζν πνζνζηό ησλ ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ θπηηάξσλ γηα δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο 

ζπζηαδνπνίεζεο θαη ε ζύγθξηζή ηνπο κε ηε δνθηκαζία paired t-test. 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο πνπ πξνέθπςαλ ζε φια ηα δείγκαηα, εμάγακε ην 

ζπκπέξαζκα φηη φινη νη εθαξκνζκέλνη αιγφξηζκνη εθηφο ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο ζπρλά δελ 

ήηαλ ηθαλνί λα νδεγήζνπλ ζε απνηειέζκαηα θνληά ζην βέιηηζην. Οη αιγφξηζκνη πνπ δηέπνληαη απφ 

αξρέο βάζεη ηεο απφζηαζεο έηεηλαλ πάληα λα ζπζηαδνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ζε ζθαηξηθέο ζπζηάδεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζε πνιχπινθα ζηηγκηφηππα ήηαλ δχζθνιν λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δνκέο 

ζπζηαδνπνίεζεο θαη λα εθηηκήζνπλ ηα κε ηεηξηκκέλα ππνθείκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εληφο ησλ 

ζπζηάδσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο, απφ ηελ άιιε, παξαηεξήζακε ζρεδφλ 

πάληα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Σν κνληέιν απνδείρζεθε αξθεηά επέιηθην ζην λα αλαγλσξίδεη νξζά 

ηέηνηεο δνκέο, παξά ηελ παξνπζία δηάθνξσλ αλσκαιηψλ ζηα δεδνκέλα θαη ηελ χπαξμε ζπζηάδσλ 

πνηθίισλ κνξθψλ, θαζψο νη εθάζηνηε ππνθείκελεο παξάκεηξνη εθηηκνχληαλ κε ηνλ EM αιγφξηζκν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θάλεθαλ λα είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα 

ζηελ επηινγή ησλ αξρηθψλ παξακέηξσλ. Απηφ ην ζηνηρείν εκείο ην κεηαηξέςακε ζε πιενλέθηεκα, 

επηιέγνληαο ηελ αξρηθνπνίεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε νδεγφ ηε γλψκε ηνπ εηδηθνχ θαη ηε ρξήζε 

ησλ θαησθιίσλ αληηγνληθήο έθθξαζεο απφ ην control ζχλνιν δεδνκέλσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, 

ν EM αιγφξηζκνο θαηάθεξλε πάληα λα πξνζεγγίδεη γξήγνξα ηελ ηηκή ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη λα νδεγεί ζε αθξηβή απνηειέζκαηα ζπζηαδνπνίεζεο, απνθεχγνληαο ηηο πηζαλέο 

ζπγθιίζεηο ζε ζεκεία ηνπηθνχ βέιηηζηνπ. 
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Φηγ. 7.20 : Η κέζε απόιπηε δηαθνξά ησλ εμαγόκελσλ ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ από 

απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην gating ηνπ εηδηθνύ γηα δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο θαη ε 

ζύγθξηζή ηνπο κε ηε δνθηκαζία paired t-test. 

 

Τπφ φξνπο ρξνληθήο πνιππινθφηεηαο, φιεο νη εθαξκνζκέλεο πξνζεγγίζεηο θάλεθαλ λα απνδίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαιά. Αθφκα θαη ζηα κεγαιχηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ζπζηαδνπνηήζεηο 

κέζα ζε απνδεθηνχο ρξφλνπο εθηέιεζεο. ηελ πξάμε, ε πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία απνδείρζεθε φηη 

ήηαλ ε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ αζζελνχο γηα ην gating 

ησλ ιεκθνθπηηάξσλ (εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ k πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ). Ζ δηαδηθαζία απηή, 

φκσο, δελ αθνξά απηφ θαζ‟απηφ ην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο, αιιά εθαξκφδεηαη επεηδή δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο φιεο νη επηζπκεηέο αληηγνληθέο κεηξήζεηο ζην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ. ε έλα 

ηδαληθφ δείγκα γηα θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε, δε ζα ππήξρε ηέηνην πξφβιεκα κε απνδνηηθφηεηαο. 

Τπφ φξνπο ρξνληθήο απνδνηηθφηεηαο, νη επηθξαηέζηεξνη αιγφξηζκνη ήηαλ απηνί πνπ βαζίδνληαη ζε 

ηερληθέο απφζηαζεο, φπσο θαη αλακελφηαλ. Ο k-means, ν k-medians θαη ν fcm απαηηνχζαλ ίζνπο 

ρξφλνπο εθηέιεζεο, νη νπνίνη ήηαλ κηθξνί θαηά κέζν φξν. Ζ ιηγφηεξν ρξνλν-απνδνηηθή πξνζέγγηζε 

ήηαλ απηή ησλ SOMs, ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλεη ηα αλεθηά ρξνληθά πιαίζηα. Αλάκεζα ζε απηά 

ηα δχν αθξαία ζελάξηα βξίζθεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο. Καηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ EM αιγφξηζκνπ, ην βήκα ηνπ inference απαηηνχζε ειάρηζην ρξφλν. Σν βήκα ηεο κάζεζεο ησλ 

παξακέηξσλ απαηηνχζε ειαθξψο πεξηζζφηεξν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ηα δεδνκέλα ηεο 

κεηαβιεηήο ζπζηάδαο απνπζηάδνπλ πιήξσο ζε θάζε ζηηγκηφηππν, κε ζπλέπεηα ν EM αιγφξηζκνο 

λα ρξεηάδεηαη έλα πιήζνο βεκάησλ γηα λα ζπγθιίλεη. Ο ρξφλνο ζχγθιηζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

θνληά βξίζθεηαη ην ζεκείν αξρηθνπνίεζεο ηνπ EM αιγφξηζκνπ ζην νιηθφ βέιηηζην. Σν γεγνλφο φηη 

ε αξρηθνπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο έκπεηξεο γλψζεο, εγγπάηαη ηελ ηαρχηαηε 

ζχγθιηζε ηνπ αιγφξηζκνπ ζηε κέγηζηε πηζαλνθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ. Παξαηεξήζεθε ζηελ πξάμε, 

φηη ην πιήζνο ησλ βεκάησλ κέρξη ηε ζχγθιηζε θξαζζφηαλ εθ ησλ άλσ απφ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηηγκηφηππν εθηέιεζεο. πλεπψο, απνδνηηθνί ρξφλνη εθηέιεζεο επηηπγράλνληαλ πάληα 

απφ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν. 
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Φηγ. 7.21 : (α) Bayesian ζπζηαδνπνίεζε, (β) k-means θαη (γ) SOMs γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Κ+ 

ιεκθνθπηηάξσλ ελόο δείγκαηνο. 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπεξαίλνπκε, φηη νη δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ αιγφξηζκσλ είλαη κηθξφηεξεο ζηελ πξψηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ, φπνπ αληρλεχνληαη 

ηα ιεκθνθχηηαξα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα ζηηγκηφηππα ζπζηαδνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

απηή ηε θάζε, δειαδή ην gating ησλ Β- θαη Σ-θπηηάξσλ, είλαη ζρεηηθά εχθνια θαη μεθάζαξα. Καηά 

ζπλέπεηα, αθφκα θαη νη πην απινί αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα. ζν 
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πξνρσξάκε ζηελ αληηγνληθή αλάιπζε, νη δνκέο ζπζηαδνπνίεζεο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ζαθψο πην 

ζχλζεηεο. Οη πξνθχπηνπζεο ζπζηάδεο είλαη ζπλήζσο κε δηαρσξίζηκεο, ην πιήζνο ηνπο δηαθέξεη αλά 

δείγκα θαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ „απηφ πνπ 

πεξηκέλεη λα δεη ν εηδηθφο‟, παξά απφ απηφ ζην νπνίν θαηαιήγεη θάπνηα κέζνδνο κε επηβιεπφκελεο 

κάζεζεο πνπ θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δεδνκέλα. ε ηέηνηα ζηηγκηφηππα, ε δηαθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο έλαληη ησλ ππφινηπσλ πξνζεγγίζεσλ θαίλεηαη 

λα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή. ηε θηγνχξα 7.21 παξνπζηάδνπκε ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Bayesian ζπζηαδνπνίεζε, ηνλ k-means θαη ηα SOMs, ζε έλα ζηηγκηφηππν 

ζπζηαδνπνίεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Κ+ ιεκθνθπηηάξσλ ελφο δείγκαηνο. Σν gating ηνπ εηδηθνχ 

αληηζηνηρεί ζηε γθξίδα γξακκή. Δθηφο απφ ηα δηαθνξεηηθά νπηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

είλαη εκθαλείο θαη νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ εμάγνληαη. 

 

7.4 ςμπεπάζμαηα 

 

ηα δχν θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνηείλακε κηα κεζνδνινγία γηα απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Σέηνηεο κεζνδνινγίεο θαζίζηαληαη δηαξθψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αλαγθαίεο, κηαο θαη ε ηερλνινγία ησλ θπηηαξνκεηξεηψλ ξνήο εμειίζζεηαη ξαγδαία. Ζ 

εθαξκνγή καο είρε λα θάλεη κε ηε δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ, ηελ νπνία απηνκαηνπνηήζακε, αλάγνληαο 

ηε δηαδηθαζία ηνπ gating πνπ αθνινπζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί γηα ηε δηάθξηζε ησλ επηκέξνπο 

θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ ζην πξφβιεκα ηεο ζπζηαδνπνίεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ήδε νη ζχγρξνλνη 

θπηηαξνκεηξεηέο ξνήο είλαη ζε ζέζε λα κεηξνχλ ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν πιήζνο απφ αληηγνληθέο 

παξακέηξνπο, ε απηνκαηνπνηεκέλε πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηάγλσζεο ηεο Β-ΥΛΛ (θαη 

θάζε άιιεο ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθήο δηαηαξαρήο) απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο αλακέλεηαη 

λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζην θνληηλφ κέιινλ, επλνψληαο πηζαλέο πνιππαξακεηξηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζπκπεξαζκαηνινγίαο θαη μεθεχγνληαο ησλ αλζξψπηλσλ πεξηνξηζκψλ ηεο αλάιπζεο 

κε ηε ρξήζε εηθφλαο. κσο, κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία καο πξνζδνθνχκε θαη ζε θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν. Αληηθεηκεληθνπνηψληαο, νπζηαζηηθά, ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, πξνζδνθνχκε ζην 

λα νδεγήζνπκε ηνπο αηκαηνιφγνπο ζε θαιχηεξα δηαγλσζηηθά απνηειέζκαηα. Δθηειψληαο ην gating 

κε ηε ρξήζε ησλ πξνηαζέλησλ αιγφξηζκσλ, ελδέρεηαη λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία δελ είλαη θαλεξά „κε ην κάηη‟. Ζ πνηνηηθή πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη απφ 

ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο κεηαηξέπεηαη ζε πνζνηηθή θαη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε δηάγλσζε εμάγνληαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. πλεπψο, νη ηηκέο απηέο αλακέλεηαη 

λα επηθέξνπλ αθξηβέζηεξα δηαγλσζηηθά ζπκπεξάζκαηα, αιιά θαη ε πνζνηηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηέπεηηα γηα ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ. Απ‟ηνπο αιγφξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ, απηφο ηεο Bayesian ζπζηαδνπνίεζεο θάλεθε λα ππεξηεξεί ζεκαληηθά θαη λα 

επηθέξεη ζρεδφλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα, κε κέηξν ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πνπ απνδείρζεθε θαζνξηζηηθφ, ήηαλ ε επειημία ηνπ λα ελζσκαηψλεη ηελ έκπεηξε γλψζε σο εθ ησλ 

πξνηέξσλ πιεξνθνξία ζηελ θαηά ηα ππφινηπα πιήξσο κε επηβιεπφκελε θαη θαζνδεγνχκελε απφ 

ηα δεδνκέλα πξνηεηλφκελε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία. 
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8 Naïve-Bayesian ηαξινόμηζη για ηην ππόγνυζη ηηρ Β-ΥΛΛ 
 

8.1 Διζαγυγή 

 

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε απνηίκεζε ελφο αθξηβνχο θαη 

απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ πξφγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, κε ηε ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ απφ θαηάιιειεο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη 

απφ αλάιπζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Οη εμεηάζεηο απηέο καο έρνπλ παξέρεη έλα επαξθέο ζχλνιν απφ 

ρξήζηκνπο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο (γλσξίζκαηα ηαμηλφκεζεο). Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνγλσζηηθή 

αμία ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηψλ έρεη εμεηαζηεί ζηελ θιηληθή πξάμε γηα ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά, 

κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φινη απηνί νη παξάγνληεο καδί ζε θάπνην νινθιεξσκέλν 

πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν λα ιακβάλνπλ ππφςε νη εηδηθνί. Οη ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη 

πνπ πξνθχπηνπλ κε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηάγλσζεο ηεο λφζνπ. Χζηφζν, είλαη αθφκα άγλσζην αλ απηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ επηπξφζζεηε 

πξνγλσζηηθή πιεξνθνξία, αλ ζπλδπαζηνχλ κε έλα θαηάιιειν ππνζχλνιν θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ 

παξαγφλησλ, απφ απηνχο πνπ νη αηκαηνιφγνη παξαδνζηαθά ιακβάλνπλ ππφςε γηα ηελ πξφγλσζε. Ζ 

πξνζέγγηζή καο επηρεηξεί λα ρεηξηζηεί φιεο ηηο ππνςήθηεο πξνγλσζηηθέο παξακέηξνπο κε νιηζηηθφ 

ηξφπν θαη λα εμεξεπλήζεη ηε ζπλδπαζηηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ. Θεσξνχκε 

φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκε θαζνδήγεζε ζηνπο 

εηδηθνχο, ζηελ απφπεηξα επίιπζεο ελφο θιηληθνχ πξνβιήκαηνο απφθαζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

εγγελψο απφ ζεκαληηθά πνζά ππνθεηκεληθφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. 

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο πεξηγξάθνληαη ζην γεληθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Σν πξφβιεκα απηφ αλάγεηαη κε πξνθαλή ηξφπν ζε θάζε πξφβιεκα δηάγλσζεο 

ή πξφγλσζεο κηαο λφζνπ. Γνζέληνο ελφο ζπλφινπ νληνηήησλ (αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ), ελφο ζπλφινπ 

γλσξηζκάησλ ηαμηλφκεζεο (πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ) θαη ελφο εηδηθνχ γλσξίζκαηνο πνπ νλνκάδεηαη 

θιάζε (ε κεηαβιεηή ηεο πξφγλσζεο), έλαο ηαμηλνκεηήο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζε θάζε ζπλδπαζκφ ηηκψλ ησλ γλσξηζκάησλ ηαμηλφκεζεο θαη θάζε ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο 

θιάζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη θαη σο εθπαίδεπζε ηνπ ηαμηλνκεηή. Αξρηθά, ν ηαμηλνκεηήο 

εθπαηδεχεηαη απφ νληφηεηεο κε γλσζηέο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ ηαμηλφκεζεο θαη θιάζεο. Καηφπηλ, 

ν ηαμηλνκεηήο εθαξκφδεηαη γηα λα πξνβιέςεη ηηο άγλσζηεο ηηκέο θιάζεο ελφο ζπλφινπ νληνηήησλ 

πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη, κε γλσζηέο ηηκέο γλσξηζκάησλ ηαμηλφκεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία, ε νπνία 

ηζνδπλακεί κε θάζε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ή πξφγλσζεο, θαιείηαη θαη δνθηκή ηνπ ηαμηλνκεηή. ηελ 

εξγαζία καο, νξίδνπκε ηελ πξφγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ κε φξνπο ηεο επηβίσζεο ησλ αζζελψλ. Γειαδή, 

ζηνρεχνπκε ζην λα πξνβιέςνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία δηάγλσζεο ηεο 

λφζνπ θαη ζηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ θάζε αζζελνχο. Οη αζζελείο δηαθξίλνληαη ζε απηνχο πνπ 

πεζαίλνπλ εληφο ησλ 3 πξψησλ εηψλ, ζε απηνχο πνπ δνπλ γηα 3 έσο 6 έηε θαη ζε απηνχο πνπ δνπλ 

πεξηζζφηεξν, κε βάζε ηηο ζπκβνπιέο ησλ εηδηθψλ (ηα 10 πξψηα έηε πνπ ζεσξνχληαη ηα θξίζηκα γηα 

ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, ηξηρνηνκνχληαη νκνηφκνξθα). πλεπψο, ε πξσηεχνπζα κεηαβιεηή θιάζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχζζνπκε είλαη ε επηβίσζε. 

 

Μηα δεπηεξεχνπζα θιάζε κπνξεί λα είλαη ην ζηάδην ζηε δηάγλσζε ελφο αζζελνχο. Ζ παξάκεηξνο 

απηή απνηειεί κηα έκκεζε πξνγλσζηηθή κεηαβιεηή ηεο Β-ΥΛΛ θαη ε ηηκή ηεο θαζνξίδεηαη απφ κηα 

ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία (ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη έλα πνιχ κηθξφ 

ππνζχλνιν φισλ ησλ ππνςήθησλ πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ ηεο λφζνπ. Δπεηδή ε παξάκεηξνο απηή δε 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ, απνηπγράλεη λα πξνβιέςεη αθξηβψο 

ηελ επηβίσζε ηνπ θάζε επηκέξνπο αζζελή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην 
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ζηάδην ζηε δηάγλσζε ζαλ θιάζε είλαη γηα λα αληρλεχζνπκε ζπζρεηίζεηο ηνπ κε παξάγνληεο πνπ δε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζπζηήκαηα ζηαδηνπνίεζεο, ψζηε λα απνθηήζνπκε έηζη έλαλ πην αθξηβή 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αζζέλεηαο. Με βάζε ην ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο θαηά Binet, νη 

αζζελείο ππνδηαηξνχληαη ζηηο νκάδεο ρακεινχ (ζηάδην Α), ελδηάκεζνπ (Β) θαη πςεινχ (C) ξίζθνπ. 

Δίλαη ινγηθφ λα αλακέλνπκε δηαθνξεηηθά ππνζχλνια πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ λα ζπζρεηίδνληαη 

κε ηελ θάζε κία επηιεγκέλε θιάζε. πλεπψο, ζηελ νπζία πξνηείλνπκε δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, έλα κε βάζε ηελ επηβίσζή ηνπο θαη έλα κε βάζε ην ζηάδηφ 

ηνπο ζηε δηάγλσζε (θαηά Binet). 

 

Γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζηνρεχνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ εθαξκφδνληαο κεζνδνινγίεο δηθηχσλ πεπνίζεζεο. Σα δίθηπα 

απηά έρνπλ παξνπζηάζεη ηθαλνπνηεηηθά θαιέο πεξηγξαθηθέο θαη πξνγλσζηηθέο ηδηφηεηεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε πξνβιήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ θπζηθνχο κεραληζκνχο. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ 

ην εμαηξεηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξνβιήκαηα βηνταηξηθήο θχζεο, λα κπνξνχλ 

επέιηθηα λα ελζσκαηψλνπλ ηελ έκπεηξε γλψζε ησλ εηδηθψλ σο εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθνξία ζηηο 

κεζφδνπο εθπαίδεπζήο ηνπο. αλ πξψην βήκα, πξαγκαηνπνηνχκε ηαμηλφκεζε κε ρξήζε ηνπ naïve-

Bayes κνληέινπ, δειαδή ηνπ απινχζηεξνπ δπλαηνχ δηθηχνπ πεπνίζεζεο κε πξνγλσζηηθνχο (αιιά 

φρη πεξηγξαθηθνχο) πξνζαλαηνιηζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ην ίδην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, αιιά απηή ηε θνξά 

ζηελ εθδνρή ηνπ γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο επηβιεπφκελεο κάζεζεο. Υάξε ζε ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ θαηέρεη απηφ ην κνληέιν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε απιφηεηα θαη ε επθνιία ζηελ 

θαηαλφεζή ηνπ, έρεη εθαξκνζηεί επξχηαηα ζην παξειζφλ ζε πξνβιήκαηα θιηληθψλ απνθάζεσλ, ζε 

πξνγλψζεηο θαη δηαγλψζεηο αζζελεηψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έρεη απνδεηρζεί φηη ην naïve-Bayes 

κνληέιν θαη θάπνηεο πξνγλσζηηθέο παξαιιαγέο ηνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο δνκήο δηθηχσλ πεπνίζεζεο γηα πξφγλσζε. Μπνξεί λα 

εθπαηδεπηεί εχθνια κε ιίγα δεδνκέλα, ελψ ηα απζαίξεηα δίθηπα πεπνίζεζεο γηα λα απνδψζνπλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απαηηνχλ θαηά θαλφλα ηεξάζηηα ζχλνια δεδνκέλσλ ή κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο εκπιεθφκελεο κεηαβιεηέο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

naïve-Bayes ηαμηλνκεηή απνηειεί κηα αξρηθή απφπεηξα αλίρλεπζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

ππνςήθησλ πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ επηιεγκέλσλ θιάζεσλ, πξηλ ηελ αλαιπηηθή εμεξεχλεζε 

φισλ ησλ εμαξηήζεσλ πνπ πεξηέρεη ν ππνθείκελνο κεραληζκφο πνπ παξάγεη ηα δεδνκέλα. 

 

πσο αλαιχεηαη θαη ζην γεληθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ naïve-

Bayes κνληέινπ πνπ ην νδεγνχλ ζε κεησκέλε απφδνζε. Σν έλα απφ απηά είλαη ε αληθαλφηεηά ηνπ 

λα ρεηξηζηεί κε παξακεηξηθά ζπλερή γλσξίζκαηα. Σν άιιν είλαη φηη ζεσξεί σο βαζηθή πξνυπφζεζε 

ηελ χπαξμε αζπζρέηηζησλ γλσξηζκάησλ δεδνκέλεο ηεο θιάζεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο βέιηηζηνπ 

naïve-Bayes ηαμηλνκεηή, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο βειηηζηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ γλσξηζκάησλ (αληηκεηψπηζε ηνπ πξψηνπ κεηνλεθηήκαηνο) θαη 

γηα ηελ απφξξηςε ησλ γλσξηζκάησλ εθείλσλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ θάπνηα ζεκαληηθή πξνγλσζηηθή 

πιεξνθνξία (αληηκεηψπηζε ηνπ δεχηεξνπ κεηνλεθηήκαηνο), δειαδή κε ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ 

ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ. Δλζσκαηψλνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ζε έλα πξνηεηλφκελν επξεηηθφ 

αιγνξηζκηθφ ζρήκα, ην νπνίν ηειηθά απνηηκάηαη απφ ην ίδην ην naïve-Bayes κνληέιν. Ζ θαηαζθεπή 

βέιηηζησλ naïve-Bayes ηαμηλνκεηψλ απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Σειηθά, ηα ζπζηήκαηα πξφγλσζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ αλακέλεηαη λα αγγίδνπλ ην κέγηζην ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ειάρηζηα θαη πην ρξήζηκα ππνζχλνια πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ. 

 

ηη αθνινπζεί ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία [Lak10]. Ζ εξγαζία απηή ζπλεηζθέξεη ελ νιίγνηο 

ηα αθφινπζα: 
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 Γχν πξνγλσζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηαμηλφκεζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, σο πξνο ηελ επηβίσζε 

θαη ην ζηάδην ζηε δηάγλσζή ηνπο θαηά Binet, κε αθξίβεηεο ηαμηλφκεζεο 98% θαη 91% ζηα 

δεδνκέλα καο, αληίζηνηρα. 

 Έλα λέν αιγφξηζκν γηα ην πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ελφο naïve-Bayes 

ηαμηλνκεηή. 

 Πεηξακαηηθή απνηίκεζε ηεο επηπξφζζεηεο ζπλεηζθνξάο πνπ παξέρεη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θπηηαξνκεηξηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ πξφγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ. 

 

Πην αλαιπηηθά, αλαπηχζζνπκε δπν μερσξηζηά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ εηεξνγελείο πεγέο 

(θιηληθή, εξγαζηεξηαθή θαη θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε), γηα ηελ πξφγλσζε αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ σο 

πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο θαη ηνπ ζηαδίνπ ζηε δηάγλσζε θαηά Binet. Οη ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη 

πνπ πξνθχπηνπλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ κφλν ζηε δηάγλσζε 

ηεο λφζνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, δίλνπκε έκθαζε ζηελ αλαιπηηθή ζπλεηζθνξά απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

ζηνπο πξνγλσζηηθνχο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο καο. Απφ ηελ θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε εμάγνπκε ηηο 

ζηαηηζηηθέο παξακέηξνπο πνπ είλαη ήδε νηθείεο ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο, αιιά πξνηείλνπκε 

θαη θάπνηεο θαηλνχξηεο. Πξνθχπηεη φηη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα παξέρεη 

ζεκαληηθή επηπξφζζεηε επίδξαζε ζηελ επηηπρία ηεο πξφγλσζεο. Πξνηείλνπκε έλαλ αιγφξηζκν γηα 

ην πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο βέιηηζηνπ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή. Ο αιγφξηζκνο ζπλδπάδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηινγήο γλσξηζκάησλ θαη ηεο δηαθξηηνπνίεζεο κε πβξηδηθφ ηξφπν, ψζηε ηειηθά λα 

επηηχρεη ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηαμηλνκεηή. Παξά ηελ επξχηαηε 

δνπιεηά πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα ζην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν, αξθεηέο απφ ηηο ηδέεο 

πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ αιγφξηζκν είλαη πξσηφηππεο. Ο αιγφξηζκνο απηφο εθηειείηαη ζε δεδνκέλα 

αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ. Χζηφζν, κπνξεί κε πξνθαλή ηξφπν λα επεθηαζεί θαη ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

εθαξκνγή ζε άιια πεδία. Δθαξκφδνληαο (εθπαηδεχνληαο θαη δνθηκάδνληαο κε cross validation) ην 

βειηηζηνπνηεκέλν naïve-Bayes ηαμηλνκεηή ζηα δεδνκέλα καο, παξαηεξνχκε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο 

91%, ρξεζηκνπνηψληαο 44/70 δηαζέζηκα γλσξίζκαηα γηα ηνπο αζζελείο σο πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Δπίζεο, παξαηεξνχκε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο 98%, ρξεζηκνπνηψληαο 29/70 δηαζέζηκα γλσξίζκαηα 

γηα ηνπο αζζελείο σο πξνο ην ζηάδην ζηε δηάγλσζε θαηά Binet. Οη αξρηθέο αθξίβεηεο ηαμηλφκεζεο 

κε φια ηα δηαζέζηκα γλσξίζκαηα θαη ην κε βειηηζηνπνηεκέλν naïve-Bayes ηαμηλνκεηή πξνθχπηνπλ 

ίζεο κε 42% θαη 77%, αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα, κε φξνπο 

ησλ πην ρξήζηκσλ γλσξηζκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξφγλσζε) κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πνιχ 

ρξήζηκα γηα ηνπο εηδηθνχο, φπσο αθνινπζνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα 

ζπκπεξαζκαηνινγία θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

 

8.2 Σα διαθέζιμα δεδομένα 

 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κε ηνπο αζζελείο κε Β-ΥΛΛ πεξηέρεη 112 νληφηεηεο θαη 71 γλσξίζκαηα 

ζπλνιηθά. Σα γλσξίζκαηα απηά πξνήιζαλ απφ δχν εηεξνγελή θαη δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ, 

απηφ ησλ γεληθψλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ θαη απηφ πνπ πξνέθπςε κε ηελ 

θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε, φπσο απηή πινπνηήζεθε κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν απφ εκάο (βιέπε 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα). Ζ ζπλέλσζε ησλ δχν ζπλφισλ δεδνκέλσλ δελ ήηαλ απιή δηαδηθαζία. 

Σν πξψην ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηείρε απφ ηελ αξρή πιεξνθνξία αλά αζζελή. Σα δεχηεξν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ πεξηείρε πνιιαπιά αξρεία κε πιεξνθνξία αλά θχηηαξν αζζελνχο (κεηξήζεηο ζθέδαζεο 

θαη θζνξηζκνχ), ε νπνία κεηαηξάπεθε ηειηθά ζε πιεξνθνξία αλά αζζελή κέζσ ηεο εμαγσγήο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ απφ ηελ θπηηαξνκεηξηθή αλάιπζε. Ζ απνδνηηθή απνζήθεπζε φισλ 

απηψλ ησλ αξρείσλ κε ηα δηαθνξεηηθήο θχζεσο δεδνκέλα, ε αλάγλσζή ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ηειηθνχ ζπλφινπ δεδνκέλσλ κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο αζζελείο θαη φια ηα γλσξίζκαηα νθείιεηαη 

ζην νινθιεξσκέλν ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πινπνίεζε ε εξεπλεηηθή καο νκάδα θαη πξφηεηλε 
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ζε κηα πξνεγνχκελε εξγαζία ηεο [Dra08]. Σν πξνηεηλφκελν ζρήκα επηηπγράλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

βειηίσζε (κείσζε), πνιιψλ ηάμεσλ κεγέζνπο, ζην αλακελφκελν απαηηνχκελν κήθνο επεξψηεζεο 

(query) θαη ζηνλ απαηηνχκελν κέζν ρξφλν εθηέιεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ζρήκα. Ζ πην 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά, φκσο, ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο, είλαη φηη εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

νινθιήξσζε αλάκεζα ζην πεδίν ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη άιια βηνταηξηθά πεδία (ην πεδίν ηεο 

αηκαηνινγίαο, γηα παξάδεηγκα). Έλα ηέηνην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη θαη απινπνηεί 

ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζνδνινγηψλ ζηαηηζηηθήο κάζεζεο θαη δηαδηθαζηψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ηε ζπλεξγία ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο θαη βηνπιεξνθνξηθήο, 

ζαλ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

8.2.1 Σα κλινικοεπγαζηηπιακά γνυπίζμαηα 

 

Σν θιηληθνεξγαζηεξηαθφ (ζα αλαθέξεηαη θαη σο clin-lab) ζχλνιν γλσξηζκάησλ πξνήιζε θαη απηφ 

απφ γεληθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ (ΠΓΝΠ) ηα 

ηειεπηαία 15 ρξφληα. Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 26 γλσξίζκαηα, ηα νπνία ρσξίδνπκε ζε ζπλερή 

θαη δηαθξηηά. Σα ζπλερή γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηηνπνηεζνχλ θαηαξρήλ κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ησλ εηδηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηε κεγάιε εκπεηξία ηνπο. Απηή 

ηε δηαθξηηνπνίεζε εθαξκφδνπλ δηαηζζεηηθά θαη αλεπίζεκα νη εηδηθνί φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηνη 

ηηο πξνγλψζεηο ηνπο γηα ηε Β-ΥΛΛ, κε γλψκνλα ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζπκπεξαζκαηνινγίαο 

ηνπο. Σα ζπλερή γλσξίζκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

AGE. Ζ ειηθία ηνπ αζζελνχο. Ζ κέζε ειηθία εκθάληζεο ηεο Β-ΥΛΛ είλαη ηα 60 ρξφληα, ελψ είλαη 

αζπλήζηζην λα παξνπζηάδνληαη αζζελείο θάησ ησλ 50 ρξφλσλ, πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 10% επί 

ηνπ ζπλφινπ. Οη ζπληζηψκελεο ηηκέο δηαθξηηνπνίεζήο ηεο είλαη ηα 40 θαη ηα 60 ρξφληα. 

 

HCT. Ζ ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε ηνπ αζζελνχο, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ηνπ αηκαηνθξίηε ζεσξνχληαη νη 

42-52% ζηνπο άλδξεο θαη νη 36-48% ζηηο γπλαίθεο. Πνζνζηά θάησ ηνπ 30% αλαθέξνληαη ζπλήζσο 

σο ρακειφο αηκαηνθξίηεο. Οη ζπληζηψκελεο ηηκέο δηαθξηηνπνίεζεο είλαη ηα 30% θαη 45%. 

 

HB. Ζ ηηκή ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ αζζελνχο ζε g/dl. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ζεσξνχληαη ηα 14-17,4 

g/dl ζηνπο άλδξεο θαη ηα 12-16 g/dl ζηηο γπλαίθεο. Δπίπεδα αηκνζθαηξίλεο κηθξφηεξα ησλ 10 g/dl 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αζζελή σο αλαηκηθφ. Σν γλψξηζκα απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζηαδίνπ δηάγλσζεο (γλψξηζκα SUBGR) ηνπ αζζελνχο. Ζ δηαθξηηνπνίεζε ζηα 10 g/dl θαη ζηα 

13 g/dl ζπλίζηαηαη απφ ηνπο εηδηθνχο. 

 

WBCC. Σν πιήζνο ησλ ιεπθψλ θπηηάξσλ (ηεο γεληθήο εμέηαζεο) ηνπ αζζελνχο αλά ιίηξν αίκαηνο. 

ηνπο θπζηνινγηθνχο ελήιηθεο ππάξρνπλ 5-10 δηζεθαηνκκχξηα ιεπθά θχηηαξα αλά ιίηξν αίκαηνο. 

πληζηψκελεο ζηάζκεο δηαθξηηνπνίεζεο είλαη ηα 15, 80 θαη 150 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

NEUT. Σν πιήζνο ησλ πνιπκνξθνπχξελσλ (θνθθηνθπηηάξσλ) ηνπ αζζελνχο αλά ιίηξν αίκαηνο ή 

ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Σα θπζηνινγηθά πνζνζηά ηνπο 

θπκαίλνληαη ζε 50%-62% (3-7 δηζεθαηνκκχξηα αλά ιίηξν αίκαηνο ζε απφιπην αξηζκφ). Οη ζηάζκεο 

δηαθξηηνπνίεζεο πνπ ζπλίζηαληαη είλαη ηα 1,5 θαη 5 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

LYMPH. Σν πιήζνο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ αζζελνχο αλά ιίηξν αίκαηνο ή ην πνζνζηφ ηνπο επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Σα θπζηνινγηθά ηνπο πνζνζηά θπκαίλνληαη ζε 25%-

40%. Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηάγλσζε ιεπραηκίαο απνηειεί ε παξνπζία ιεκθνθπηηάξσζεο, πνπ 

είλαη ε χπαξμε άλσ ησλ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ ιεκθνθπηηάξσλ αλά ιίηξν αίκαηνο. Ζ δηαθξηηνπνίεζε 

ζπλίζηαηαη ζηα 12, 80 θαη 150 δηζεθαηνκκχξηα. 
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MONO. Σν πιήζνο ησλ κνλνπχξελσλ ηνπ αζζελνχο αλά ιίηξν αίκαηνο ή ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Σα θπζηνινγηθά πνζνζηά ηνπο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 

3% θαη ηνπ 7% (0,1 σο 0,6 δηζεθαηνκκχξηα αλά ιίηξν αίκαηνο ζε απφιπην αξηζκφ). πληζηψκελεο 

ζηάζκεο δηαθξηηνπνίεζεο είλαη ηα 0,15 θαη 1 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

PLT. Σν πιήζνο ησλ αηκνπεηαιίσλ ηνπ αζζελνχο αλά ιίηξν αίκαηνο. ε θπζηνινγηθνχο ελήιηθεο 

ππάξρνπλ 140-400 δηζεθαηνκκχξηα αηκνπεηάιηα αλά ιίηξν αίκαηνο. Ζ χπαξμε ιηγφηεξσλ ησλ 100 

δηζεθαηνκκπξίσλ αλά ιίηξν αίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο ζξνκβνθπηνπελία θαη ιακβάλεηαη ππφςε 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ δηάγλσζεο (γλψξηζκα SUBGR) ηνπ αζζελνχο. πληζηψκελεο ζηάζκεο 

δηαθξηηνπνίεζεο είλαη ηα 20, 50 θαη 150 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

OURIKO. Ζ ηηκή ηνπ νπξηθνχ νμένο ηνπ αζζελνχο ζε mmol/24σξν, φπσο πξνθχπηεη απφ εμέηαζε 

24ψξνπ. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ζεσξνχληαη απηέο ησλ 1,5-6. Μεγαιχηεξεο ηηκέο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο 

κε ηελ παξνπζία κπεινγελψλ (παξά ιεκθνθπηηαξηθψλ) ιεπραηκηψλ. Χο ηηκέο δηαθξηηνπνίεζήο ηνπ 

ζεσξνχληαη νη 4 θαη 7. 

 

LDH. Ζ ηηκή ηεο γαιαθηηθήο δευδξνγελάζεο (LDH) ηνπ αζζελνχο. Οη ηηκέο ζηνπο θπζηνινγηθνχο 

ελήιηθεο είλαη απφ 313 σο 618, αλ θαη νη αλαθεξφκελεο ηηκέο πνηθίινπλ. Γηα ηηκέο δηαθξηηνπνίεζεο 

πξνηείλνληαη νη 230 θαη 280. 

 

ALB. Ζ ηηκή ηεο αιβνπκίλεο ηνπ αζζελνχο ζε g/dl. Ζ εμέηαζε απηήο ηεο παξακέηξνπ, θαζψο θαη 

ησλ δχν πνπ αθνινπζνχλ, γίλεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε αλνζναλεπάξθεηαο, απηνάλνζσλ λνζεκάησλ 

θαη ινηπψλ δηαηαξαρψλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο ζε ελήιηθεο είλαη 

ηα 3,8-5 g/dl. 3,5 g/dl είλαη ην θαηψθιη δηαθξηηνπνίεζεο. 

 

A2-SF. Ζ ηηκή ηεο α2-ζθαηξίλεο ηνπ αζζελνχο ζε g/dl. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο είλαη ηα 0,6-1 g/dl. 

0,3 g/dl είλαη ην θαηψθιη δηαθξηηνπνίεζεο. 

 

G-SF. Ζ ηηκή ηεο γ-ζθαηξίλεο ηνπ αζζελνχο ζε g/dl. Φπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο είλαη ηα 0,7-1,6 g/dl. 

0,4 g/dl είλαη ην θαηψθιη δηαθξηηνπνίεζεο. 

 

B2-MIKR. Ζ ηηκή ηεο β2-κηθξνζθαηξίλεο νχξσλ ηνπ αζζελνχο, πνπ εκθαλίδεη κε εηδηθή αχμεζε ζε 

ελεξγφ ρξφληα ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία. Σηκέο δηαθξηηνπνίεζήο ηεο είλαη νη 2400 θαη 3000. 

 

BM%. Σν πνζνζηφ δηήζεζεο ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ηνπ αζζελνχο. ην κπειφγξακκα, ε δηήζεζε 

ηνπ κπειηθνχ νξγάλνπ απφ ηα ιεπραηκηθά θχηηαξα θπκαίλεηαη επξέσο απφ 30% έσο θαη 100%. Ζ 

δηαθξηηνπνίεζε γίλεηαη ζηα 10% θαη 50%. 

 

Ζ δηαθξηηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ γίλεηαη ζε 2-4 επίπεδα, κε ηελ ηηκή 3 λα ρξεζηκνπνηείηαη, φκσο, ζηα 

πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα. ηα εμαξρήο δηαθξηηά γλσξίζκαηα ππάξρνπλ θαη πάιη 2-4 επίπεδα, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

SUBGR. Σν ζηάδην ζηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο (ρακεινχ-Α, ελδηάκεζνπ-Β ή πςεινχ-C ξίζθνπ) 

θαηά Binet. Με βάζε ηε ζηαδηνπνίεζε θαηά Binet, ειέγρεηαη αλ έρνπλ δηνγθσζεί νη πέληε πεξηνρέο 

ιεκθνεηδψλ ηζηψλ: ν ζπιήλαο, ην ζπθψηη θαη ηξεηο πεξηνρέο ιεκθαδέλσλ (ηξαρειηθνί, βνπβσληθνί 

θαη καζραιηαίνη). Αλ έρνπλ δηνγθσζεί έσο θαη δχν πεξηνρέο, ν αζζελήο ζεσξείηαη ρακεινχ ξίζθνπ, 

ελψ αλ έρνπλ δηνγθσζεί πεξηζζφηεξεο, ν αζζελήο ζεσξείηαη ελδηάκεζνπ ξίζθνπ. Αλ επηπιένλ (θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ δηνγθσκέλσλ πεξηνρψλ) ν αζζελήο παξνπζηάδεη θαη αλαηκία ή/θαη 

ζξνκβνθπηνπελία, θαηαηάζζεηαη σο πςεινχ ξίζθνπ. Ζ αλαινγία εκθάληζεο ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ κε 

βάζε ηε βηβιηνγξαθία ηα είλαη πεξίπνπ 3:1:1. 
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SEX. Σν θχιν ηνπ αζζελνχο (άλδξαο-1 ή γπλαίθα-2). Παξαηεξείηαη πσο νη άλδξεο πξνζβάιινληαη 

ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, ζε αλαινγία 2-3:1. 

 

SCORE. Σν score ηνπ αζζελνχο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θπηηαξνκεηξίαο 

ξνήο απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ εηδηθφ (ηππηθή-1 ή άηππε-2). Απνηειεί ηε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αλάιπζεο απηήο θαη θαηαρξεζηηθά αλήθεη ζηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά γλσξίζκαηα. Γηα θάζε κία 

(απφ ηηο 7 ελδερφκελεο) αλίρλεπζε έθθξαζεο αληηγφλνπ ή ζπλδπαζκνχ αληηγφλσλ πνπ αλήθεη ζην 

αλνζνθαηλνηππηθφ πξνθίι ηεο Β-ΥΛΛ, αθαηξείηαη απφ ην 7 κία κνλάδα, γηα λα πξνθχςεη ην ηειηθφ 

θπηηαξνκεηξηθφ score. Score ίζν κε 1 (πνπ απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, γχξσ ζην 

80%) δείρλεη ηππηθή Β-ΥΛΛ, ελψ θάζε κεγαιχηεξν score δείρλεη άηππε Β-ΥΛΛ. Αλακέλεηαη απηφ 

ην γλψξηζκα λα ππεξθεξαζηεί απφ ηελ αλαιπηηθή ρξήζε ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ (απηφ απνηειεί έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζα ζέιακε λα εμάγνπκε ζε 

απηή ηε δηαηξηβή) θαη λα κε ζπκπεξηιεθζεί ηειηθά ζε θαλέλα πξνηεηλφκελν πξνγλσζηηθφ ζχζηεκα. 

 

B-SYM. Μηα δεηθλχνπζα κεηαβιεηή γηα ην αλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά ζπκπηψκαηα 

(φρη-1 ή λαη-2). ρεδφλ φινη νη αζζελείο είλαη αζπκπησκαηηθνί ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. 

 

SPLEEN. Μηα δεηθλχνπζα κεηαβιεηή γηα ην αλ ν αζζελήο έρεη εκθαλίζεη ζπιελνκεγαιία (φρη-1 ή 

λαη-2). Απηφ ζπκβαίλεη πεξίπνπ ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ αζζελψλ. Λακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ δηάγλσζεο (γλψξηζκα SUBGR) ηνπ αζζελνχο. 

 

AUTO. Μηα δεηθλχνπζα κεηαβιεηή γηα ην αλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη απηναλνζία (φρη-1 ή λαη-2), 

δειαδή αλ έρεη εκθαλίζεη απηνάλνζεο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία ή ε 

απηνάλνζε ζξνκβνθπηνπελία. 

 

RESP1. Μηα δεηθλχνπζα κεηαβιεηή γηα ην αλ ν αζζελήο έρεη αληαπνθξηζεί ζηε ζεξαπεία πξψηεο 

γξακκήο (φρη-1 ή λαη-2). Χο αληαπφθξηζε εθιακβάλεηαη θαη ε κεξηθή αληαπφθξηζε, πνπ θαίλεηαη 

λα εκθαλίδεηαη ζπάληα. 

 

GLOBULINS. Μηα κεηαβιεηή γηα ηελ χπαξμε ππνζθαηξηλαηκίαο, κε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνπο εηδηθνχο (1-φρη, 2-ιίγν, 3-πνιχ), βάζεη ησλ ηηκψλ ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ALB, A2-SF, G-

SF θαη B2-MIKR. 

 

LDT. Ο ρξφλνο δηπιαζηαζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ αζζελνχο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα 

ζπλερέο γλψξηζκα, ην νπνίν έρεη εμαξρήο δηαθξηηνπνηεζεί σο αθνινχζσο: ρξφλνη κεγαιχηεξνη ηνπ 

ελφο έηνπο (1), ρξφλνη κεηαμχ ησλ έμη κελψλ θαη ηνπ ελφο έηνπο (2) θαη ρξφλνη κηθξφηεξνη ησλ έμη 

κελψλ (3). Σα δχν ηειεπηαία ελδερφκελα απνηεινχλ αξλεηηθά πξνγλσζηηθά ζεκεία γηα ηελ πνξεία 

ηεο αζζέλεηαο. 

 

BMp. Σν κνληέιν δηήζεζεο ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ηνπ αζζελνχο (δηάκεζν-1, δηάρπην-2, νδψδεο-3 

ή κεηθηφ-4). Βάζεη ηεο ζεσξίαο δηαζέηεη πξνγλσζηηθή αμία, κε ηε δηάρπην δηήζεζε λα αληηζηνηρεί 

ζηε δπζκελέζηεξε πξφγλσζε. 

 

SURV. Ζ επηβίσζε ηνπ αζζελνχο. Αλ ν αζζελήο έρεη πεζάλεη, είλαη ην πιήζνο ησλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο σο ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Γηαθνξεηηθά, είλαη ην 

πιήζνο ησλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο σο ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο 

εμέηαζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλερέο γλψξηζκα, ην νπνίν δηαθξηηνπνηείηαη εμαξρήο γηαηί απνηειεί 

ην θχξην γλψξηζκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ (γλψξηζκα θιάζεο). Σα θαηψθιηα 

δηαθξηηνπνίεζήο ηνπ είλαη ηα 3 θαη ηα 6 έηε, θαζψο ηξηρνηνκνχλ νκνηφκνξθα ηελ πξψηε 10εηία, ε 

νπνία απνηειεί ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. 
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ηα δηαθξηηά γλσξίζκαηα αλήθνπλ θαη νη δχν θιάζεηο, νη κεηαβιεηέο SURV θαη SUBGR. ηαλ ε 

κία απφ απηέο ρξεζηκνπνηείηαη σο θιάζε, ε άιιε ρξεζηκνπνηείηαη σο γλψξηζκα ηαμηλφκεζεο. Γηα 

ηηο κεηαβιεηέο απηέο επηβάιιεηαη λα κελ είλαη άγλσζηεο νη ηηκέο ηνπο ζε θάπνηνπο αζζελείο, φπσο 

θαη ηζρχεη ζηα δεδνκέλα καο. Απφ ηα ππφινηπα γλσξίζκαηα, φκσο, νξηζκέλα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ άγλσζησλ ηηκψλ. ηηο αθφινπζεο θηγνχξεο παξαηίζεληαη 

θάπνηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ γλσξηζκάησλ ζηα δεδνκέλα καο. 

Μεηαμχ απηψλ είλαη ην πιήζνο ησλ άγλσζησλ ηηκψλ ηνπ θάζε γλσξίζκαηνο θαη ην αλ έλα ζπλερέο 

γλψξηζκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (φπσο πξνθχπηεη κε ηε δνθηκαζία ηνπ Lilliefors). Σα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη κε παξακεηξηθά θαη άξα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εηζαρζνχλ 

κε θάπνηα δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή σο γλσξίζκαηα ζηνλ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή. Σν δήηεκα ησλ 

άγλσζησλ ηηκψλ αληηκεησπίδεηαη εχθνια ζηηο Bayesian κεζνδνινγίεο ράξε ζηνλ EM αιγφξηζκν. Ζ 

ελαιιαθηηθή ιχζε (θαη ζαθψο πην γξήγνξε) είλαη λα ζπκπιεξψλνληαη νη άγλσζηεο ηηκέο ηνπ θάζε 

γλσξίζκαηνο κε ηε κέζε ή ηε median ηηκή ηνπ ζηα δεδνκέλα, ζε έλα ζηάδην πξνεπεμεξγαζίαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 

 
 

Φηγ. 8.1 : Τα βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλερώλ θιηληθνεξγαζηεξηαθώλ γλσξηζκάησλ 

(θαλνληθόηεηα, ειάρηζην, κέγηζην, κέζν, πιήζνο άγλσζησλ ηηκώλ). 

 

 
 

Φηγ. 8.2 : Τα βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δηαθξηηώλ θιηληθνεξγαζηεξηαθώλ γλσξηζκάησλ 

(πιήζνο επηπέδσλ, πιήζνο θαη πνζνζηό ηηκώλ αλά επίπεδν, πιήζνο άγλσζησλ ηηκώλ). 
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8.2.2 Σα κςηηαπομεηπικά γνυπίζμαηα 

 

Δθαξκφδνληαο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θπηηαξνκεηξηθήο αλάιπζεο πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αλαιχζακε ηα θπηηαξνκεηξηθά δεδνκέλα ησλ ίδησλ 112 αζζελψλ θαη 

εμάγακε θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο. Αξρηθά, εμεηάζακε ηελ έθθξαζε ησλ αληηγφλσλ 

CD3, CD20, CD5, CD19, CD23, CD79b (αξλεηηθή έθθξαζε), FMC-7 (αξλεηηθή έθθξαζε), K θαη 

Λ ζε θάζε αζζελή. Δπηπιένλ εμεηάζακε ηε ζπλέθθξαζε ησλ ζπλδπαζκψλ αληηγφλσλ CD20/CD5, 

CD19/CD23 θαη CD79b/FMC-7 (αξλεηηθή ζπλέθθξαζε). Γηα θάζε αληηγφλν μερσξηζηά, βξήθακε 

ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ εθθξάδνληαη επί φισλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ηε median ηηκή θαη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε (STD) ηεο έθθξαζήο ηνπο. Υξεζηκνπνηνχκε ηε median ηηκή αληί ηεο κέζεο, γηαηί 

ηα δεδνκέλα ηεο έθθξαζεο ησλ θπηηάξσλ γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αληηγφλσλ είλαη κε 

θαλνληθά θαηαλεκεκέλα. Γηα θάζε ζπλδπαζκφ αληηγφλσλ, ππνινγίζακε ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ 

πνπ ζπλεθθξάδνληαη επί φισλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ηε median ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο 

ζπλέθθξαζήο ηνπο σο πξνο θάζε έλα απφ ηα αληηγφλα (δειαδή, εληφο ηεο ζπζηάδαο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζπλέθθξαζε). Δπηπιένλ, ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (MSE) ηεο ζπζηάδαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ θάζε ζπλέθθξαζε, ην νπνίν δηαηζζεηηθά εθθξάδεη ηελ ππθλφηεηα ηεο ζπζηάδαο 

(επεθηείλνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ζε δχν δηαζηάζεηο). πλνιηθά 

εμάγνληαη έηζη νη ηηκέο 45 θπηηαξνκεηξηθψλ γλσξηζκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη νηθεία 

ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο, δεδνκέλνπ φηη ηα ιακβάλνπλ ππφςε γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

Σα γλσξίζκαηα ησλ πνζνζηψλ ησλ αληηγνληθψλ εθθξάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο 

κε εκπεηξηθφ ηξφπν θαη θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ην αλ έλα αληηγφλν εθθξάδεηαη ή φρη 

ζε έλαλ αζζελή. Σα γλσξίζκαηα ησλ median ηηκψλ ησλ εθθξάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζζέλνπο θάπνηαο αληηγνληθήο έθθξαζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αζζελήο ή 

ηζρπξή. Οη κεηαβιεηέο ηχπνπ STD θαη MSE δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζηεξηαθή 

πξαθηηθή ηεο αλάιπζεο κε θπηηαξνκεηξία ξνήο, αιιά εηζάγνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα πξψηε 

θνξά. Δπίζεο, νη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο δε ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε θάπνηα άιιε εθηφο ηνπ πνζνζηνχ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή (πρ, ηε median) ηεο έθθξαζεο 

ελφο αληηγφλνπ θαη ζηελ ίδηα ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ ίδηνπ αληηγφλνπ φηαλ απηφ ζπλεθθξάδεηαη 

κε θάπνην άιιν, θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχκε εκείο. 

 

 
 

Φηγ. 8.3 : Τα θπηηαξνκεηξηθά γλσξίζκαηα. 
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Σν εχξνο ηηκψλ ησλ γλσξηζκάησλ ηχπνπ πνζνζηνχ είλαη πξνθαλψο ην 0-100, ελψ ην εχξνο ηηκψλ 

ησλ γλσξηζκάησλ ηχπνπ median είλαη ην 0-1000, απφ ηελ θιίκαθα ηνπ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο. Γηα 

απηνχο ηνπο ηχπνπο παξακέηξσλ ππάξρεη δηαζέζηκε απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο κηα αζαθήο 

θαη ππνθεηκεληθή πιεξνθνξία, γηα ην πψο απηνί ηηο δηαθξηηνπνηνχλ εκπεηξηθά θαη ηελ εξκελεία πνπ 

δίλνπλ πάλσ ζε απηή ηε δηαθξηηνπνίεζε. Αθφκα, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δε καο πξνζθέξεη θάπνηα 

πνζνηηθή πιεξνθνξία πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα, παξά κφλν πνηνηηθή. Θεσξεηηθά, έλα αληηγφλν (ή 

έλαο ζπλδπαζκφο αληηγφλσλ) εθθξάδεηαη ζε έλαλ αζζελή αλ έζησ θαη έλα θχηηαξφ ηνπ βξίζθεηαη 

ζεηηθφ ζε απηφ ην αληηγφλν. Αιιηψο, δελ εθθξάδεηαη. Δπεηδή ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εηδηθνί 

αληρλεχνπλ απηή ηελ έθθξαζε είλαη αλαθξηβήο (ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα θχηηαξν λα βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο πάλσ ζε έλα θαηάιιειν δηάγξακκα), εκείο κεηαηνπίδνπκε ην 

θαηψθιη έθθξαζεο ζην 10%. Δπηβεβαηψλνπκε θαη πεηξακαηηθά, φηη απηφ ην θαηψθιη έθθξαζεο (ζε 

ζχγθξηζε κε ην απζηεξφ θαηψθιη 0) παξέρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ 

ησλ δεδνκέλσλ καο. Άξα σο θαηψθιη δηαθξηηνπνίεζεο γηα ηα γλσξίζκαηα πνζνζηνχ ιακβάλεηαη 

ην 10%. Γηα ηα γλσξίζκαηα median ζεσξνχκε σο θαηψθιη ηελ ηηκή 255, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ην 

φξην ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο θιίκαθαο ηνπ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο, ε νπνία ζεσξεηηθά πεξηθιείεη 

(απφ ην 0 έσο ην 255) ηηο ζρεδφλ κεδεληθέο ηηκέο έθθξαζεο. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

θαηψθιη ε ηηκή πνπ εμάγεηαη απφ ην control δείγκα ηνπ αζζελνχο, αιιά απηή δηαθέξεη απφ ηνλ έλα 

αζζελή ζηνλ άιιν. Οη εηδηθνί ζπλεζίδνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ κηα αληηγνληθή έθθξαζε σο ηζρπξή, αλ 

ε median έθθξαζε ησλ θπηηάξσλ ππεξβαίλεη απηφ ην θαηψθιη. Αιιηψο, ηε ραξαθηεξίδνπλ αζζελή. 

Γηα ηηο παξακέηξνπο STD θαη MSE δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία γηα ηε δηαθξηηνπνίεζή ηνπο θαη 

γηα θάπνηα εξκελεία πνπ λα ηνπο δίλνπλ νη εηδηθνί ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο έθθξαζεο. 

Οη ηηκέο ηνπο θπκαίλνληαη ζην εχξνο 0-300. ρεδφλ θακία απφ φιεο ηηο παξακέηξνπο δελ ππαθνχεη 

ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζηα δεδνκέλα καο. 

 

8.3 Βεληιζηοποιήζειρ ηος naïve-Bayes ηαξινομηηή 

 

8.3.1 Ο αλγόπιθμορ 

 

Πξνηείλνπκε έλαλ επξεηηθφ αιγφξηζκν, ν νπνίνο εθαξκφδεη ην naïve-Bayes κνληέιν ζε ζπλδπαζκφ 

κε έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο βειηηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ γλσξηζκάησλ θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ „πεξηηηψλ‟ γλσξηζκάησλ (επηινγή βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ). Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρεηξηζηνχκε ηα δχν θχξηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δηέπνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή, ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί λσξίηεξα. 

 

Ο αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί ζε δχν αθνινπζηαθέο θάζεηο: ηε filter θάζε ή θάζε πξνεπεμεξγαζίαο θαη 

ηε wrapper θάζε ή θάζε ηαμηλφκεζεο. ηελ πξψηε θάζε, ην θάζε έλα απφ ηα ζπλερή γλσξίζκαηα 

δηαθξηηνπνηείηαη μερσξηζηά. Δθαξκφδνπκε κηα ηερληθή επηβιεπφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ (α) έλα ζρεδφλ εμαληιεηηθφ αιγφξηζκν εχξεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ βέιηηζησλ 

θαησθιίσλ δηαθξηηνπνίεζεο θαη (β) ην θέξδνο πιεξνθνξίαο ζα κεηξηθή αλάκεζα ζηελ θιάζε θαη 

θάζε γλψξηζκα. Γηα θάζε γλψξηζκα, ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ αξρηθά δηακεξίδεηαη νκνηφκνξθα κε 

ηε ρξήζε  ππνςήθησλ θαησθιίσλ. ηε ζπλέρεηα, φινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ηεο επηινγήο  

εμ απηψλ εμεηάδνληαη. Σα θαηψθιηα επηηξέπεηαη λα απνθηήζνπλ ίδηεο ηηκέο. Άξα, ην αξρηθφ πιήζνο 

ησλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ ελφο γλσξίζκαηνο κπνξεί θαη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ . ηελ πινπνίεζή 

καο, ζέηνπκε απηή ηελ παξάκεηξν ίζε κε 3 – απηή ηζνχηαη κε ην κέζν πιήζνο δηαθξηηψλ επηπέδσλ 

ζηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ γλσξηζκάησλ καο απφ ηνπο εηδηθνχο θαη θαίλεηαη 

λα απνηειεί θαη κηα ινγηθή ηηκή γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο πνιππινθφηεηαο ζηνλ ηαμηλνκεηή πνπ 

ζα πξνθχςεη ελ ηέιεη. Δπίζεο, ζέηνπκε ην  ίζν κε . Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζε απηή ηε θάζε δελ 
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ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ γλσξηζκάησλ θαη ηελ ηειηθή αθξίβεηα 

ηεο ηαμηλφκεζεο. Έηζη πξνθχπηεη θαη ε νλνκαζία „filter‟. 

 

ηε δεχηεξε θάζε, ην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ ηνπ θάζε γλσξίζκαηνο κπνξεί λα ειαηησζεί, 

αλ απηφ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ιεηηνπξγηψλ ζπλέλσζεο δηαθξηηψλ επηπέδσλ. Δπηπιένλ, ζε απηή ηε θάζε ηα „πεξηηηά‟ γλσξίζκαηα 

απνκαθξχλνληαη. Ζ ζπλέλσζε φισλ ησλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ ελφο γλσξίζκαηνο ζε έλα κνλαδηθφ 

επίπεδν ηζνδπλακεί κε απνκάθξπλζε ηνπ γλσξίζκαηνο, νπφηε νη δχν πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα παξάιιεια. Τινπνηνχκε κηα επξεηηθή δηαδηθαζία, θάζε επαλάιεςε ηεο νπνίαο 

απνηηκάηαη απφ ην naïve-Bayes ηαμηλνκεηή (έηζη πξνθχπηεη θαη ε νλνκαζία „wrapper‟). Κάζε κηα 

επαλάιεςε εμεηάδεη κε εμαληιεηηθφ ηξφπν αλ ζε έλα γλψξηζκα ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

γεηηνληθψλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ ηαμηλνκεηή. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη 

έλα γλψξηζκα έρεη δηαθξηηνπνηεζεί ζηηο αξρηθέο ηηκέο ,  θαη . Οη απνδεθηέο δηαθξηηνπνηήζεηο κε 

ηε ζπλέλσζε (ζπλελσκέλεο δηακνξθψζεηο) είλαη νη  (ε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ γλσξίζκαηνο 

δελ αιιάδεη), ,  (ην γλψξηζκα ππνδηαθξηηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα) θαη  (φιεο νη 

ηηκέο ηνπ ζπλερνχο γλσξίζκαηνο αλαηίζεληαη ζην ίδην δηαθξηηφ επίπεδν, νπφηε ην γλψξηζκα είλαη 

πιένλ „πεξηηηφ‟ θαη κπνξεί λα απνκαθξπλζεί). Ζ δηακφξθσζε  δε ζεσξείηαη απνδεθηή. Έλα 

ζχλνιν απφ επαλαιήςεηο πνπ εμεηάδεη φια ηα δηαζέζηκα γλσξίζκαηα θαιείηαη γχξνο. Μέζα ζε έλα 

γχξν εμεηάδνληαη αθνινπζηαθά φια ηα γλσξίζκαηα θαη κεηά απφ θάπνηνπο γχξνπο επηηπγράλεηαη 

ζχγθιηζε ζηελ αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ζην πιήζνο ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ν ηαμηλνκεηήο. Ζ ζχγθιηζε ηνπ αιγφξηζκνπ είλαη εγγπεκέλε, θαζψο (α) γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο βειηηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα επηθέξεη αχμεζε 

ζηελ αθξίβεηα ηνπ ηαμηλνκεηή θαη (β) ηα γλσξίζκαηα κφλν αθαηξνχληαη, δελ πξνζηίζεληαη. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ηα γλσξίζκαηα λα κελ εηζέξρνληαη 

κε απζαίξεηε δηάηαμε κέζα ζε έλα γχξν, αιιά κε βάζε ην θέξδνο πιεξνθνξίαο ηνπο κε ηελ θιάζε 

– ηα ιηγφηεξν ρξήζηκα γλσξίζκαηα επηιέγνληαη λα εμεηάδνληαη πξψηα. Ο αιγφξηζκνο πεξηγξάθεηαη 

σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

--- Φάζε πξνεπεμεξγαζίαο (filter) --- 

 

1. Γηακέξηζε ην εχξνο ηνπ πξψηνπ (κε απζαίξεηε δηάηαμε) ζπλερνχο γλσξίζκαηνο ζε 100 ίζνπ 

εχξνπο δηαζηήκαηα. 

2. Βξεο φιεο ηηο επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ επηιέγνληαο 2 απφ ηα 101 ππνςήθηα θαηψθιηα κε 

δπλαηφηεηα επαλεπηινγήο. Αλ είλαη m θαη M ηα φξηα ηνπ εχξνπο ηνπ γλσξίζκαηνο, ηφηε ηα 

θαηψθιηα ζ1 θαη ζ2 γηα θάζε κία απφ ηηο επηινγέο ππαθνχνπλ ηε ζρέζε Mm  21 
 

(κηα ηέηνηα δπάδα θαησθιίσλ νξίδεη κηα δηακφξθσζε δηαθξηηνπνίεζεο). 

3. Γηαθξηηνπνίεζε ην γλψξηζκα κε βάζε ηελ θάζε πξνθχπηνπζα δηακφξθσζε θαη επέιεμε 

ηειηθά απηή πνπ επηθέξεη ην κέγηζην θέξδνο πιεξνθνξίαο 
(1)

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιάζε. 

Δλδέρεηαη ε επηιεγκέλε δηακφξθσζε λα πεξηέρεη ιηγφηεξα απφ 3 δηαθξηηά επίπεδα. 

4. Δπαλέιαβε φια ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα φια ηα δηαζέζηκα ζπλερή γλσξίζκαηα. 

5. Απνκάθξπλε ηα γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ δηαθξηηνπνηεζεί ζε έλα κφλν επίπεδν θαη πξνρψξα 

κε ηα ππφινηπα θαη ηηο δηακνξθψζεηο ηνπο (απηέο ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο) ζηελ 

επφκελε θάζε. 
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--- Φάζε ηαμηλφκεζεο (wrapper) --- 

 

1. Γηέηαμε ηα δηαζέζηκα γλσξίζκαηα (φζα δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί) κε βάζε ην θέξδνο 

πιεξνθνξίαο ηνπο 
(1)

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιάζε ζε αχμνπζα ζεηξά 
(2)

 . 

2. Γηα ην πξψην γλψξηζκα, βξεο φιεο ηηο δηακνξθψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κε ζπλελψζεηο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ γεηηνληθψλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ (ζπλελσκέλεο δηακνξθψζεηο). 

3. Δθάξκνζε ην naïve-Bayes ηαμηλνκεηή ζε ζπλδπαζκφ κε 10-fold cross-validation γηα θάζε 

ζπλελσκέλε δηακφξθσζε ηνπ παξαπάλσ γλσξίζκαηνο θαη κε ηα ππφινηπα γλσξίζκαηα σο 

έρνπλ. πλέρηζε κε ηε δηακφξθσζε πνπ επηθέξεη ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο. ε 

πεξίπησζε ηζνπαιίαο, ζπλέρηζε κε απηή πνπ έρεη ην κηθξφηεξν 
(3)

 αξηζκφ δηαθξηηψλ 

επηπέδσλ. 

4. Αλ ην γλψξηζκα έρεη δηαθξηηνπνηεζεί ζε έλα κφλν επίπεδν, απνκάθξπλέ ην. 

5. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2, 3 θαη 4 γηα φια ηα γλσξίζκαηα, κε ηε δηάηαμε ηνπ βήκαηνο 1. 

6. Δπαλέιαβε φια ηα πξνεγνχκελα βήκαηα, κέρξη λα ππάξμεη ζχγθιηζε ζηελ αθξίβεηα ηεο 

ηαμηλφκεζεο θαη ζην πιήζνο ησλ ελαπνκεηλάλησλ γλσξηζκάησλ. 

 

 

 

8.3.2 Ανάλςζη ηος αλγόπιθμος 

 

Κάπνηα ζεκεία ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγφξηζκνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. ηελ πξψηε 

θάζε, απαηηνχληαη ην πνιχ  ππνινγηζκνί ηεο κεηξηθήο ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο, κε 

n λα είλαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ γλσξηζκάησλ. Ο αξηζκφο απηφο δελ πξνθχπηεη αλεθάξκνζηνο  

ζηελ πξάμε γηα ηα δεδνκέλα καο, κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ έρνπκε θαζνξίζεη γηα ηα d θαη 

k. Αλ, σζηφζν, θάηη ηέηνην πξνέθππηε, ε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην απνδνηηθή κε ην λα 

νξίζνπκε έλαλ κηθξφηεξν αξηζκφ απφ ππνςήθηα θαηψθιηα, ραιαξψλνληαο έηζη παξάιιεια θαη ηηο 

απαηηήζεηο καο γηα ην ζρεδφλ βέιηηζην επηκέξνπο εμαγφκελν απνηέιεζκα απηήο ηεο θάζεο. Γηα λα 

ζπλδπάδακε φιεο ηηο δπλαηέο δηακνξθψζεηο δηαθξηηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ γλσξηζκάησλ 

ζε κηα wrapper ζηξαηεγηθή (δειαδή, λα ηηο απνηηκνχζακε εμαληιεηηθά κε ρξήζε ηνπ naïve-Bayes 

ηαμηλνκεηή), ζα έπξεπε λα εθηειέζνπκε έλα εθζεηηθφ πιήζνο απφ  ηαμηλνκήζεηο. Με 

ηελ επφκελε θάζε επηρεηξνχκε λα κεηψζνπκε ην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ επηπέδσλ αλά γλψξηζκα, κε 

ζθνπφ λα παξάγνπκε έλαλ απινχζηεξν θαη πην θαηαλνεηφ ηαμηλνκεηή, ν νπνίνο παξάιιεια ζα έρεη 

θαη θαιχηεξε απφδνζε. 

 

Ζ εμαληιεηηθή αλαδήηεζε εθαξκφδεηαη κεξηθψο ζηνλ αιγφξηζκφ καο, αξθεί λα πξνθχπηεη φηη δελ 

επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δθηφο απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ζηε 

θάζε ηεο πξνεπεμεξγαζίαο, έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε εμαληιεηηθή αλαδήηεζε 

είλαη φηαλ φιεο νη δπλαηέο ζπλελσκέλεο δηακνξθψζεηο ελφο γλσξίζκαηνο απνηηκνχληαη κε ρξήζε 

ηνπ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή. Ζ θάζε επαλάιεςε ηεο wrapper θάζεο εμεηάδεη  ζπλελσκέλεο 

δηακνξθψζεηο, πνπ απνηειεί έλαλ απνδεθηφ αξηζκφ (θάζε γχξνο, θαηά ζπλέπεηα, εθηειεί  

ηαμηλνκήζεηο). Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπλέλσζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηα γλσξίζκαηα πνπ είλαη απφ ηελ 

αξρή δηαθξηηά. Ζ θχξηα ξνπηίλα ηεο wrapper θάζεο είλαη επξεηηθή θαη ζπλεπψο δελ εγγπάηαη ηελ 

εχξεζε ηνπ απφιπηα βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο. Μηα εμαληιεηηθή απνηίκεζε φισλ ησλ απφ θνηλνχ 

ζπλδπαζκψλ ησλ ζπλελσκέλσλ δηακνξθψζεσλ φισλ ησλ γλσξηζκάησλ ζα ρξεηαδφηαλ  

εθηειέζεηο ηνπ ηαμηλνκεηή, πνπ απνηειεί αξηζκφ απαγνξεπηηθφ. Δλψ νη αξρηθέο δηαθξηηνπνηήζεηο 

ησλ γλσξηζκάησλ δελ απνηηκνχληαη άκεζα απφ ηνλ ηαμηλνκεηή, απνηηκνχληαη έκκεζα ζε απηή εδψ 

ηε θάζε κε ηε κνξθή ησλ ζπλελσκέλσλ δηακνξθψζεψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαθξηηνπνηήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ ηειηθά ζα έρνπλ βαζηζηεί θαη ζην θξηηήξην ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αθξίβεηαο ηνπ 

ηαμηλνκεηή. 
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Τπάξρεη έλα ζχλνιν απφ επηζεκαζκέλα ζεκεία ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγφξηζκνπ, ζηα νπνία έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί εθζεηηθνί δείθηεο. Κάζε ηέηνην ζεκείν αληηζηνηρεί ζε κηα παξάκεηξν ηνπ αιγφξηζκνπ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί, αιιά ζα κπνξνχζε λα έρεη επηιεγεί θαη δηαθνξεηηθή θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ – 

νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο έρνπλ ιεθζεί κε πεηξακαηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Σν ζεκείν 
(1)

 αληηζηνηρεί ζην filter θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηελ αξρηθή δηαθξηηνπνίεζε. Έρνπκε ζπγθξίλεη ηε κεηξηθή ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο κε ηελ θνηλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε κεηξηθή εμάξηεζεο ηνπ , κέζα ζηε ζρεδφλ εμαληιεηηθή ζηξαηεγηθή εχξεζεο 

ηεο filter θάζεο πνπ ζρεδηάζακε. Δπηπξνζζέησο, έρνπκε εθαξκφζεη θαη έρνπκε πάξεη ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηερληθέο κε επηβιεπφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο θαη γηα γλσζηνχο εμειηθηηθνχο (κε 

εμαληιεηηθνχο) αιγφξηζκνπο επηβιεπφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο, φινη εθ ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη ζε 

κεηξηθέο ηνπ filter κνληέινπ. Ζ ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο ζηε ζηξαηεγηθή γηα 

εχξεζε ησλ βέιηηζησλ θαησθιίσλ δηαθξηηνπνίεζεο απνδείρ8εθε θαη ε πην επηηπρεκέλε δηαδηθαζία 

δηαθξηηνπνίεζεο απφ φιεο ηηο ζπγθξηλφκελεο. Σν ζεκείν 
(2)

 αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή ηεο δηάηαμεο 

ησλ γλσξηζκάησλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάζε γχξν ηεο wrapper θάζεο. Δπηιέμακε ηειηθά ηελ 

αχμνπζα δηάηαμε (ηα ιηγφηεξν ρξήζηκα γλσξίζκαηα λα εηζέξρνληαη πξψηα) έλαληη ηεο θζίλνπζαο 

δηάηαμεο (ηα πεξηζζφηεξν ρξήζηκα γλσξίζκαηα λα εηζέξρνληαη πξψηα). Σν ζεκείν 
(3)

 αληηζηνηρεί 

ζηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ κε βάζε ην νπνίν επηιχνληαη νη ηζνπαιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

ζπλελσκέλσλ δηακνξθψζεσλ δηαθξηηνπνίεζεο ελφο γλσξίζκαηνο ζε κηα επαλάιεςε ηεο wrapper 

θάζεο. Αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο δηακνξθψζεηο νδεγνχλ ζηελ ίδηα αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο, επηιέγεηαη 

απηή κε ην ειάρηζην πιήζνο δηαθξηηψλ επηπέδσλ. Μηα άιιε επηινγή είλαη λα επηιέγεηαη απηή κε ην 

κέγηζην πιήζνο δηαθξηηψλ επηπέδσλ. 

 

ηελ αξρηθή ηδέα ηνπ αιγφξηζκνχ καο, νη γχξνη ηεο wrapper θάζεο δηαρσξίδνληαλ ζε δχν ηχπνπο, 

ηνπο αξρηθνχο θαη ηνπο ηειηθνχο. Οη πξψηνη ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο (ππφ φξνπο ηεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο), ελψ νη δεχηεξνη ζηε βειηίσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο (ππφ φξνπο ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γλσξηζκάησλ θαη ηνπ 

κέζνπ πιήζνπο δηαθξηηψλ επηπέδσλ ηνπο). Γηα ην δεχηεξν ιφγν, ην ζεκείν 
(3)

 είρε θαζνξηζηεί ζηελ 

ηηκή „ειάρηζην‟ ζηνπο ηειηθνχο γχξνπο, ελψ κπνξνχζε λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή ζηνπο αξρηθνχο 

γχξνπο. Σν ζεκείν 
(2)

 κπνξνχζε λα πάξεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δπλαηέο ηηκέο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

γχξσλ, ρσξίο απηή λα είλαη απαξαίηεηα θνηλή. Δθηειέζηεθαλ φιεο νη εθδνρέο ηνπ αιγφξηζκνπ, κε 

φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο επηινγψλ γηα ηηο άλσζελ παξακέηξνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςε φηη δελ ππήξρε ιφγνο λα δηαρσξηζηνχλ νη γχξνη ηεο wrapper θάζεο, θαζψο νη βέιηηζηεο 

επηινγέο ησλ παξακέηξσλ θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο γχξσλ απνδείρζεθαλ νη ίδηεο, δειαδή απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγφξηζκνπ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, αλαπηχμακε θαη πινπνηήζακε έλαλ αιγφξηζκν, ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δηαθξηηνπνίεζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ γλσξηζκάησλ, νδεγψληαο έηζη ζε έλα πην αθξηβέο naïve-

Bayes κνληέιν. ηνλ αιγφξηζκν απηφ, νη εμαληιεηηθέο θαη νη επξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δίλνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ε κία ζηελ άιιε κε επέιηθην ηξφπν, ελψ νη filter θαη wrapper κέζνδνη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

δηακνξθψζεσλ δηαθξηηνπνίεζεο ησλ γλσξηζκάησλ ζπλδπάδνληαη βέιηηζηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο δξάζεο ησλ γλσξηζκάησλ θαη ηεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο πνπ 

ηειηθά πξνθχπηεη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πβξηδηθφο. Αληίζηνηρα trade-offs πινπνηνχληαη θαη 

αλάκεζα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγφξηζκνπ: δηαπηζηψλνπκε φηη θαη 

νη δχν απηέο ηδηφηεηεο επηηπγράλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πξάμε. Οη ιεηηνπξγίεο βειηηζηνπνίεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη είλαη φιεο ηνπο επηβιεπφκελνπ ραξαθηήξα, δειαδή αληινχλ πιεξνθνξία απ‟ηελ 

εθάζηνηε επηιεγκέλε θιάζε. Χο πξσηφηππεο θαη κε ηεηξηκκέλεο ηδέεο ζηνλ αιγφξηζκφ καο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ α) ε filter θάζε πξνεπεμεξγαζίαο γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ γλσξηζκάησλ 

πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε wrapper θάζε, β) ε δηαηεηαγκέλε εηζαγσγή ησλ γλσξηζκάησλ ζηελ 

επξεηηθή ξνπηίλα κε βάζε ηελ εθηηκεζείζα ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη γ) ν εληαίνο 

ρεηξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηαθξηηνπνίεζεο θαη ηεο επηινγήο γλσξηζκάησλ ζηε wrapper θάζε. 
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8.4 Αποηελέζμαηα 

 

Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο αζζελείο καο γηα ηελ πξφγλσζε ησλ κεηαβιεηψλ 

SURV θαη SUBGR θαη απνδείρ8εθε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξάμε. Δμεηάζηεθε κε 

έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ δηαθξηηνπνίεζεο ζηε filter θάζε ηεο θαη κε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

επηινγψλ ησλ παξακέηξσλ 
(2)

 θαη 
(3)

 ζηε wrapper θάζε ηεο. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξψηεο θάζεο 

απνδείρζεθε ακειεηένο κπξνζηά ζε απηφλ ηεο δεχηεξεο. Χζηφζν, θαη απηφο ηεο δεχηεξεο αλήθε ζε 

ινγηθά πιαίζηα, θαζψο έλα ζηαζεξφ πιήζνο γχξσλ (θξαζζφκελν εθ ησλ άλσ απφ ην 5) απαηηνχηαλ 

γηα λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ζε θάζε κία απφ ηηο εθηειέζεηο. Ζ πινπνίεζε θαη νη πεηξακαηηζκνί 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ MATLAB (έθδνζε R2008b). Απηφ ηζρχεη ηφζν 

γηα ηνλ πξνηεηλφκελφ αιγφξηζκφ καο, φζν θαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε κε ην naïve-Bayes κνληέιν θαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εθαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο ηεο filter θάζεο. Οξηζκέλεο 

απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο απηέο ηηο βξήθακε έηνηκεο θαη ζην πεξηβάιινλ WEKA, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ [Wit05]. ην ίδην πεξηβάιινλ 

εθαξκφζακε θαη ηα ηειηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηνλ αιγφξηζκφ καο, κε ίδηα 

επηηπρία (φπσο ζην MATLAB). ηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο, αξρηθά δείρλνπκε πσο ηα δεδνκέλα 

καο είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκνχλ ηνπο αζζελείο, κε ηε ρξήζε ηνπ (φρη αθφκα βειηηζηνπνηεκέλνπ) 

naïve-Bayes κνληέινπ. Καηφπηλ, παξνπζηάδνπκε ηα βειηηζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο, 

κε ηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκφ καο. Δλδηάκεζα, δίλνπκε έκθαζε ζηε ζηξαηεγηθή δηαθξηηνπνίεζεο 

πνπ αθνινπζνχκε ζηε filter θάζε θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ άιισλ παξακέηξσλ ηνπ αιγφξηζκνπ. Σα 

ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο wrapper θάζεο απνδεηθλχεηαη φηη 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 

8.4.1 Απσικά αποηελέζμαηα ηαξινόμηζηρ 

 

Γηα λα απνθηήζνπκε αξρηθή πιεξνθνξία γηα ηελ πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ γλσξηζκάησλ καο, 

εθαξκφδνπκε απεπζείαο ην naïve-Bayes ηαμηλνκεηή κε 10-fold cross-validation. Θεσξνχκε ηφζν 

ηε γλήζηα κνξθή ησλ δεδνκέλσλ καο (κε ζπλερή θαη δηαθξηηά γλσξίζκαηα) φζν θαη απηή φπνπ ηα 

ζπλερή γλσξίζκαηα έρνπλ δηαθξηηνπνηεζεί κε βάζε ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ. Υξεζηκνπνηνχκε θαη ηα 

δχν ππνζχλνια γλσξηζκάησλ (θιηληθνεξγαζηεξηαθά θαη θπηηαξνκεηξηθά) μερσξηζηά, αιιά θαη ζε 

ζπλδπαζκφ. ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηελ αθφινπζε θηγνχξα, παξαζέηνπκε θαη ηε 

ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θπξηαξρνχζαο ηηκήο (mode) ηεο εθάζηνηε θιάζεο ζηα δεδνκέλα καο. Απηή 

ε κεηξηθή απνηειεί έλα θπζηνινγηθφ θάησ θξάγκα ζηελ αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο πνπ επηηπγράλεηαη 

απφ έλαλ (ηεηξηκκέλν) ηαμηλνκεηή. Παξαηεξεί θαλείο φηη θαη γηα ηηο δχν θιάζεηο ε αξρηθή αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο είλαη πνιχ κηθξή. Ζ SUBGR πξνβιέπεηαη θαιχηεξα απφ ηε SURV γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θπξηαξρνχζαο ηηκήο ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε (πεξηζζφηεξνη 

απφ ην 75% ησλ δηαζέζηκσλ αζζελψλ αλήθνπλ ζην ζηάδην θαηά Binet A). Γεχηεξνλ, θάπνηα απφ 

ηα θιηληθά γλσξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφγλσζε ζπζρεηίδνληαη ληεηεξκηληζηηθά κε 

ηελ αλάζεζε ησλ ηηκψλ ηεο SUBGR, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο θαηά 

Binet (έηζη πξνθχπηεη θαη θαιχηεξε πξφγλσζε απφ ηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά δεδνκέλα σο πξνο ηελ 

θιάζε απηή). 

 

 
 

Φηγ. 8.4 : Αξρηθέο αθξίβεηεο ηαμηλόκεζεο κε ην naïve-Bayes κνληέιν. 
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8.4.2 ύγκπιζη ζηπαηηγικών διακπιηοποίηζηρ 

 

πγθξίλακε έλα ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ δηαθξηηνπνίεζεο, σο ππνςήθηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

θάζε πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ αιγφξηζκνχ καο. Δθφζνλ ε θάζε απηή αλήθεη ζην κνληέιν filter, φιεο 

νη ζπγθξηλφκελεο ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο έπξεπε λα κελ έρνπλ σο κεηξηθή απνηίκεζήο ηνπο 

ηελ αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο. Οη ζπγθξηλφκελεο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ α) κε επηβιεπφκελεο 

ζηξαηεγηθέο δηαθξηηνπνίεζεο, φπσο είλαη νη -EWD (ίζνπ εχξνπο δηαθξηηνπνίεζε), -EFD (ίζεο 

ζπρλφηεηαο δηαθξηηνπνίεζε), γηα , θαη ν αιγφξηζκνο PKID πνπ πεξηγξάθεηαη ζην γεληθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, β) επηβιεπφκελνπο εμειηθηηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί επηηπρψο 

ζην παξειζφλ, φπσο είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ Fayyad θαη Irani, ν ίδηνο αιγφξηζκνο κε εθαξκνγή ηνπ 

βειηησκέλνπ MDL θξηηεξίνπ ηνπ Kononenko θαη ν αιγφξηζκνο ChiMerge, γ) ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

παξνπζηάζακε ζηε filter θάζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ αιγφξηζκνχ καο γηα ηελ εχξεζε ησλ βέιηηζησλ 

θαησθιίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηξηθή εμάξηεζεο  θαη ηε κεηξηθή ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο. 

ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπκε ζηηο δχν αθφινπζεο θηγνχξεο (γηα ηηο SURV θαη SUBGR, 

αληίζηνηρα), πεξηιακβάλνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα γλήζηα (ζπλερή θαη δηαθξηηά) δεδνκέλα, 

θαζψο θαη γηα απηά πνπ έρνπλ δηαθξηηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο εηδηθνχο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζρεδφλ 

εμαληιεηηθή ζηξαηεγηθή εχξεζεο θαησθιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε νδεγεί ζε ζεκαληηθά θαιχηεξεο 

αθξίβεηεο ηαμηλφκεζεο ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο επξεηηθέο ηερληθέο πνπ πεξηέρνπλ νη εθαξκνδφκελνη 

εμειηθηηθνί αιγφξηζκνη, φζν θαη κε ηηο ηεηξηκκέλεο πνπ παξέρνπλ νη κε επηβιεπφκελεο κέζνδνη. Με 

δεδνκέλε απηή ηε ζηξαηεγηθή δηαθξηηνπνίεζεο, ε κεηξηθή ηνπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο θαίλεηαη λα 

είλαη πξνηηκφηεξε απφ απηή ηεο κεηξηθήο εμάξηεζεο ηνπ . Κάπνηεο άιιεο κεηξηθέο ζρεηηθέο κε 

ηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επίζεο εθαξκφζηεθαλ, φπσο ε ακνηβαία πιεξνθνξία θαη ην gain 

ratio, δελ παξνπζίαζαλ θαζφινπ θαιά απνηειέζκαηα θαη παξαιείπνληαη. Οη αθξίβεηεο ηαμηλφκεζεο 

ζε απηφ ην ελδηάκεζν ζηάδην πξνήιζαλ κε εθαξκνγή ηνπ naïve-Bayes κνληέινπ θαη 10-fold cross-

validation, ζηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη κεηά ηε filter θάζε ηνπ αιγφξηζκνχ καο. 

 

 
 

Φηγ. 8.5 : Σύγθξηζε ζηξαηεγηθώλ δηαθξηηνπνίεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SURV. 

 

Σνλίδνπκε ηελ μερσξηζηή επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην απνηέιεζκα ηεο πξφβιεςεο ηα δχν ππνζχλνια 

γλσξηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δειαδή ηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά θαη ηα θπηηαξνκεηξηθά. Απφ 

ην ελδηάκεζν ζεκείν απηφ πξνθχπηεη θαζαξά, φηη ην δεχηεξν ππνζχλνιν αλακέλεηαη λα απνδεηρζεί 

πεξηζζφηεξν ρξήζηκν θαη απαξαίηεην γηα ηελ πξφγλσζε ζε ζρέζε κε ην πξψην. Απηφ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν θιάζεηο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο έδεηρλαλ 

ε SUBGR λα πξνβιέπεηαη κε θαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά δεδνκέλα, ηφζν ζηε 

γλήζηα κνξθή ηνπο φζν θαη ζε απηή ηεο δηαθξηηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο εηδηθνχο. 
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Φηγ. 8.6 : Σύγθξηζε ζηξαηεγηθώλ δηαθξηηνπνίεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SUBGR. 

 

8.4.3 Δπιλογή ηηρ βέληιζηηρ εκδοσήρ ηος αλγόπιθμος 

 

ηε αξρηθή ηδέα ηνπ αιγφξηζκνχ καο, είρακε δηαθξίλεη ηνπο γχξνπο ηεο wrapper θάζεο ζε αξρηθνχο 

θαη ηειηθνχο. Δμεηάζακε φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο γηα ηε δηάηαμε εηζαγσγήο ησλ γλσξηζκάησλ ζε 

θάζε γχξν, ηφζν γηα ηνπο αξρηθνχο φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο γχξνπο. Ζ δηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη 

κε βάζε ην θέξδνο πιεξνθνξίαο ησλ γλσξηζκάησλ κε ηελ θιάζε, ην νπνίν απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο θαζνξίζηεθε σο ε επηινγή γηα ηελ παξάκεηξν 
(1)

 ηνπ αιγφξηζκνχ 

καο. Οη επηινγέο γηα ηελ παξάκεηξν 
(2)

 είλαη αχμνπζα (ascending) θαη θζίλνπζα (descending), γηα 

θάζε ηχπν γχξσλ μερσξηζηά. Δμεηάζακε θαη ηηο επηινγέο γηα ηελ επίιπζε ησλ ηζνπαιηψλ αλάκεζα 

ζηηο ζπλελσκέλεο δηακνξθψζεηο ησλ γλσξηζκάησλ. Οη επηινγέο γηα ηελ παξάκεηξν 
(3)

 ησλ αξρηθψλ 

γχξσλ είλαη ηνπ ειάρηζηνπ (min) θαη ηνπ κέγηζηνπ (max) πιήζνπο δηαθξηηψλ επηπέδσλ, ελψ ζηνπο 

ηειηθνχο γχξνπο ε παξάκεηξνο απηή είρε θαζνξηζηεί σο min. Οη 8 ζπλδπαζκνί ησλ επηινγψλ ησλ 

παξαπάλσ παξακέηξσλ αληηζηνηρνχλ ζηηο δπλαηέο εθδνρέο ηνπ αιγφξηζκνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο αθφινπζεο θηγνχξεο, δίλνπλ σο βέιηηζηε εθδνρή απηή πνπ ζεσξεί ηε δηάηαμε 

ησλ γλσξηζκάησλ σο αχμνπζα θαη ζηνπο δχν ηχπνπο γχξσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ηζνπαιηψλ βάζεη 

ηνπ ειάρηζηνπ πιήζνπο δηαθξηηψλ επηπέδσλ ζηνπο αξρηθνχο γχξνπο (φπσο θαη ζηνπο ηειηθνχο). Χο 

ζπλέπεηα, δελ θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεην λα δηαθξίλνληαη νη γχξνη ηεο wrapper θάζεο ζε αξρηθνχο 

θαη ηειηθνχο. 

 

 
 

Φηγ. 8.7 : Δπηινγή ηεο εθδνρήο ηνπ αιγόξηζκνπ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SURV. 
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Φηγ. 8.8 : Δπηινγή ηεο εθδνρήο ηνπ αιγόξηζκνπ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SUBGR. 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ επηινγψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθδνρή ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ αθνινπζείηαη απφ 

εδψ θαη έπεηηα, επηθέξεη ην θαιχηεξν trade-off αλάκεζα ζηε (κέγηζηε) αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο πνπ 

επηηπγράλεη ην πξνθχπηνλ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη ζην (ειάρηζην) πιήζνο απφ γλσξίζκαηα πνπ 

απηφ ρξεζηκνπνηεί. 

 

8.4.4 Βεληιζηοποιημένα αποηελέζμαηα ηαξινόμηζηρ 

 

Ζ wrapper θάζε ηνπ αιγφξηζκνπ ρξεηάζηεθε 4 γχξνπο γηα λα ζπγθιίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο SURV 

θαη 3 γχξνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο SUBGR. ηε θηγνχξα 8.9 (ε εμέιημε ηνπ αιγφξηζκνπ θαη γηα ηηο 

δχν πεξηπηψζεηο), ν γχξνο 0 αληηζηνηρεί ζηε θάζε ηεο πξνεπεμεξγαζίαο. πσο πξνθχπηεη θαλεξά, 

ν θάζε γχξνο ηνπ αιγφξηζκνπ απμάλεη ηελ αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηνλ θάζε 

πξνεγνχκελν θαη κεηψλεη ην πιήζνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γλσξηζκάησλ. Ο ηειεπηαίνο γχξνο ζε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εθηειεζηεί δχν θνξέο, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζχγθιηζεο. Ζ θηγνχξα 

8.10 παξνπζηάδεη ηηο αλαζέζεηο ησλ ηηκψλ θιάζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ηειηθά ζπζηήκαηα γηα 

ηελ πξφβιεςε ησλ SURV θαη SUBGR, ππφ ηε κνξθή πηλάθσλ ηαμηλφκεζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

ηειηθά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία καο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: γίλεηαη 

πξφγλσζε ησλ αζζελψλ σο πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο κε αθξίβεηα πεξίπνπ 91% θαη κε ηε ρξήζε 44 

εθ ησλ 70 δηαζέζηκσλ γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη σο πξνο ην ζηάδην ζηε δηάγλσζή ηνπο θαηά Binet 

κε αθξίβεηα πεξίπνπ 98% θαη κε ηε ρξήζε 29 εθ ησλ 70 δηαζέζηκσλ γλσξηζκάησλ. Δθφζνλ ην λα 

πξνβιεθζεί ε επηβίσζε απνηειεί έλα πνιχ πην δχζθνιν εγρείξεκα, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

λσξίηεξα, απαηηείηαη έλα αξθεηά κεγαιχηεξν επηιεγκέλν ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ γηα λα ππάξμεη 

θαιή αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο. Αληίζεηα, ζηελ πξφβιεςε ηεο SUBGR, ζηελ νπνία ην πεξηζψξην γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πνιχ κηθξφηεξν, έλα αληίζηνηρα 

κηθξφηεξν πιήζνο γλσξηζκάησλ αξθεί. 

 

 
 

Φηγ. 8.9 : Η εμέιημε ηνπ αιγόξηζκνπ. 
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Φηγ. 8.10 : Οη πίλαθεο ηαμηλόκεζεο πνπ πξνθύπηνπλ. 

 

Αο ζεκεησζεί εδψ, φηη ηα δχν ζηηγκηφηππα ηαμηλφκεζεο ηα νπνία θέξλνπκε εηο πέξαο δηαθξίλνληαη 

απφ εληειψο αληίζεηεο ζπλζήθεο σο πξνο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθνξία πνπ καο παξέρνπλ ηα 

δεδνκέλα γηα ηελ θάζε θιάζε. Ζ κεηαβιεηή SURVραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή ζρεηηθή ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο θπξηαξρνχζαο ηηκήο ηεο, θαζψο νη αζζελείο είλαη ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλνη σο πξνο 

ηελ επηβίσζή ηνπο ζηηο ηξεηο δηαθξηηέο ζηάζκεο (ρακειή πφισζε - πςειή δηαζπνξά). Σν αληίζεην 

ηζρχεη γηα ηε κεηαβιεηή SUBGR, φπνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ αλήθεη ζε κία ζηάζκε 

(πςειή πφισζε – ρακειή δηαζπνξά). Ο αιγφξηζκφο καο θαηαθέξλεη λα ηαμηλνκήζεη κε αθξίβεηα 

θαη ζηα δχν δηαθνξεηηθά απηά ζηηγκηφηππα. 

 

ηηο δχν αθφινπζεο θηγνχξεο παξνπζηάδνπκε ηελ μερσξηζηή επίδξαζε ησλ δχν ππνζπλφισλ απφ 

γλσξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ θαη ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ, γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο SURV θαη ηεο SUBGR, αληίζηνηρα. Γίλεηαη θαη εδψ θαλεξφ, φηη ηα θπηηαξνκεηξηθά 

γλσξίζκαηα απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη πξνζθέξνπλ κηα επηπξφζζεηε επίδξαζε ζηελ πξφγλσζε, ππφ 

φξνπο ηεο αθξίβεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ επηηπγράλεηαη θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ γλσξηζκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηειηθά ζπζηήκαηα. Με ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ππνζπλφισλ γλσξηζκάησλ, ε 

αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη κεγαιχηεξε απφ νπνηαδήπνηε ησλ δχν μερσξηζηά, ελψ 

ην πιήζνο ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ πιεζψλ 

ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηά. Δλψ έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα ελδερνκέλσο λα 

κελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάιπζε ηεο απφδνζεο ηνπ αιγφξηζκνχ καο, θέξλεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ νπηηθή πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αηκαηνιφγνη ηελ πξφγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ. Αθφκα, 

παξνπζηάδνπκε παξαθάησ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

αιγφξηζκνχ καο θαη ηεο κεηξηθήο ηνπ  γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ γλσξηζκάησλ – ε ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο απηήο απνδείρζεθε φηη απνηεινχζε ηε δεχηεξε θαιχηεξε ιχζε βάζεη ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

δηάθνξσλ ζηξαηεγηθψλ δηαθξηηνπνίεζεο. πσο θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο filter 

θάζεο, έηζη θαη εδψ, πξνθχπηεη φηη ε εθαξκνγή ηεο κεηξηθήο ηνπ θέξδνπο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε 

πην απνδνηηθή. 

 

 
 

Φηγ. 8.11 : Βειηηζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SURV. 

 

 
 

Φηγ. 8.12 : Βειηηζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο SUBGR. 
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8.4.5 Δπιλογή γνυπιζμάηυν και διακπιηοποίηζη 

 

Σα επηιεγκέλα ηειηθά γλσξίζκαηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θάζε θιάζεο θαίλνληαη ζηελ αθφινπζε 

θηγνχξα. Απφ εθεί πξνθχπηεη, φηη έλα απφ ηα γλσξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιέςε 

ηεο SURV είλαη ε SUBGR. Μάιηζηα, έρεη ππνδηαθξηηνπνηεζεί ζε δχν επίπεδα, κε ηα ζηάδηα B θαη 

C θαηά Binet λα έρνπλ ζπλελσζεί. Απηφ ην ζπκπέξαζκα αθνινπζεί ην ηη πξνβιέπεη ε ζεσξία θαη ηη 

ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηελ θιηληθή πξάμε. Σν αληίζεην γεγνλφο, δειαδή ε SURV λα πξνβιέπεη ηε 

SUBGR, πξνθαλψο δελ κπνξεί λα ηζρχεη. Άιινη παξάγνληεο πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θιηληθή πξαθηηθή γηα ηελ πξφγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ επίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζπζηήκαηά 

καο, φπσο είλαη νη πνζφηεηεο θξίζηκσλ θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ, νη ηηκέο ζθαηξηλψλ, ε LDH θαη 

ην BMp. Σα γλσξίζκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα ζηαδηνπνίεζεο θαηά Binet έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην ζχζηεκά καο γηα ηελ πξφγλσζε ηεο SUBGR, αιιά φρη θαη γηα ηεο SURV. 

Σν ζπγθεληξσηηθφ θπηηαξνκεηξηθφ γλψξηζκα SCORE (ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εηδηθψλ) 

δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε θαλέλα απφ ηα ζπζηήκαηά καο, πξνθαλψο (θαη φπσο αλακελφηαλ) γηαηί  

ε πξνγλσζηηθή ηνπ αμία έρεη ππεξθεξαζηεί απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αλαιπηηθψλ θπηηαξνκεηξηθψλ 

γλσξηζκάησλ. Αξθεηά είλαη ηα θπηηαξνκεηξηθά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ηειηθά 

καο ζπζηήκαηα. Απφ απηά, ηα πην πνιιά είλαη νηθέηα ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο απφ ηε ρξήζε 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ηεο λφζνπ, έζησ θαη κε πνηνηηθφ ηξφπν. Πξνθχπηεη, φκσο, φηη θαη 

θάπνηα απφ ηα λενεηζαρζέληα απφ εκάο γλσξίζκαηα (STD θαη MSE) παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο 

πξνγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

 
 

Φηγ. 8.13 : Τα επηιεγκέλα γλσξίζκαηα ηαμηλόκεζεο ησλ ηειηθώλ καο ζπζηεκάησλ. 



ΜΔ Β-ΥΛΛ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ                            151 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Οη δηακνξθψζεηο δηαθξηηνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αιγφξηζκφ καο νδεγνχλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ. Σε βαζηθή δηαθνξά 

ηελ θάλεη ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ γλσξηζκάησλ, πνπ ηελ πινπνηνχκε κε ηε ρξήζε 

3 θαη φρη 2 δηαθξηηψλ επηπέδσλ. Ξεθάζαξα, ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ 3 επηπέδσλ παξέρεη κηα -πξνο-  

αληηζηνίρεζε αλάκεζα ζηηο δηαθξηηνπνηεκέλεο ηηκέο φισλ ησλ θπηηαξνκεηξηθψλ γλσξηζκάησλ θαη 

ζηηο αλαζέζεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ εθάζηνηε αληηγνληθή έθθξαζε, πνπ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή, 

αζζελψο ζεηηθή ή ηζρπξά ζεηηθή. Γειαδή, ζεσξνχκε πσο θαη ηα γλσξίζκαηα ηχπνπ πνζνζηνχ θαη 

ηα γλσξίζκαηα ηχπνπ median ρξεζηκνπνηνχληαη νκνηφκνξθα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηελ χπαξμε 

έθθξαζεο φζν θαη ην ζζέλνο ηεο. Με ηε ινγηθή ησλ εηδηθψλ, ηα πνζνζηά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο χπαξμεο αληηγνληθήο έθθξαζεο, ελψ νη median ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

ζζέλνπο ηεο. Οη ζηάζκεο δηαθξηηνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αιγφξηζκφ καο δηαθέξνπλ απφ 

γλψξηζκα ζε γλψξηζκα. Αλ θαη ην λα ρξεζηκνπνηνχζακε θνηλέο ζηάζκεο ζα ήηαλ πην επθαηαλφεην 

θαη εξκελεχζηκν απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο, ζα νδεγνχζε πηζαλψο ζε ρεηξφηεξε αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ. ζνλ αθνξά ηα θιηληθνεξγαζηεξηαθά γλσξίζκαηα, ηα δηαθξηηά επίπεδά 

πνιιψλ απφ απηά κεηψλνληαη ζε 2 θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγφξηζκνχ καο, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ζπλέλσζεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε πνπ καο παξέρνπλ νη εηδηθνί γηα 

απηφ ην ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ. 

 

8.5 ςμπεπάζμαηα 

 

πλνςίδνληαο, ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε ζην παξφλ θεθάιαην δχν ζπζηήκαηα γηα ηαμηλφκεζε 

ησλ αζζελψλ κε Β-ΥΛΛ, σο πξνο ηελ επηβίσζή ηνπο θαη ην ζηάδηφ ηνπο ζηε δηάγλσζε θαηά Binet. 

Σα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ θαη ζπλδπάδνπλ ηηο πξνγλσζηηθέο ηδηφηεηεο θιηληθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ θαη θπηηαξνκεηξηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν. Ζ αλάιπζε 

κε θπηηαξνκεηξία ξνήο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε (δηαθνξηθή) δηάγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ 

θαη άιισλ ιεκθνπνιιαπιαζηαζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ εξγαζία καο απνθαιχπηεη φηη έλα θαηάιιειν 

ππνζχλνιν γλσξηζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ αλάιπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξφγλσζεο ηεο λφζνπ, αλ ζπλδπαζηεί κε έλα επίζεο θαηάιιειν ππνζχλνιν θαη 

ησλ ππφινηπσλ γλσξηζκάησλ, πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφγλσζε ηεο Β-ΥΛΛ 

απφ ηνπο αηκαηνιφγνπο. Σα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ naïve-Bayes ηαμηλνκεηή. 

Πξνηείλνπκε κηα επξεηηθή αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία, ε νπνία βειηηζηνπνηεί ηελ αθξίβεηά ηνπ κε ηελ 

ηαπηφρξνλε δηαθξηηνπνίεζε ησλ γλσξηζκάησλ ηαμηλφκεζεο θαη ηελ επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ 

ππνζπλφινπ ηνπο. Ζ επηινγή ελφο ηέηνηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ απνηειεί κηα πνιχ 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο καο, θαζψο επλνεί κηα πνιππαξακεηξηθή αλάιπζε, ε νπνία δε 

ζα ήηαλ εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηδηθνί ζπλεζίδνπλ 

λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Οη ζπζηάζεηο καο γηα ην πψο ηα 

θπηηαξνκεηξηθά γλσξίζκαηα πξέπεη λα δηαθξηηνπνηνχληαη κπνξεί επίζεο λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο, 

αθνχ πνζνηηθνπνηνχλ κε αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηελ έλλνηα ηεο αληηγνληθήο έθθξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγαζηεξηαθνί εηδηθνί. Γεληθά, πηζηεχνπκε φηη ηα απνηειέζκαηά καο απφ απηή ηε 

δνπιεηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εηδηθνχο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο 

ρξήζηκεο νδεγίεο πνπ ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ζηε κειινληηθή πεηξακαηηθή θαη θιηληθή έξεπλα. 

 

Θα επηρεηξήζνπκε λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ δηθηχσλ 

πεπνίζεζεο, αλαπηχζζνληαο πην ζχλζεηεο δνκέο. Γελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη πην εμεδεηεκέλεο 

κέζνδνη απηέο ζα επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο, αθνχ ην naïve-Bayes κνληέιν 

ζπρλά θαηαθέξλεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα ηαμηλφκεζεο ζε ζρέζε κε θάζε ππνςήθηα δνκή δηθηχνπ 

πεπνίζεζεο γηα έλα πξφβιεκα. κσο, ηα πην εμεδεηεκέλα κνληέια ζα κπνξέζνπλ λα πεξηγξάςνπλ 

αλαιπηηθφηεξα ηεο ππάξρνπζεο εμαξηήζεηο αλάκεζα ζηα γλσξίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν 

θαη λα καο παξέρνπλ κηα πην θαζαξή εηθφλα γηα ηνπο ππνθείκελνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ 
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θαηάζηαζή ηεο. Μηα πξνθαλήο γελίθεπζε ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα παξάγνπκε απζαίξεηεο δνκέο 

δηθηχσλ πεπνίζεζεο, ζπλδπάδνληάο ηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί 

λσξίηεξα. Ζ δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ γλσξηζκάησλ παξάιιεια κε ηε κάζεζε ηεο δνκήο ελφο 

δηθηχνπ πεπνίζεζεο απνηειεί κηα απφ ηηο δχζθνιεο πξνθιήζεηο ηνπ πεδίνπ έξεπλαο απηνχ, πνπ δελ 

έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζην παξειζφλ. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα δηαθξηηνπνηεζνχλ 

ηα ζπλερή γλσξίζκαηα πξηλ ηε κάζεζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ πεπνίζεζεο. ε απηή πεξίπησζε, ην 

πην θπζηνινγηθφ ζελάξην είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ, κηαο θαη ν ζηφρνο 

ηεο κεζφδνπ κε ηα απζαίξεηα δίθηπα πεπνίζεζεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθφο θαη ιηγφηεξν 

πξνγλσζηηθφο, θαη ην ηειηθφ κνληέιν πνπ ζα πξνθχςεη ζα πξέπεη λα είλαη εξκελεχζηκν θαη εχθνια 

θαηαλνεηφ απφ ηνλ ηαηξφ. Χζηφζν, νη δηαθξηηνπνηήζεηο ησλ εηδηθψλ ζα κπνξνχλ λα παξαιιαρζνχλ 

κε βάζε θάπνηα απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δνπιεηάο. Γηα παξάδεηγκα, ηα γλσξίζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο κπνξνχλ λα δηαθξηηνπνηεζνχλ ζε 3 (αληί γηα 2) επίπεδα, θνηλά 

γηα φια ηα γλσξίζκαηα, κε ηξφπν ν νπνίνο ζα εξκελεχεηαη απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο εηδηθνχο θαη 

επίζεο ζα νδεγεί θαη ζε επαξθψο ζσζηέο απνθάζεηο πξφγλσζεο. ηε κάζεζε δνκήο ελφο δηθηχνπ 

πεπνίζεζεο, ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ γλσξηζκάησλ γηα ηελ πξφβιεςε 

κηαο θιάζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα (θαη έκκεζα), κηαο θαη ην ππνζχλνιν απηφ αλακέλεηαη 

λα αλήθεη ζηε Markov blanket ηεο θιάζεο απηήο. Ζ κάζεζε ηεο πξνηηκφηεξεο δνκήο ελφο δηθηχνπ 

πεπνίζεζεο κε θξηηήξην ηελ ηειηθή αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο θάπνηαο κεηαβιεηήο θιάζεο (θαη φρη ηεο 

πηζαλνθάλεηαο ησλ δεδνκέλσλ) απνηειεί επίζεο έλα αλνηρηφ δήηεκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 

Ζ εξγαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζε απηφ ην θεθάιαην ζα ήηαλ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο νινθιήξσζεο πνπ πινπνίεζε ε εξεπλεηηθή καο νκάδα θαη είρε πξνηείλεη λσξίηεξα 

ζηελ [Dra08]. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ πξνηάζεθε ζηελ εξγαζία απηή, κπνξνχζε λα ελζσκαηψλεη 

θαλνληθνπνηεκέλα βηνταηξηθά δεδνκέλα, πξνεξρφκελα απφ δηάθνξεο εηεξνγελείο πεγέο (αλάιπζε 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο). Υάξε ζηε βάζε απηή, 

πξνέθπςε εχθνια ην ηειηθφ νινθιεξσκέλν ζχλνιν παξακέηξσλ, ζπλδπάδνληαο ηηο εμαγφκελεο απφ 

ηελ αλάιπζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο κε ηα δεδνκέλα ησλ ππφινηπσλ θιηληθψλ 

θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε ζπλέλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ δε ζα ήηαλ απιή ππφζεζε. Σν πεξηβάιινλ απηφ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην καδηθφ ρεηξηζκφ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηε λφζν ηεο Β-ΥΛΛ, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ είλαη πεξηνξηζηηθφ. Απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ πνιιαπιά ηαηξνβηνινγηθά πεδία 

ζε έλα θνηλφ νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα επλνεί πνιππαξακεηξηθέο αλαιχζεηο θαη ζα 

παξέρεη πξαθηηθέο ιχζεηο ζηελ απφπεηξα ζπλεξγίαο κεηαμχ ηεο βηνπιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξηθήο [Mar04], πνπ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε ζηηο κέξεο καο. 
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