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Πεπίλητη 

Μέρξη ζήκεξα ε ηζηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ βηνςίαο ηνπ 

ηζηνύ ηνπ καζηνύ βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή επηζθόπεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

βηνςίαο από έλαλ ηζηνπαζνιόγν ηαηξό. Δξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη έγθαηξε θαη 

νξζή δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ νδεγεί ζηελ νξγάλσζε κίαο 

θαιύηεξεο ζεξαπεπηηθή αγσγήο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ. Ζ παξνύζα 

εξγαζία έρεη σο ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε ελόο ζπζηήκαηνο 

αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, αλαιύνληαο εηθόλεο 

κηθξνζθνπίαο ηνπ ηζηνύ ηνπ καζηνύ. Ωο πξνηππα ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνςίεο 

30 αζζελώλ γλσκαηεπκέλεο από έλαλ έκπεηξν ηζηνπαζνιόγν γηαηξό γηα ηνλ 

βαζκό θαθνήζεηάο ηνπο. Οη ςεθηνπνηεκέλεο εηθόλεο πξνεπεμεξγάζηεθαλ κε 

ζθνπό ηελ απνκόλσζε ησλ ππξήλσλ από ηνλ πεξηβάιινληα ηζηό. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κειεηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

ραξαθηεξηζηηθώλ, α) ραξαθηεξηζηηθά πθήο, β) κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, γ) 

ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθήο ηεο εηθόλαο, γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίαο από ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Σα δεδνκέλα 

απηά ιακβάλνληαλ σο είζνδνη από έλαλ αιγόξηζκν αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ, 

πνπ νλνκάδεηαη ηαμηλνκεηήο, ν νπνίνο ηαμηλνκνύζε ην πξόηππν ζε κία από 

ηξεηο θιάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην βαζκό θαθνήζεηαο ηνπ θαξθίλνπ. 

πλνιηθά, εμεηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ απόδνζή ηνπο πέληε 

αιγόξηζκνη αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ θαζώο θαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ 

παξαπάλσ ζε θάζε κία από ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ 

ζπλδπαζκώλ ηνπο. Σέινο, κεηά από κειέηε θαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ηαμηλνκεηώλ γηα θάζε κία μερσξηζηή θαηεγνξία ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ηνπο, θαηαιήμακε ζε κία νκάδα ζπλδπαζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ε νπνία πξνζέδηδε ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, απνδεηθλύνληαο 

ηελ ππόζεζε όηη έλα ζπλδπαζκέλν παθέην θαηάιιεια επηιεγκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη παξακέηξσλ εληζρύεη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Από ηελ παξνύζα εξγαζία πξνέθπςε κία δεκνζίεπζε ζε δηεζλέο 

επηζηεκνληθό ζπλέδξην κε θξηηέο. 



Abstract 

 

Purpose of this study is to develop an image analysis methodology for breast cancer 

diagnosis based on three types of features on microscopy tissue slides. Material and 

Methods: Haematoxylin and Eosin stained tissues from thirty breast cancer biopsies. 

Cases were assessed for their histological tumour grade (I, II or III) by an experienced 

histopathologist. Initially, tissue slides were digitized and images were segmented in 

order to distinguish nuclei from background tissue. The segmentation was based on 

second-order edge detection algorithm followed by a morphological filtering. Three 

types of features were calculated a/morphological from nuclei, b/textural from nuclei 

and c/structural from tumour’s regions. Following, a pattern recognition system was 

designed, trained and evaluated to specify the feature combination that discriminate 

best the three grade classes. Results: The proposed image analysis methodology 

achieved up to 97% overall accuracy using the Leave one out validation methodology 

and up to 90% using the External Cross validation methodology. Conclusion: The 

integration of structural, morphological and textural features from malignancy regions 

may provide meaningful information related to histological tumour grade in the 

diagnosis of breast cancer. 
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