
Ν. Αρικίδης1, Σ. Σκιαδόπουλος1, Α. Καραχάλιου1, Φ. Σακελλαρόπουλος1, Α. Καζαντζή1, 
Α. Βάσιου1, Λ. Τσοχατζίδης2, Κ. Ζαγόρης2, Ι. Πρατικάκης2, Ε. Κωσταρίδου1

1Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Ρίον, Πάτρα

2Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 67100, Ξάνθη

Μέθοδος Ελαχίστων Διαδρομών για τον αυτόματο 
καθορισμό του ορίου μαζών στη μαστογραφική απεικόνιση

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015



Σκοπός: αξιόπιστος καθορισμός του 
ορίου (τμηματοποίηση) μαζών

Οι μέθοδοι τμηματοποίησης αλλοιώσεων στη μαστογραφική απεικόνιση

(όπως οι μάζες) αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα για την ακρίβεια

υπολογιστικών συστημάτων υποβοήθησης διάγνωσης (Computer Aided

Diagnosis – CADx) ή στα πλαίσια ανάκτησης εικόνων με παρόμοια

απεικονιστικά χαρακτηριστικά (Content-Based Image Retrieval – CBIR-CADx)

 Η μεταβλητότητα σχήματος και η ασάφεια του ορίου της μάζας , κυρίως

λόγω της επιπροβολής του παρακείμενου μαστογραφικού παρεγχύματος,

αποτελούν πρόκληση για πλήρως αυτόματες μεθόδους τμηματοποίησης,

με αποτέλεσμα να διερευνώνται διαδραστικές μέθοδοι τμηματοποίησης,

με τον ακτινολόγο να παρέχει σημεία αναφοράς για την βελτιστοποίηση

της μεθόδου τμηματοποίησης.



Υλικό

Μελετήθηκε δείγμα 270 μαζών κατά ACR-BIRADS 2003, προερχόμενες από τη βάση 

μαστογραφικών εικόνων DDSM:

 Κατηγορίες σχήματος (shape):

 Στρογγυλό (round)

 Ωοειδές (oval)

 Λοβωτό (lobular)

 Ανώμαλο (irregular)

 Κατηγορίες ορίων (margin):

 Ομαλά περιγεγραμμένα (circumscribed)

 Μικρολοβωτά (microlobulated)

 Εν μέρει αποκρυπτώμενα από τον παρακείμενο μαζικό παρένχυμα (obscured)

 Ασαφή (ill-defined)

 Με ακτινικές προσεκβολές προς τους γύρω ιστούς (spiculated)



Μέθοδος τμηματοποίησης

Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στην τοπολογία και την ένταση
σημείων αναφοράς (landmarks) για τον καθορισμό της βέλτιστης
διαδρομής μεταξύ ζευγών σημείων, βάσει του αλγορίθμου
ελαχίστων διαδρομών (Dijkstra’s shortest path).

 Ο αλγόριθμος βασίζεται σε χάρτη κόστους, όπου κάθε τυχαίο 
εικονοστοιχείο P με ένταση IP ορίζεται ως:

cost P x, y = IP − gAB(P)

 Η συνάρτηση κόστους gAB(P) για τα σημεία Ακαι Β ορίζεται ως:

𝑔𝐴𝐵 𝑃 = 𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 − 𝐼𝐴
𝑑 𝐴, 𝑃

𝑑 𝐴, 𝐵
 d(A,P) και d(A,B) είναι οι αποστάσεις μεταξύ των εικονοστοιχείων Α, P 

και Α, Β, αντίστοιχα.



Παράδειγμα τμηματοποίησης

Εικ. 1. (α) Αρχική περιοχή ενδιαφέροντος (A_1412_RIGHT_CC, DDSM). (β)

Διαδραστική τοποθέτηση δύο σημείων αναφοράς στα όρια της μάζας και η αντίστοιχη
βέλτιστη διαδρομή. (γ) Ορίζεται τρίτο σημείο αναφοράς και παρουσιάζεται η
αντίστοιχη βέλτιστη διαδρομή. (δ) Η διαδικασία τμηματοποίησης ολοκληρώνεται με
την αντίστοιχη βέλτιστη διαδρομή μεταξύ του τρίτου και του αρχικού σημείου
αναφοράς.

(α) (β) (γ) (δ)



Δείκτες αξιοπιστίας τμηματοποίησης

 Το κριτήριο αλληλοεπικάλυψης εμβαδού (AOM) ορίζεται ως:
𝐴𝑂𝑀 =

𝑆1∩𝑆2

𝑆1∪𝑆2
, όπου το ∩ δηλώνει τομή και το ∪δηλώνει ένωση

 Η απόσταση Hausdorffορίζεται ως:

𝐻𝐷𝐼𝑆𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ 𝐴, 𝐵 , ℎ(𝐵, 𝐴)

όπου ℎ 𝐴, 𝐵 = 𝑚𝑎𝑥𝑖∈ 1,…,𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑗∈ 1,…𝑞 𝑎𝑖 − 𝑏𝑗

 Η μέση ελάχιστη απόσταση ορίζεται ως:

𝐴𝑀𝐼𝑁𝐷𝐼𝑆𝑇 =
𝐴𝑀𝐼𝑁𝐷𝐼𝑆𝑇 𝐴, 𝐵 + 𝐴𝑀𝐼𝑁𝐷𝐼𝑆𝑇(𝐵, 𝐴)

2

όπου 𝐴𝑀𝐼𝑁𝐷𝐼𝑆𝑇 𝐴, 𝐵 =
 
𝑖=1
𝑝

𝑚𝑖𝑛𝑗∈ 1,…𝑞 𝑎𝑖−𝑏𝑗

𝑝



Αποτελέσματα

Εικ. 2. (α) Αρχική περιοχή ενδιαφέροντος, που περικλείει μάζες 5 τύπων
περιγράμματος. (β) Χειροκίνητες τμηματοποιήσεις μαζών των ακτινολόγων (μπλε
χρώμα), καθώς και οι αντίστοιχες τμηματοποιήσεις της προτεινόμενης ημι-αυτόματης
μεθόδου (κόκκινο χρώμα).

     

     
 

(α)

(β)



Αποτελέσματα αξιοπιστίας τμηματοποίησης

Πίνακας 1. Ενδιάμεση τιμή (50%), πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο [25%, 75%] των τιμών των
δεικτών HDIST, AMINDIST και AOM, ανά κατηγορία ορίου στο δείγμα των 270 μαζών.

Πίνακας 2. Ενδιάμεση τιμή (50%), πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο [25%, 75%] των τιμών των
δεικτών HDIST, AMINDIST και AOM, ανά κατηγορία σχήματος στο δείγμα των 270 μαζών.



Συμπεράσματα

Αναπτύχθηκε διαδραστικός αλγόριθμος τμηματοποίησης πολλαπλών

σημείων αναφοράς, ικανός στη διαχείριση ακανόνιστων σχήματων μάζας

με αδιευκρίνιστα όρια περιγράμματος. Συγκεκριμένα:

 Μία νέα συνάρτηση κόστους αναπτύχθηκε για τον αλγόριθμο

ελαχίστων διαδρομών, αποφεύγοντας μεθόδους διόρθωσης

υπόβαθρου, οι οποίες παραμορφώνουν το περίγραμμα της μάζας και

απαιτούν αυξημένο αριθμό ρυθμιστικών παραμέτρων

 Η ακρίβεια της μεθόδου στην περίπτωση ακανόνιστων σχήματων

μάζας με αδιευκρίνιστα όρια περιγράμματος εξαρτάται από τον

αριθμό των σημείων αναφοράς που δίνονται από τον χρήστη.


