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 Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
υποστήριξης της διάγνωσης (Decision Support System - DSS) µε χρήση µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων 
για την ταξινόµηση επιχρισµάτων βιοψίας µε λεπτή βελόνα (Fine Needle Aspiration - FNA). ∆ύο 
κατηγορίες επιλέχθηκαν για τα δείγµατα FNA: καλοήθεια και κακοήθεια. Το σύστηµα αυτό αποτελείται 
από τις ακόλουθες βαθµίδες: 1) συλλογής δεδοµένων, 2) επιλογής δεδοµένων, 3) εύρεσης κατάλληλων 
χαρακτηριστικών, 4) εφαρµογής ταξινόµησης µε χρήση µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων. Επίσης, βασικός 
στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η βελτίωση της ορθής ταξινόµησης των ύποπτων 
επιχρισµάτων (suspicious), για τα οποία είναι γνωστή η αδυναµία της µεθόδου FNA να τα ταξινοµήσει. 
Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε και ελέγχθηκε σε σχέση µε το δείγµα για το οποίο είχαµε ιστολογικές 
επιβεβαιώσεις (ground truth). Για περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως µη κακοήθεις από την 
FNA, και για τις οποίες δεν είχαµε ιστολογικές επιβεβαιώσεις, το δείγµα προέκυψε από την συνεκτίµηση 
και άλλων κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής συλλέχθηκαν εξετάσεις FNA θυρεοειδούς από το 
Εργαστήριο Παθολογοανατοµίας του Α’ Τµήµατος Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. ∆εδοµένου ότι το εν λόγω εργαστήριο λειτουργεί και σαν κέντρο αναφοράς, σηµαντικός 
αριθµός των δειγµάτων εστάλησαν εκεί και από άλλα Εργαστήρια Παθολογοανατοµίας για επανέλεγχο. 
Το αρχειακό υλικό ήταν πολύ καλά ταξινοµηµένο σε χρονολογική σειρά αλλά ήταν σε έντυπη µορφή. 
Αρχικά πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση απαιτήσεων για τη δοµή και το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων. 
Με βάση τα στοιχεία από την τεκµηριωµένη διάγνωση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε προηγµένο 
σύστηµα για την κωδικοποίηση και αρχικοποίηση των δεδοµένων. Με τη βοήθεια του σχεδιασµού και 
ανάλυσης απαιτήσεων αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε η βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύτηκαν τα 
δεδοµένα προς επεξεργασία. Παράλληλα, µε το σχεδιασµό της βάσης έγινε και η προεργασία για το 
σχεδιασµό και την ανάλυση απαιτήσεων του γραφικού περιβάλλοντος εισαγωγής στοιχείων. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το σύστηµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και πέρα από τα πλαίσια της 
παρούσας διδακτορικής διατριβής λήφθηκε µέριµνα ώστε να παρέχεται ένα φιλικό και ευέλικτο προς το 
χρήστη περιβάλλον. 
 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία προσέγγισης η οποία ακολουθήθηκε προηγήθηκε στατιστική ανάλυση των 
9.102 συλλεχθέντων δειγµάτων FNA ως προς τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά τους και τις διαγνώσεις. 
Οι κυτταρολογικές διαγνώσεις των συγκεκριµένων δειγµάτων συσχετίστηκαν µε τις ιστολογικές 
διαγνώσεις, στοχεύοντας στον υπολογισµό της πιθανής επίδρασης και συµβολής κάθε κυτταρολογικού 
χαρακτηριστικού σε µια ορθή ή ψευδή κυτταρολογική διάγνωση, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές λανθασµένης διάγνωσης. Τα δείγµατα τα οποία περιείχαν µόνο αίµα ή πολύ λίγα 
θυλακειώδη κύτταρα χωρίς κολλοειδές θεωρήθηκαν ανεπαρκή για τη διάγνωση. Οι βιοψίες 
εκτελέσθηκαν είτε στο Α’ τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (οι περισσότερες από τις περιπτώσεις µε 
ψηλαφητούς όζους) είτε αλλού (κυρίως κάτω από την καθοδήγηση του κέντρου αναφοράς). Τα δείγµατα 
επιστρωµένα σε πλακάκια, στάλθηκαν στο κέντρο αναφοράς από διάφορα νοσοκοµεία, µε διαφορετικά 
πρωτόκολλα σχετικά µε τα κριτήρια εκτέλεσης βιοψίας FNA σε θυρεοειδή. Μετεγχειρητικές ιστολογικές 
επαληθεύσεις ήταν διαθέσιµες για 266 ασθενείς (κακοήθειες και µη). Το χαµηλό ποσοστό ιστολογικών 
επαληθεύσεων οφείλεται στην ετερογενή προέλευση των ασθενών και στην έλλειψη ολοκληρωµένης 
παρακολούθησης και επανελέγχου των ασθενών. Για την αξιολόγηση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
περιγραφικά στατιστικά µεγέθη όπως, µέση τιµή, τυπική απόκλιση, ποσοστά, µέγιστο και ελάχιστο. 
Έγιναν επίσης και χ2 δοκιµές επιπέδου σηµαντικότητας διαφόρων παραµέτρων για να ελεγχθεί η πιθανή 
συσχέτιση ή η ανεξαρτησία. Για τη συσχέτιση των κυτταρολογικών και των ιστολογικών διαγνώσεων και 
την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρηµάτων, πέραν των περιγραφικών στατιστικών µεγεθών 
χρησιµοποιήθηκαν και υπολογισµοί της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της συνολικής ακρίβειας, της 
αρνητικής και θετικής αξίας πρόβλεψης (negative and positive predictive value). Προκειµένου να 
καθοριστεί εάν µια κατηγορία ασθενειών συσχετίζεται ή όχι µε συγκεκριµένες κυτταρολογικές 
παραµέτρους εφαρµόστηκε µέθοδος ελέγχου στατιστικής σηµαντικότητας σε επίπεδο 5% (p < 0,05). Η 
διαδικασία ακολουθήθηκε για κάθε κατηγορία ασθενειών ή συνδυασµό τους και για κάθε παράµετρο των 
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κυτταρολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων της κυτταρολογικής διάγνωσης. Τα αποτελέσµατα της 
στατιστικής ανάλυσης επέτρεψαν το διαχωρισµό των δεδοµένων σε καλοήθη, κακοήθη, νεοπλασµατικά, 
ύποπτα για κακοήθεια και οριακά µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µεταξύ ενός καλοήθους και ενός 
νεοπλασµατικού. 

Στην συνέχεια αναπτύχθηκε σύστηµα υποστήριξης της διάγνωσης χρησιµοποιώντας εξειδικευµένες 
µεθόδους εξόρυξης δεδοµένων. Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις βαθµίδες. Η πρώτη βαθµίδα αυτού 
του συστήµατος είναι το περιβάλλον Συλλογής ∆εδοµένων στην οποία τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη 
βάση δεδοµένων. Η ∆εύτερη Βαθµίδα αυτού του συστήµατος αφορά στην Επιλογή ∆εδοµένων. 
Σύµφωνα µε την καταγραφή των απαιτήσεων, την εισαγωγή και τη ψηφιοποίηση των στοιχείων, 
δηµιουργήθηκαν 111 χαρακτηριστικά για κάθε ασθενή (record). Τα περισσότερα χαρακτηριστικά είχαν 
τιµές δυαδικού τύπου, αποτυπώνοντας την ύπαρξη ή µη του κάθε χαρακτηριστικού, ενώ κάποιες άλλες 
είχαν τιµές τύπων αριθµών ή αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Από τα 111 χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν 60 
χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουν τη δοµή των επιχρισµάτων ενώ δηµιουργήθηκαν άλλα 7 
χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν στην οµαδοποίηση άλλων χαρακτηριστικών. 

Η Τρίτη Βαθµίδα του συστήµατος αφορά στην εύρεση των Κατάλληλων Χαρακτηριστικών. Λόγω 
του αρχικά υψηλού αριθµού χαρακτηριστικών παραµέτρων (67 ανά περίπτωση), ήταν απαραίτητο να 
εξαλειφθούν οι χαρακτηριστικές παράµετροι που συσχετίζονταν γραµµικά ή δεν είχαν καµία 
διαγνωστική πληροφορία. H µέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών εφαρµόστηκε πριν από την ταξινόµηση, 
µε γνώµονα την ανεύρεση ενός υποσυνόλου των χαρακτηριστικών παραµέτρων που βελτιστοποιούν σε 
ακρίβεια τη διαδικασία ταξινόµησης. Εφαρµόστηκε η τεχνική επιπλέουσας πρόσθιας ακολουθιακά 
µεταβαλλόµενης επιλογής (SFFS). Ο αριθµός των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν είναι 2.036 (1.886 
καλοήθειες και 150 κακοήθειες). Εξ αυτών, όλες οι κακοήθειες είναι ιστολογικά επιβεβαιωµένες. Επίσης, 
140 καλοήθειες είναι ιστολογικά επιβεβαιωµένες µε επάρκεια υλικού. Οι υπόλοιπες 1.726 καλοήθειες 
είναι επιβεβαιωµένες µε συνεκτίµηση κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ιατρικών εξετάσεων 
(υπέρηχοι κ.λπ.). Από τα 2.036 δείγµατα, το 25% χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή χαρακτηριστικών 
παραµέτρων, δηλαδή 37 περιπτώσεις κακοήθειας (Malignant) και 472 περιπτώσεις καλοήθειας (Non 
Malignant). Από την εφαρµογή της τεχνικής (SFFS) επιλέχθηκαν τελικά 12 χαρακτηριστικά ως βέλτιστα 
για την ταξινόµηση των δεδοµένων FNA σε καλοήθη και κακοήθη. 

Η Τέταρτη βαθµίδα επεξεργασίας είναι η Εφαρµογής Ταξινόµησης µε χρήση Μεθόδων Εξόρυξης 

∆εδοµένων ή Ταξινοµητής. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε να εφαρµοστεί µια πληθώρα αξιόπιστων, 
καλά επιβεβαιωµένων και σύγχρονων µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων. Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε και 
ελέγχθηκε σε σχέση µε το δείγµα για το οποίο είχαµε ιστολογικές επιβεβαιώσεις (ground truth). Η 
ανεξάρτητη εφαρµογή τεσσάρων αξιόπιστων µεθόδων, ∆έντρων Αποφάσεων (Decision Trees), Τεχνιτών 
Νευρωνικών ∆ικτύων (Artificial Neural Network), Μηχανών Στήριξης ∆ιανυσµάτων (Support Vector 
Machine), και Κ - κοντινότερου γείτονα (k-NN), έδωσε αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά της FNA 
µεθόδου. Περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή της µεθόδου 
πλειοψηφικού κανόνα (Majority Vote - CMV) συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των 
τριών καλύτερων αλγορίθµων, ήτοι των Νευρωνικών ∆ικτύων, Μηχανών Στήριξης ∆ιανυσµάτων και Κ - 
κοντινότερου γείτονα. Η τροποποιηµένη µέθοδος τεχνητών αυτοάνοσων συστηµάτων (Artificial Immune 
Systems – AIS) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταξινόµηση και παρουσίασε ιδιαίτερα 
βελτιωµένα αποτελέσµατα στην ταξινόµηση των επιχρισµάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ύποπτα 
(suspicious) από τους ειδικούς και αποτελούν το αδύναµο σηµείο της µεθόδου FNA. Αυτές οι 
περιπτώσεις υπόνοιας αποτελούν ένα πολύ δύσκολο κοµµάτι για τη διάκριση µεταξύ των καλοηθειών και 
των κακοηθειών, ακόµα και για τους πλέον ειδικούς. Επειδή όλα τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται 
από την βιοψία FNA ως υπόνοιες αντιµετωπίζονται κλινικά σαν κακοήθειες, η εφαρµογή των 
αλγοριθµικών µεθόδων βελτιώνει αισθητά τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων µειώνοντας τον αριθµό 
των άσκοπων χειρουργικών επεµβάσεων θυρεοειδεκτοµών. 
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Abstract 

 
The Aim of present thesis is the development of an integrated system for supporting diagnosis (Decision 
Support System - DSS) using for categorizing FNA biopsy smears. Two categories were selected for the 
FNA smears: malignant and nonmalignant. The system is constituted by the following stages of 1) data 
collection, 2) data selection 3) choice of suitable clinical and cytological features, 4) application of data 
mining method for the categorization of FNA biopsy smears. Furthermore a fundamental objective of the 
doctoral thesis was the improvement of suspect smears (suspicious) categorization, for the latter FNA 
Biopsy has a known restriction. The system had been trained and checked in relation to the sample that 
histologic evaluation existed (ground truth). For smears that characterized as nonmalignant by FNA and 
histological data we’re not available, complementary clinical, laboratory and imaging evaluations took 
into account in order to create the sample. 
 
Τhe smears that were available in this thesis, were collected from FNA biopsies in Pathologoanatomy 
Laboratory, A’ Pathology Department, Medical School of Athens University. Given that the above 
referred laboratory is a reference center, an important number of FNA smears were sent to it from other 
laboratories for cross check. The examination files were sorted in chronological order, but there were in 
paper forms. The requirements for the formation and the design of database system were collected. Based 
on the material of the diagnosis an improved system was designed and developed for data initialization 
and coding. The database was developed based on the design and analysis of requirements; in this 
database data were stored for further investigation. Analysis of the graphical user interface design was 
performed in parallel to the database design. Taking into account that the system might be used after the 
completion of thesis, the graphical user interface was designed in order to be user friendly and flexible 
environment. 
 

According to the methodological approach that was followed, the various cytological characteristic of 
9102 FNA smears aspired among 2000-2004 was analyzed statistically. The cytological reports cross 
correlated with histological diagnoses, aiming to calculate the effect or contribution of each cytological 
characteristic to a false or true cytological diagnosis and to find the possible sources of erroneous 
diagnosis. The smears that have blood or a few follicular cells without colloid were characterized as 
insufficient for further diagnosis. The aspiration was performed either in Α’ department of Athens 
University (most of the cases with palpable nodules) or elsewhere (mainly under guidance of the 
reference center). The acquired smears being send to the reference center from various hospitals with 
different protocols concerning criteria to perform a thyroid FNA. Histological reports were available for 
266 patients. The small number of histological verifications was due to the heterogeneity and the lack of 
patients files. For evaluating of data, descriptive statistic values were used like mean, standard deviation, 
percentage, maximum and minimum. In addition to that χ2 tests of significance were performed in order 
to check possible correlation or independence. For correlating cytological and histological diagnosis and 
evaluating laboratory findings, apart from the descriptive statistic parameters also calculated sensitivity, 
specificity, total accuracy, negative predictive value and positive predictive value. Method of statistical 
significance in the level of 5% (p < 0,05) was applied in order to specify if a disease was correlated to a 
cytological parameter. Those checks were performed for each disease category in correlation to any 
cytological parameter. Statistical analysis divided the smears into nonmalignant, malignant, neoplasms, 
suspicious for malignancy and borderline. 

A diagnosis support system was implemented using data mining methods. The system is consisted of four 
stages. The First stage of the system is the Data Collection environment, which stores the data to the 
database. The Second stage of this system concerns the Selection of Data. User requirements concluded 
that 111 characteristics are needed to describe each patient (record). Most of them have binary values, 
presenting existence and not existence, other have alphanumeric and number values. Among them 60 
were selected and 7 more are produced from grouping other characteristics. The final analysis reveals that 
67 characteristics of the smears are capable for describing the structure of smears in general. 
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The Third stage of system concerns the Selection of Best Characteristics. Due to the high number of 
attributes (67 per case), it was essential to eliminate the characteristics that are connected linearly or do 
not bring diagnostics information. The choice of characteristics applied before the classification, having 
the aim of discovering a subset of characteristics that optimizes the process of classification. The 
technique of Sequential Float Forward Search (SFFS) was applied. The number of patients that used was 
2,036 (1886 non malignancies and 150 malignancies). Among them all malignancies were histologically 
confirmed. In addition to that 140 no malignancies were histologically confirmed in correlation to 
evaluation of clinics, laboratorial and medical image actions (ultrasounds etc.). Among 2.036 smears the 
25% used for characteristics selection, 37 smears of Malignant and smears of Non Malignant. The 
Sequential Float Forward Search (SFFS) Technique, choose the best 12 elements that they reveal high 
performance to FNA data categorization. 

The Fourth stage is the Application of Classification using Data Mining Methods or in other words 
data mining method. For this aim a set of reliable, well confirmed but also modern methods applied. In 
addition to that the system was trained and was checked using the sample with histological verifications 
(ground truth). The independent application of four reliable methods, Decision Trees, Artificial Neural 
Network, Support Vector Machine, and k-NN, resulting to comparable outcomes concerning those of 
FNA. However, further improvement was achieved with the application of Majority (Majority Vote - 
CMV) using of previous results of three algorithms Artificial Neural Network, Support Vector Machine, 
and k-NN. The modified Artificial Immune System (AIS) was applied for first time. AIS presents 
particularly improved results for the categorization of smears, which are characterised “suspicious” by the 
experts and is a known weakness of FNA method. These cases constitute a very difficult part for the 
discrimination among non-malignant and malignant, even for a specialist. Since all these cases are faced 
clinically using FNA as malignancies, the application of an improved algorithmic method improves 
accordingly the management of these cases by decreasing the number of useless surgical thyroid 
operations. 
 
 

Keywords 

 
Medical Decision Support System, Data Mining, FNA Biopsy, Neural Networks, Decision Trees, k-
Nearest Neighborhood, Immune Systems, Majority Vote, Support Vector Systems, Feature Selection. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων έχει εξαπλωθεί σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους και τοµείς. Αποτελούν το κύριο εργαλείο στην καθηµερινή εργασία για την επίλυση 
προβληµάτων, την εξαγωγή συµπερασµάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν 
συσσωρευτεί µεγάλοι όγκοι ηλεκτρονικών δεδοµένων οι οποίοι µέχρι πριν λίγα χρόνια παρέµεναν 
αναξιοποίητοι. Η αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων και η κρυφή πληροφορία που αυτά περιέχουν 
αποτελεί την νέα πρόκληση για όσους απασχολούνται στο χώρο της πληροφορικής. Η ανάπτυξη 
Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) είναι από τις πιο αξιόλογες και 
σηµαντικές προσπάθειες στο χώρο της πληροφορικής και η χρήση τους βοηθά στην επίλυση 
καθηµερινών προβληµάτων σε διάφορους τοµείς. Παραδείγµατα εφαρµογής τους υπάρχουν στον τοµέα 
της υγείας, στον τραπεζικό τοµέα, στην ασφάλεια και στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, αυξάνεται ολοένα 
και περισσότερο η αναγκαιότητα για τη χρήση εξειδικευµένων συστηµάτων ώστε να επιλυθούν 
επιχειρησιακά προβλήµατα. Ο τοµέας της υγείας είναι από αυτούς µε το πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εφαρµογής αυτών των τεχνικών. Η βοήθεια την οποία µπορεί να προσφέρουν τέτοια συστήµατα µπορεί 
να συµβάλει στη λήψη αποφάσεων για τη διάγνωση των ασθενειών. Πολλά τέτοια συστήµατα έχουν 
αναπτυχθεί και εφαρµοστεί για την υποβοήθηση της διάγνωσης σε παθήσεις καρκίνου ύπατος, σε 
προβλήµατα ρύθµισης γλυκόζης, ταξινόµησης χρωµοσωµάτων και αλλού [Error! Reference source not 

found.]. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής γίνεται µια προσπάθεια να προσεγγίσουµε το 
πρόβληµα της διάκρισης των καλόηθων από τα κακοήθη επιχρίσµατα θυρεοειδούς τα οποία έχουν ληφθεί 
µε τη µέθοδο της βιοψίας δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration - FNA). Από τη µελέτη εξήχθησαν 
σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την απόδοση των µεθόδων εξόρυξης γνώσης έναντι της µεθόδου 
διάκρισης από τον ειδικό παθολογοανατόµο. 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
υποστήριξης της διάγνωσης (Decision Support System - DSS) µε χρήση µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων 
για την ταξινόµηση επιχρισµάτων βιοψίας FNA ως καλοήθη ή κακοήθη. Το σύστηµα αυτό αποτελείται 
από τις βαθµίδες συλλογής δεδοµένων, επιλογής κατάλληλων δεδοµένων και αξιολόγησης των στοιχείων 
τους και από µια ολοκληρωµένη βαθµίδα υποστήριξης απόφασης (Decision Support System - DSS) για 
την ταξινόµηση των επιχρισµάτων βιοψίας σε καλοήθη και κακοήθη. Επίσης βασικός στόχος είναι η 
βελτίωση της ορθής ταξινόµησης των ύποπτων επιχρισµάτων (suspicious), για τα οποία είναι γνωστός ο 
περιορισµός της µεθόδου FNA στο να τα κατηγοριοποιήσει ορθά. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια προκειµένου: 
 

α) Να συλλεχθούν και να οµαδοποιηθούν κυτταρολογικές διαγνώσεις βιοψίας FNA που 
διενεργήθηκαν από ειδικούς παθολογοανατόµους αριθµού άνω των 9.000 δειγµάτων. 
β) Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής δεδοµένων προκειµένου να 
αξιοποιηθεί η πληροφορία που περιέχουν τα παραπάνω δεδοµένα. 
γ) Να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν προηγµένοι µέθοδοι εξόρυξης για την ταξινόµηση των 
δεδοµένων σε δύο κατηγορίες: καλοήθεια και κακοήθεια. 
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1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 

Στο Κεφάλαιο 2, περιγράφονται αρχικά τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ανατοµία, τη φυσιολογία και 
το ρόλο του θυρεοειδούς ως αδένων του ανθρωπίνου σώµατος. Ακολουθεί µια παρουσίαση της 
ιστολογίας του οργάνου. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι σχετικές εξετάσεις ελέγχου του θυρεοειδούς, µία 
από τις οποίες είναι και η Βιοψία δια Λεπτής Βελόνης (Fine Needle Aspiration - FNA). Ακολουθεί 
αναφορά στη µέθοδο Βιοψίας δια Λεπτής Βελόνης (FNA), όσον αφορά στα στοιχεία αξιολόγησης, στις 
πιθανές διαγνώσεις, στην αξιοπιστία της µεθόδου και στους περιορισµούς της. Τέλος παρουσιάζεται 
αναλυτική λίστα µε τις ασθένειες που αφορούν στην παθολογία του θυρεοειδούς και τη συχνότητα 
εµφάνισής τους.  

Στο Κεφάλαιο 3, γίνεται µια παρουσίαση των ιατρικών συστηµάτων υποστήριξης απόφασης και 
εξόρυξης δεδοµένων. Αναλύεται µέσα από παραδείγµατα ο όρος εξόρυξης δεδοµένων, οι ανάγκες που 
δηµιούργησαν αυτό το νέο τοµέα και παρουσιάζονται οι διαφορές από τις απλές αναζητήσεις σε βάσεις 
δεδοµένων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες εξόρυξης δεδοµένων, καθώς και 
παραδείγµατα από την εφαρµογή τους. Επίσης, παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής της εφαρµογής εξόρυξης 
δεδοµένων. Ακολουθεί αναφορά σε ορισµένα διεθνή εµπορικά πρότυπα εξόρυξης δεδοµένων όπως DB 
OLE for DM, το API της JAVA, CRISP-DM και PMML. Τέλος, παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στην 
εξόρυξη δεδοµένων και η εφαρµογή της εξόρυξης δεδοµένων στην ιατρική. 

Στο Κεφάλαιο 4 αρχικά, περιγράφεται η ανάπτυξη του συστήµατος αξιοποίησης δεδοµένων βιοψίας 
FNA θυρεοειδούς. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασµού, της ανάλυσης απαιτήσεων και της 
ανάπτυξης - υλοποίησης της βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση των δεδοµένων. Ακολούθως, 
παρουσιάζεται ο σχεδιασµός, η ανάλυση και η ανάπτυξη - υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος 
εισαγωγής δεδοµένων µε οθόνες του συστήµατος. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των διαθέσιµων στοιχείων 
και των ιδιαιτεροτήτων τους. 

Στο Κεφάλαιο 5 αρχικά, παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το υλικό της µελέτης και 
η µεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε. Επιπλέον, γίνεται µια ανάλυση των στατιστικά σηµαντικών 
κυτταρολογικών χαρακτηριστικών για τις κατηγορίες των καλοηθειών – κακοηθειών και τον 
περιπτώσεων υπόνοιας. Επίσης, παρουσιάζεται η ανάλυση στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης 
κυτταρολογικών και ιστολογικών διαγνώσεων, για το τµήµα εκείνο των περιπτώσεων όπου υπήρχαν 
ιστολογικές επιβεβαιώσεις. Τέλος, παρουσιάζεται µια συνολική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το σύστηµα υποβοήθησης ιατρικής απόφασης µε σκοπό τη διάγνωση για 
βιοψίες θυρεοειδούς µε χρήση µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων και σχετική ανάλυση για κάθε µια βαθµίδα 
του. Στην πρώτη βαθµίδα συλλέγονται τα δεδοµένα και αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων. Στη 
δεύτερη βαθµίδα πραγµατοποιείται η επιλογή δεδοµένων. Στην τρίτη βαθµίδα παρουσιάζεται η επιλογή 
των κατάλληλων χαρακτηριστικών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για 
την ταξινόµηση των δεδοµένων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τέταρτη βαθµίδα που αφορά στις 
εφαρµοζόµενες τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων οι οποίες είναι τα ∆έντρα Απόφασης (Decision Trees), τα 
Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Neural Networks), Μηχανές Στήριξης ∆ιανυσµάτων (Support Vector 
Machines - SVM), κ-Κοντινότερου Γείτονα (k-NN), Πλειοψηφικού Κανόνα (Majority Vote). Για κάθε 
µια από τις µεθόδους οι οποίες εφαρµόστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής δίνεται 
αρχικά θεωρητική προσέγγιση της µεθόδου και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
εφαρµογής της και η γραφική αποτίµηση µε τη µέθοδο ROC. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται µια νέα µέθοδος εξόρυξης δεδοµένων βασισµένη στα Τεχνητά 
Ανοσοποιητικά Συστήµατα (Artificial Immune Systems - AIS). Η συγκεκριµένη µέθοδος βασίζεται στη 
δοµή και λειτουργία του βιολογικού ανοσοποιητικού συστήµατος. Το βιολογικό ανοσοποιητικό σύστηµα 
αναγνωρίζει και διακρίνει ανάµεσα στα «οικεία» και «µη οικεία» κύτταρα (αντιγόνα). Αναγνωρίζοντας 
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τα «µη οικεία», αντιµετωπίζει µε επιτυχία κάθε παθογόνο µικροοργανισµό που εισβάλει στο σώµα. Έτσι 
ο AIS δρα ως ταξινοµητής αναγνωρίζοντας συνεχώς «οικεία» από τα «µη οικεία» δείγµατα στο επίπεδο 
του χώρου των χαρακτηριστικών παραµέτρων. Έπειτα από την εφαρµογή της, στα ίδια δεδοµένα στα 
οποία εφαρµόστηκαν και οι προηγούµενες µέθοδοι, δίνονται τα αποτελέσµατα της και παρουσιάζεται η 
γραφική της αποτίµηση µε τη µέθοδο ROC. Τέλος επιχειρείται να παρουσιαστεί µια συνολική συγκριτική 
µελέτη των στατιστικών αποτελεσµάτων αποδόσεως της FNA και των αποτελεσµάτων των αλγορίθµων 
εξόρυξης γνώσης για το πρόβληµα της κατάταξης επιχρισµάτων σαν κακοήθη ή καλοήθη και 
αξιολογείται η AIS ως η αποδοτικότερη. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής και 
προτείνονται συγκεκριµένα πεδία για µελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας διδακτορικής διατριβής τόσο 
σε τεχνολογικό όσο και σε ιατρικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 

Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας του Ενδοκρινικού Συστήµατος, ο οποίος παράγει δύο δραστικές ορµόνες 
τη θυροξίνη (T4) και την τριιωδοθυρονίνη (T3) καθώς επίσης και µικρές ποσότητες ανάστροφης 
τριιωδοθυρονίνης (rT3). Επίσης, από τα παραθυλακιώδη κύτταρα παράγεται η καλσιτονίνη. Βρίσκεται 
στο κάτω τµήµα του τραχήλου, κάτω από το υοειδές οστό και µπροστά από τους πρώτους κρικοειδείς 
χόνδρους της τραχείας (Εικόνα 1), δηλαδή στο πρόσθιο µέρος του λαιµού, λίγο πιο κάτω από το µήλο 
του Αδάµ. 

 
Εικόνα 1. Θέση Θυρεοειδούς 

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένα συµπαγές όργανο σχήµατος πεταλούδας, το οποίο αποτελείται από δύο 
λοβούς (Εικόνα 2), το δεξιό και τον αριστερό, το σχήµα των οποίων έχει µορφή πυραµίδας ή ωοειδούς. 
Οι λοβοί ενώνονται στο κάτω µέρος µε ένα εγκάρσιο πέταλο θυρεοειδικού ιστού, το οποίο ονοµάζεται 
ισθµός. Από τον ισθµό, αναπτύσσεται µερικές φορές ο πυραµοειδής λοβός. Το βάρος του θυρεοειδή 
ανέρχεται σε 15-20γρ. Οι διαστάσεις του είναι 3~4 cm στο µήκος (ύψος) λοβού, 1,5~2 cm (πλάτος) 
λοβού, 1,5~2 cm πάχος [1]. 

 
Εικόνα 2. ∆οµή και Σχήµα Θυρεοειδούς 

 

Στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς βρίσκονται οι τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες (Εικόνα 3), δύο 
σε κάθε λοβό, άνω και κάτω. Οι παραθυρεοειδείς αδένες εκκρίνουν την παραθυρεοειδορµόνη, ορµόνη 
που ρυθµίζει το µεταβολισµό του ασβεστίου.  

Θυρεοειδής 

∆εξιός 

Λοβός 

Αριστερός 

Λοβός 

Τραχεία 

Ισθµός 

~2cm πάχος 

~2cm 

πλάτος 

~4cm 

ύψος 
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Εικόνα 3. Παραθυρεοειδείς Αδένες 

Ο θυρεοειδής, σε σπάνιες περιπτώσεις, εντοπίζεται και σε άλλες ανατοµικές περιοχές, εκτός από την 
φυσιολογική θέση την οποία περιγράψαµε παραπάνω. Οι έκτοπες θέσεις του θυρεοειδούς σχετίζονται µε 
ανωµαλίες κατά τη διάρκεια της διάπλασης του εµβρύου. Για τις περιπτώσεις αυτές, υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές κλινικές εικόνες οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τη µη φυσιολογική θέση στην οποία 
εντοπίζεται ο θυρεοειδής (Εικόνα 4). Έτσι έχουµε π.χ. το Γλωσσικό Θυρεοειδή, που εντοπίζεται στο 
ύψος της γλώσσας. Όλες οι πιθανές περιπτώσεις αναφέρονται στην Εικόνα 4 µε διαφορετικά χρώµατα [1, 
2]. 

 
Εικόνα 4. Έκτοπες θέσεις Θυρεοειδούς 

 
Η αξία του θυρεοειδούς οφείλεται στην έκκριση των προαναφερόµενων ορµονών θυροξίνη (T4), 
τριιωδοθυρονίνη (T3), καλσιτονίνη καθώς αυτές έχουν επίδραση στην αύξηση της κατανάλωσης του 
οξυγόνου από τους ιστούς, στη σωµατική αύξηση, στην ωρίµανση ορισµένων ιστών, στην ανάπτυξη του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος, στο συµπαθητικό σύστηµα, στο καρδιαγγειακό, στο γαστρεντερικό 
καθώς και στο µεταβολισµό των λευκωµάτων, των λιπών και των υδατανθράκων. 

2.2 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

Ο θυρεοειδής αποτελείται από τους δύο λοβούς και τον ισθµό. Ο κάθε λοβός αποτελείται από ένα 
άθροισµα µικρότερων µονάδων που καλούνται λοβία. Το κάθε λοβίο είναι ένα άθροισµα από 20-40 
σφαιρικά κυστίδια που είναι η βασική ανατοµική µονάδα του θυρεοειδικού ιστού. Στην Εικόνα 5 
παρουσιάζεται ιστολογικό δείγµα του θυρεοειδικού κυστιδίου χρησιµοποιώντας το µικροσκόπιο. 
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Ύπογλωσσικός Θυρεοειδής 

Κύστη Θυρεογλωσσικού πόρου 

Προλαρυγγικός Θυρεοειδής 

Θυρεοειδής φυσιολογική θέση 

Ενδοτραχειλειακός Θυρεοειδής 

Οπισθοστερνικός Θυρεοειδής 
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Εικόνα 5. Ιστολογία Θυρεοειδούς 

Κάθε σφαιρικό κυστίδιο (Εικόνα 6), έχει διάµετρο 200 µm και αποτελείται από: 

1. Τη βασική µεµβράνη  
2. Ένα στοίχο κυβοειδών - εκκριτικών κυττάρων 
3. Το κολλοειδές, µια ουσία λευκωµατοειδή στην κοιλότητα του κυστιδίου, η οποία έχει σαν κύριο 

συστατικό της τη Θυρεοσφαιρινή, µια γλυκοπρωτεϊνη πλούσια σε ιώδιο. 

 
Εικόνα 6. Θυρεοειδικό κυστίδιο 

Στο θυρεοειδή, ανάµεσα στα θυρεοειδικά θυλάκια, βρίσκονται µικρά αποµονωµένα αθροίσµατα από 
διαυγή κύτταρα. Αυτά είναι τα παραθυλακιώδη κύτταρα ή κύτταρα C (Εικόνα 7) [1, 2]. 

 
Εικόνα 7. Κύτταρα C 

2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΟΣΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

Όταν ο ασθενής παραπονεθεί για συµπτώµατα που παραπέµπουν σε ασθένειες του θυρεοειδούς, ο ειδικός 
θεράπων παθολόγος ή ενδοκρινολόγος θα τον παραπέµψει για µια σειρά χρήσιµων στη διερεύνηση του 
θυρεοειδούς εξετάσεων, πάντα ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Οι εξετάσεις ελέγχου του θυρεοειδούς είναι: 

Θυρεοειδικό Κυστίδιο 

υπό µικροσκόπιο 

Λοβίο 

Θυρεοειδής 

C - κύτταρα 
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1. Ανάλυση αίµατος για µέτρηση των ορµονών που ελέγχει ή παράγονται από αυτόν (TSH, T4, T3) 
2. Υπερηχογράφηµα του θυρεοειδούς και του τραχήλου γενικότερα 
3. Βιοψία δια Λεπτής Βελόνης (Fine Needle Aspiration - FNA) 
4. Σπινθηρογράφηµα µε ιώδιο το οποίο χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό «θερµού - ψυχρού» όζου 
5. Αξονική ή µαγνητική τοµογραφία (σπανιότερα) 
6. Εγχείριση αφαιρέσεως του θυρεοειδούς αδένα και βιοψία 

Η εξέταση βιοψίας δια λεπτής Βελόνης (FNA) πραγµατοποιείται από ιατρό ειδικότητας 
παθολογοανατοµίας, ο οποίος διαθέτει τις γνώσεις τόσο για τη λήψη του υλικού όσο και για την 
επεξεργασία του και την τελική διάγνωση. 

Οι νόσοι του θυρεοειδούς µπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες δύο κύριες κατηγορίες: 

1. Καλοήθειες (οζώδης υπερπλασία, θυρεοειδίτιδα hashimoto, υποξεία θυρεοειδίτιδα de Quervain, 
αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια κ.α.) 

2. Κακοήθειες (θηλώδες καρκίνωµα Ca, αναπλαστικό καρκίνωµα Ca, µυελοειδές καρκίνωµα Ca, 
λέµφωµα κ.α.) 

Η ανεύρεση όζων στο θυρεοειδή µε απλή ψηλάφηση είναι συχνή. Υπολογίζεται ότι σε πληθυσµούς της 
∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων όζων σε ποσοστά της 
τάξεως του 1,5% για τους άνδρες και 6,4% για τις γυναίκες. Οι µη ψηλαφητοί όζοι αποτελούν το 90% 
του συνόλου των θυρεοειδικών όζων και η συχνότητα τους αυξάνεται γραµµικά µε την ηλικία. Με τη 
χρήση των υπερηχογράφων έχει ανέβει θεαµατικά το ποσοστό των όζων που µπορούν να εντοπιστούν. 
Με την υπερηχογραφική υποστήριξη αποδεικνύεται ότι οι ψηλαφητοί όζοι που αρχικά φαίνονται ως 
µονήρης µπορεί να συνυπάρχουν και µε άλλους όζους σε ποσοστό 20%-40%. Ο κίνδυνος κακοήθειας 
των ψηλαφητών όζων κυµαίνεται σε ποσοστό 2%-3% σε περιπτώσεις ιωδοπενικές και σε ποσοστό 4%-
8% σε περιπτώσεις µη ιωδοπενικές. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος κακοήθειας δεν επηρεάζεται από 
τον αριθµό των όζων [3][4]. Η µέθοδος Βιοψίας δια Λεπτής Βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) 
είναι ένα εργαλείο για τον κλινικό ιατρό ώστε να αποφασίσει αν θα υποβληθεί ο ασθενής σε χειρουργική 
επέµβαση ή όχι [4]. 

2.4 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (FINE NEEDLE ASPIRATION 

– FNA) - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Θυρεοειδικές βιοψίες έχουν αναφερθεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τη δεκαετία του 1920, στις 
Η.Π.Α., ο ∆ρ. H. Martin πρότεινε και εφάρµοσε την παρακέντηση θυρεοειδούς ως διαγνωστική µέθοδο. 
Όµως ο Martin χρησιµοποιούσε χοντρές βελόνες, 18 gr, µε τοπική αναισθησία και η µέθοδος δεν έτυχε 
µεγάλης αποδοχής. Το 1950, η µέθοδος ήρθε πάλι στο προσκήνιο από Σουηδούς ερευνητές, που 
χρησιµοποίησαν λεπτή βελόνα [4]. Η Βιοψίας δια Λεπτής Βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) είναι 
σήµερα µια τυποποιηµένη, καθιερωµένη και παγκόσµια αποδεκτή διαδικασία στην κλινική διερεύνηση 
για τους όζους θυρεοειδή. Βοηθά στον καλύτερο διαχωρισµό των ασθενών σε αυτούς που πρέπει να 
χειρουργηθούν και σε αυτούς που δεν πρέπει µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση των εγχειρίσεων 
θυρεοειδούς. Η FNA είναι µια ανέξοδη µέθοδος που µπορεί να εκτελεσθεί σε ένα τµήµα εξωτερικών 
ιατρείων και έχει λίγες επιπλοκές. Η FNA συνιστά γενικά µια καλή διαγνωστική µέθοδο στην περίπτωση 
όζων µεγαλύτερων του 1 cm ανεξάρτητα αν είναι ψηλαφητοί ή µη, µονήρεις ή πολυοζώδεις.[4] 

Με τον όρο Βιοψία δια Λεπτής Βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA) ή παρακέντηση θυρεοειδούς, 
εννοούµε την ιατρική πράξη λήψης ιστολογικού δείγµατος από το θυρεοειδή µε τη χρήση λεπτής βελόνας 
και χωρίς χειρουργική επέµβαση. Η τεχνική της FNA είναι γενικά απλή στην εφαρµογή αν και απαιτεί 
ειδική εκπαίδευση και πραγµατοποιείται όπως προαναφέρθηκε σε εξωτερικό ιατρείο. Οι βελόνες που 
χρησιµοποιούνται είναι 22-25 gr και σύριγγες των 10 ή 20 ml. Η FNA εάν πραγµατοποιηθεί σωστά δεν 
προκαλεί τραυµατισµό. Μπορεί να τοποθετηθεί µόνο τοπικό αναισθητικό χωρίς να είναι απαραίτητο σε 
πολλές περιπτώσεις. Η βελόνα τοποθετείται εντός του όζου και γίνεται αναρρόφηση µετακινώντας τη 
βελόνα µε πολύ µικρές και γρήγορες κινήσεις µπρος και πίσω. Η αναρρόφηση διακόπτεται µόλις το 
υλικό εµφανιστεί στο στόµιο της σύριγγας. Συνήθως γίνονται περισσότερες της µιας παρακεντήσεις σε 
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κάθε όζο, για λήψη υλικού από διαφορετικές περιοχές του όζου. Το υλικό επιστρώνεται σε ειδικά υάλινα 
πλακάκια και εξετάζεται στο µικροσκόπιο από ειδικό. Υπάρχει δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί FNA και 
µε υπερηχογραφική υποστήριξη, προκειµένου να γίνει παρακέντηση σε όζους µικρότερους των 5mm. 
Γενικά, δεν εµφανίζονται επιπλοκές και σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστεί οξεία φλεγµονή 
[4],[5]. 

Η επιτυχής διάγνωση µε τη βιοψία µε λεπτή βελόνη (FNA) βασίζεται στους ακόλουθους βασικούς 
παράγοντες: την επιτυχή λήψη του υλικού και τη σωστή κυτταρολογική αξιολόγηση των επιχρισµάτων 
στο µικροσκόπιο [6],[7]. Ωστόσο, η εισροή διαγνωστικών µηνυµάτων αρχίζει ήδη κατά τη διενέργεια της 
βιοψίας (αίσθηση σύστασης αλλοίωσης, αποτιτανώσεων, ινώσεως, παρουσία υγρού), πληθαίνει µε την 
µακροσκοπική παρατήρηση του υλικού (λ.χ. κολλοειδές, στεγνό-ινώδες, αιµατηρό, νεκρωτικό, πύον, 
βλέννα) και κορυφώνεται κατόπιν σωστής χρώσης των επιχρισµάτων µε τη µικροσκοπική παρατήρηση. 
Εποµένως, είναι µεγάλης σηµασίας ο ειδικός παθολογοανατόµος να διενεργεί προσωπικά τη βιοψία. Έχει 
διαπιστωθεί και βιβλιογραφικά πως ο ειδικός που διενεργεί την FNA βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση 
καθώς έχει και τη δια ζώσης επαφή κατά τη διενέργεια της [8]. 

Για να αξιολογηθεί η ευαισθησία και η ειδικότητα της µεθόδου θα πρέπει στους ασθενείς που θα 
χειρουργηθούν να συγκριθούν τα κυτταρολογικά ευρήµατα της FNA µε τη µετεγχειρητική ιστολογική 
διάγνωση. Οι περιπτώσεις στις οποίες έχουµε τόσο την κυτταρολογική έκθεση της FNA όσο και τη 
µετεγχειρητική ιστολογική διάγνωση αποτελούν το «χρυσό» δείγµα (golden standard). Στις περισσότερες 
µελέτες  της βιβλιογραφίας, η ειδικότητα (specificity) και η ευαισθησία (sensitivity) FNA είναι υψηλές 
αλλά παρουσιάζουν µεγάλο εύρος τιµών µε όρια που κυµαίνονται µεταξύ 65%-98% και 72%-100%, 
αντίστοιχα [5]. Το εύρος των τιµών δικαιολογεί ότι η εφαρµογή της µεθόδου FNA παρουσιάζει διαφορές 
µεταξύ των κέντρων λόγω των διαφορετικών µέσων και του επιπέδου εµπειρίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη διάγνωση µε την FNA είναι η αντιπροσωπευτικότητα του 
ληφθέντος υλικού. Αυτή έχει να κάνει τόσο µε την ποσότητα του υλικού όσο και µε την ποιότητά του, 
δηλαδή την παρουσία επαρκών παθογνωµονικών στοιχείων για την ορθή διάγνωση. Για το λόγο αυτό, 
διενεργούνται περισσότερες της µιας παρακεντήσεις σε κάθε όζο, ώστε να υπάρχει υλικό αξιολόγησης 
από διαφορετικά σηµεία του. Η ποιότητα του ληφθέντος υλικού έχει να κάνει και µε την αναγνώριση της 
θυρεοειδικής φύσης της αλλοίωσης δεδοµένου ότι σπανίως µη θυρεοειδικές διογκώσεις της περιοχής του 
τραχήλου παρακεντούνται ως θυρεοειδικοί όζοι (λεµφαδένες, σιελογόνοι αδένες, µορφώµατα µαλακών 
µορίων, µετεγχειρητικά κοκκιώµατα, παραθυρεοειδικές βραγχειακές κύστες). Γενικά, οποιαδήποτε 
αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας του υλικού αναφέρεται απαραίτητα στην έκθεση 
κυτταρολογικής αξιολόγησης [3]. 

2.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ FNA 

Σε επάρκεια υλικού, η κυτταρολογική αξιολόγηση ακολουθεί την πορεία σύνθεσης ενός πάζλ. Ο ειδικός 
καλείται από τα επί µέρους διατηρηµένα στοιχεία ενός ιστού που αναρροφήθηκε ("ξεριζώθηκε") και 
επιστρώθηκε να ανασυνθέσει νοητά την αρχική ιστολογική εικόνα. Είναι λοιπόν προφανές ότι για τη 
διάγνωση µε FNA απαιτούνται άριστη γνώση ερµηνείας των ιστολογικών ευρηµάτων στο µικροσκόπιο, 
εµπειρία στην αντιστοιχία δοµών επιχρισµάτων-ιστολογικών τοµών και συνδυαστική ικανότητα [3]. Οι 
παράµετροι που αξιολογούνται από τον ειδικό στα επιχρίσµατα θυρεοειδούς είναι οι εξής (από τη 
µικρότερη προς τη µεγαλύτερη µικροσκοπική µεγέθυνση): 

• Υπόστρωµα (κολλοειδές λεπτό/παχύ, ίζηµα ή σε σωµατίδια, αίµα, φαγοκύτταρα, νεκρωτικό υλικό, 
λεµφοκυτταρικά στοιχεία, πύον, βλέννα κ.λπ.) 

• Κυτταροβρίθεια 
• ∆ιάταξη κυττάρων (σκαιώδης αρχιτεκτονική) 
• Κυτταρική µορφολογία (µέγεθος, σχήµα, όρια, χρωστικότητα-κοκκίωση κυτταροπλάσµατος, µέγεθος, 

σχήµα, θέση πυρήνα, χρωµατίνη, έγκλειστα, µιτώσεις, ανισοκαρύωση, πολυµορφία, πολυπύρηνες 
µορφές, κ.ά.) 
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Εποµένως, είναι εύλογο ότι η διαγνωστική ακρίβεια, ευαισθησία και ειδικότητα της µεθόδου FNA 
εξαρτώνται εκτός από την εµπειρία των ειδικών ιατρών και από το είδος της αλλοίωσης. 

2.6 ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ FNA 

 
Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες κατάταξης των κυτταρολογικών θυρεοειδικών επιχρισµάτων µε 
FNA: 

1. Καλοήθειες 
2. Κακοήθειες 
3. Υπόνοιες κακοήθειας 
4. Οριακά 

Στην Εικόνα 8, δίνονται παραστατικά οι πιθανές γνωµατεύσεις της κυτταρολογικής εξέτασης βιοψίας 
FNA. Κάθε σχήµα έλλειψης περικλείει µια κατηγορία µε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις που 
περιλαµβάνει αυτή. Σε κάθε περίπτωση κυτταρολογική εξέταση (βιοψίας) µπορεί το ίδιο επίχρισµα ή 
σειρά πολλαπλών επιχρισµάτων από ένα ασθενή, να κατατάσσονται σε περισσότερες από µία από τις 
παραπάνω κατηγορίες. Αυτό συµβαίνει γιατί η παρακέντηση σε ένα σηµείο του θυρεοειδούς δίνει τα 
αυστηρά τοπικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου σηµείου. Έτσι, για παράδειγµα, σε περιπτώσεις στις 
οποίες δεν έχει εξαπλωθεί κάποιας µορφής καρκίνωµα µπορεί στο σηµείο στο οποίο πραγµατοποιείται η 
βιοψία να εµφανίζεται κυτταρολογική διάγνωση καλοήθειας ενώ σε άλλο να εµφανίζεται κυτταρολογική 
διάγνωση κακοήθειας. Σε αυτή την περίπτωση, στη διάγνωση λαµβάνεται υπόψη το χειρότερο σενάριο, 
αυτό της κακοήθειας. Τελικά, η πραγµατική κατάσταση του ασθενούς διαπιστώνεται µε την ιστολογική 
εξέταση έπειτα από χειρουργική επέµβαση θυρεοειδούς [3]. 

Εικόνα 8 Πίνακας ∆ιαγνώσεων FNA 

2.7 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, δεν διαγιγνώσκονται όλες οι παθήσεις του θυρεοειδούς το ίδιο εύκολα.  

Με καλή αξιοπιστία διαγιγνώσκονται: 

Καλοήθεις παθήσεις 

ΟΖΩ∆ΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ 

ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α 
HASHIMOTO 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΑΣ 

ΥΠΟΞΕΙΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙΣ 
de Quervain  ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΥΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΘΗΛΩ∆ΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Ca 

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Ca 

ΜΥΕΛΟΕΙ∆ΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Ca 

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ 

ΛΕΜΦΩΜΑ 

ΛΟΙΠΑ 

ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΣ 

Huertle (οξύφιλο) 

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ 

ΥΠΟΝΟΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 
(S) 

ΘΥΛΑΚΙΩ∆Η 
 

Huerthle 

ΟΞΥΦΙΛΟΣ ΟΖΟΣ 

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΗΣ 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΛΩ∆ΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ 
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Οζώδης υπερπλασία (µεγαλοθυλακιώδης "κολλοειδής" τύπος), λεµφοκυτταρικός τύπος θυρεοειδίτιδας 
Ηashimoto (χωρίς µεγάλη διέγερση) ή οξύφυλλος τύπος (χωρίς σχηµατισµό ευµεγέθους οξύφυλλου 
όζου), υποξεία θυρεοειδίτιδα de Quervain (στο οξύ στάδιο), µετεγχειρητικό κοκκίωµα κ.ά. 

Κακοήθεις παθήσεις 

Θηλώδες Ca (πλην λιγοστών περιπτώσεων πολύ ψηλής διαφοροποίησης ή εκτεταµένης κυστικής 
εκφύλισης), Μυελοειδές Ca (κλασσικός τύπος), χαµηλής διαφοροποίησης Ca, αναπλαστικό ή 
Eπιδερµοειδές Ca (πλην δυσχέρειας στη λήψη λόγω εκτεταµένης νέκρωσης) [3]. 

Μέτρια έως χαµηλή διαγνωστική ακρίβεια: 

• Όζοι µε εκτεταµένη κυστική εκφύλιση, ίνωση, αποτιτάνωση (δυσχέρεια λήψης) 
• Νόσος Graves µε λήψη αντιθυρεοειδικών 
• Νόσος Hashimoto µε επιθηλιακή ατυπία, εκτεταµένη µετάπλαση (οξύφιλη ή πλακώδη) ή έντονη 

ανοσολογική διέγερση (συχνά ψευδώς θετικά επιχρίσµατα) 
• Νόσος hashimoto µε ανάπτυξη λεµφώµατος (απαραίτητη και συχνά επίπονη η διαπίστωση 

µονοκλωνικού πληθυσµού στις ιστολογικές τοµές) 
• Εστία θηλώδους Ca σε έδαφος νόσου Ηashimoto (συχνά ψευδώς αρνητικά επιχρίσµατα). 

Η νόσος Hashimoto αποτελεί συχνά συγχυτικό διαγνωστικό παράγοντα προς αµφότερες τις κατευθύνσεις. 

"Γκρίζα ζώνη" της βιοψίας του θυρεοειδούς 

Οι περιπτώσεις που αποτελούν τη "γκρίζα ζώνη" από διαγνωστική άποψη στο θυρεοειδή είναι: 

α) "Αδενωµατώδεις" υπερπλαστικοί όζοι 
β) Θυλακιώδη αδενώµατα (ή οξύφιλα από κύτταρα Huerthle), πιθανόν να κατηγοριοποιηθούν ως οριακά 
και νεοπλάσµατα 
γ) Θυλακιώδη καρκινώµατα (ή οξύφιλα από κύτταρα Huerthle), πιθανόν να κατηγοριοποιηθούν ως 
οριακά και νεοπλάσµατα 

Παρά την προφανή τους καλοήθεια, οι περιπτώσεις των οµάδων (α) και (β) εγείρουν υπόνοια στα 
επιχρίσµατα βιοψίας µε βελόνη (αναγκαστικά ψευδώς ύποπτες διαγνώσεις), αφού το κριτήριο που τις 
ταξινοµεί τελικά ιστολογικά σαν καλοήθεις, δηλαδή η παρουσία πλήρους κάψας που δεν διηθείται από τα 
επιθηλιακά στοιχεία, µοιραία απουσιάζει στο υλικό της FNA. Όταν κυτταρολογικά το αποτέλεσµα 
κυµαίνεται περισσότερο µεταξύ (α) και (β) χαρακτηρίζεται το επίχρισµα σαν θυλακιώδης αλλοίωση 
(follicular lesion), ενώ σαν θυλακιώδης νεοπλασία (follicular neoplasia) χαρακτηρίζονται κυρίως πολύ 
κυτταροβριθείς και πιθανών άτυποι όζοι, οπότε θεωρείται σκόπιµη η ιστολογική διερεύνηση. Αντίστοιχα, 
στην παρουσία οξύφιλων κυττάρων αναφέρεται ως οξύφιλος πιθανόν µεταπλαστικός όζος (oxyphilic 
nodule) ή οξύφιλη νεοπλασία (από κύτταρα Huerthle). Η γκρίζα αυτή ζώνη αξιολογείται µε βάση κάποια 
πενιχρά µορφολογικά κριτήρια [9] και τη γενικότερη εµπειρία του ειδικού. Πολύ χρήσιµη για τη 
διαχείριση των ασθενών που υπάγονται σ' αυτές τις οµάδες είναι και η προφορική επικοινωνία µε τον 
ενδοκρινολόγο, ώστε να συνεκτιµηθούν και λοιπές διαγνωστικές παράµετροι (ενδεικτικά αναφέρονται 
µέγεθος όζου, ηλικία ασθενούς, υπερηχογραφική παρουσία κάψας, συνύπαρξη άλλων όζων, 
αντιθυρεοειδικά αντισώµατα, κύηση κ.λπ.). 

Στο διαφοροδιαγνωστικό εύρος της "γκρίζας ζώνης" υπεισέρχονται και τα παραθυρεοειδικά αδενώµατα, 
µε αυξανόµενη µάλιστα συχνότητα, λόγω της ευρείας εφαρµογής της FNA σε µικρούς µη ψηλαφητούς 
όζους που παρακεντούνται ως θυρεοειδικοί µε υπερηχογραφική καθοδήγηση. Παθογνωµονικά κριτήρια 
δεν υφίστανται και συχνά λόγω της κυτταροβρίθειας τους τέτοια αδενώµατα οδηγούν σε υπόνοια 
νεοπλασίας. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο όταν υπάρχει διάγνωση θυλακιώδους ή οξύφιλης 
αλλοίωσης να διενεργείται επίσης ο σχετικός βιοχηµικός έλεγχος των παραθυρεοειδών [3]. 
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2.8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ FNA 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι δύο είναι οι σηµαντικοί περιορισµοί της µεθόδου FNA: τα ανεπαρκή δείγµατα 
και τα ύποπτα ή απροσδιόριστα δείγµατα. Η συχνότητα των ανεπαρκών δειγµάτων ποικίλλει µεταξύ 
1,64% και 25% σε δείγµατα διαφορετικών µελετών [10],[11],[12], ανάλογα µε την εµπειρία του 
παθολογοανατόµου που εκτελεί τη βιοψία, τη φύση του όζου και την αυστηρότητα των 
κυτταροπαθολογικών κριτηρίων που εφαρµόζονται, καθώς δεν υπάρχει σαφής ορισµός της επάρκειας. Η 
διάγνωση των ανεπαρκών δειγµάτων παραµένει θέµα εµπειρίας του ειδικού, το οποίο είναι δύσκολο να 
τυποποιηθεί.  

Ο δεύτερος σηµαντικός περιορισµός της µεθόδου FNA είναι ο καθορισµός των κριτηρίων κατάταξης των 
επιχρισµάτων στην "ύποπτη ή απροσδιόριστη" (grey zone) περιοχή (υπόνοια και οριακά). Σε µελέτες µε 
µεγάλο αριθµό δειγµάτων, τα ύποπτα δείγµατα αποτελούν περίπου το 11% [10],[13] και συνδέονται µε 
κακοήθεια σε ποσοστό 20%-25% [14],[15],[16]. Η χειρουργική επέµβαση είναι απαραίτητη για τον 
προσδιορισµό της κατάστασης. Στις περισσότερες µελέτες µέχρι σήµερα, αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει 
µια ετερογενή οµάδα επιχρισµάτων, η µεγάλη πλειοψηφία της οποίας αντιπροσωπεύει επιχρίσµατα, 
θυλακιώδη νεοπλασµατικά και οριακά που δεν εκπληρώνουν τα κυτταρολογικά κριτήρια της κακοήθειας. 
Ως αποτέλεσµα, η κατηγορία των υπόπτων περιλαµβάνει όζους µε διαφορετικό βαθµό υπόνοιας και 
διαφορετικά δεδοµένα για την περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς. 

Όσον αφορά επιχρίσµατα µε κύτταρα θυλακιώδη και Huerthle, οι προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι 
υποδιαιρούνται σε τρείς τύπους: στον τύπο Ι (πιθανό καρκίνωµα), τον τύπο ΙΙ (ιδιαίτερα ύποπτα όζος) και 
τον τύπο ΙΙΙ (πιθανό αδένωµα) [17]. ∆εδοµένου ότι η ιστολογική διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις 
εξαρτάται από την εικόνα διήθησης της κάψας ή/και αγγειακής διήθησης, χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
µη αναγνωρίσιµα στην κυτταρολογική διάγνωση, η κυτταρολογική διάγνωση ενός θυλακιώδους ή 
Huerthle κυτταρικού νεοπλάσµατος αποτελεί µια ένδειξη για χειρουργική επέµβαση και δεν πρέπει να 
περιληφθούν αυτά τα δείγµατα στην "απροσδιόριστη κατηγορία".  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα τελευταία χρόνια, η εφαρµογή µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων (Data Mining) ή ορθότερα εξόρυξης 
γνώσης από δεδοµένα είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Στα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης πελατών, η 
προσθήκη µεθόδων και εργαλείων εξόρυξης δεδοµένων, βοηθά στην επίλυση επιχειρησιακών 
προβληµάτων όπως την κατανοµή των πελατών, τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πελατών και άλλων 
εφαρµογών [1]. 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η εξόρυξη δεδοµένων είναι βασικό µέλος της οικογένειας προϊόντων επιχειρησιακής νοηµοσύνης 
(Business Intelligence - BI). Στη βιβλιογραφία, ο ορισµός της αναφέρεται ως η σύνθετη διαδικασία 
εξαγωγής συγκεκριµένης, προηγουµένως άγνωστης και δυνητικά ωφέλιµης γνώσης από δεδοµένα. Κατά 
τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, µεγάλοι όγκοι δεδοµένων έχουν συσσωρευτεί και αποθηκευτεί 
στις βάσεις δεδοµένων. Ένα µεγάλο µέρος αυτών προέρχεται από επιχειρησιακό λογισµικό, όπως οι 
οικονοµικές εφαρµογές, η διαχείριση των επιχειρηµατικών πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP), 
η διαχείριση σχέσης πελατών (Custommer Relation Management - CRM), και από τον παγκόσµιο ιστό. 
Το αποτέλεσµα αυτής της συλλογής είναι ότι οι οργανισµοί έχουν γίνει πλούσιοι σε δεδοµένα και φτωχοί 
σε γνώση. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν γίνει τόσο µεγάλες και αυξάνονται τόσο γρήγορα σε µέγεθος ώστε 
η πρακτική χρήση τους να είναι περιορισµένη. Ο κύριος σκοπός της εξόρυξης δεδοµένων είναι να 
εξαχθούν τα κρυµµένα πρότυπα από τα δεδοµένα και να αυξηθεί η εγγενής αξία τους µετατρέποντας τα 
δεδοµένα σε γνώση. Μπορεί να τεθεί το ερώτηµα, γιατί δεν γίνεται η αναζήτηση αυτής της γνώσης µε τη 
χρήση των κλασικών ερωτήσεων SQL, ή αλλιώς ποιες είναι οι θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ εξόρυξης 
δεδοµένων και τεχνολογιών σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Το ακόλουθο παράδειγµα µπορεί να δώσει 
µια ικανοποιητική προσέγγιση. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα πίνακα µε στοιχεία ασθενών όπως το 
γένος, την ηλικία, µετρήσεις αίµατος, DNA, ιστορικό ασθενειών και ιστορικό καρκίνων σε συγγενείς. 
Θέλουµε να δούµε τι είναι αυτό που οδηγεί κάποιον στο να εµφανίσει καρκίνο. Μπορεί να γραφεί µια 
SQL ερώτηση για να καταδείξει πόσοι άνδρες σε σχέση µε το πόσες γυναίκες έχουν καρκίνο. Μπορεί 
επίσης να γραφεί µια SQL ερώτηση που θα δείξει ποιά είναι η επιρροή της παραµέτρου «ιστορικό 
καρκίνου σε συγγενικά πρόσωπα». Αλλά τι γίνεται µε τους άνδρες πάνω από 30 που έχουν συγγενείς µε 
ιστορικό ασθενών ή µε τις γυναίκες που δεν έχουν; Θα πρέπει να γραφούν εκατοντάδες αυτών των 
ερωτήσεων για να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί. [1][2]. 
 
Ακόµα δυσκολότερη καθίσταται η επεξεργασία στην περίπτωση που τα δεδοµένα είναι σε αριθµητικές 
τιµές. Τότε θα πρέπει να επιλεγούν αυθαίρετες περιοχές αριθµητικών τιµών, να υπάρχουν εκατοντάδες 
στήλες στον πίνακα και θα καταλήγαµε γρήγορα σε έναν αριθµό SQL ερωτήσεων δύσκολα διαχειρίσιµων 
για να απαντηθεί µια βασική ερώτηση. Αντίθετα, η προσέγγιση του προβλήµατος µε µεθόδους εξόρυξης 
δεδοµένων είναι µάλλον απλή. Γίνεται επιλογή του σωστού αλγόριθµου εξόρυξης δεδοµένων και 
επιλέγεται η χρήση κάθε στήλης δεδοµένων, σαν στήλης εισόδου ή στήλης πρόβλεψης. Σύµφωνα µε το 
προηγούµενο παράδειγµα, ένας αλγόριθµος δέντρων απόφασης θα µπορούσε να αναδείξει την επιρροή 
του ιστορικού καρκίνου σε συγγενικά πρόσωπα στην εµφάνιση καρκίνου στο προς εξέταση άτοµο. Στην 
προκειµένη περίπτωση, θα επιλέγαµε όλες τις στήλες σαν στήλες εισόδου εκτός από την στήλη 
«εµφάνιση καρκίνου» η οποία θα ήταν η στήλη πρόβλεψης. Ο αλγόριθµος θα επεξεργαστεί τα δεδοµένα, 
θα αναλύσει την επίδραση κάθε ιδιότητας εισόδου και θα επιλέξει την πιο σηµαντική ιδιότητα ώστε να 
διαχωρίσει τα δεδοµένα σε δύο υποσύνολα, έτσι ώστε οι τιµές της παραµέτρου εξόδου (ύπαρξη 
καρκίνου) να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές στα δύο υποσύνολα. Αυτή η διαδικασία 
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επαναλαµβάνεται σε κάθε υποσύνολο έως ότου έχει ολοκληρωθεί το δέντρο. Μόλις η διαδικασία 
εκπαίδευσης του δέντρου ολοκληρωθεί, µπορεί κάποιος να ανακαλύψει τα πρότυπα διατρέχοντας το 
δέντρο. Κάθε πορεία από τη ρίζα σε έναν κόµβο φύλλων διαµορφώνει έναν κανόνα µε αποτέλεσµα να 
µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα όπως για παράδειγµα ότι ασθενείς µε αυξηµένους καρκινικούς 
δείκτες στις αιµατολογικές εξετάσεις και µε ιστορικό καρκίνου σε συγγενείς τους έχουν συγκεκριµένο 
ποσοστό πιθανοτήτων να αναπτύξουν καρκίνο. Με αυτόν τον τρόπο, εξάγεται γνώση από τα υπάρχοντα 
δεδοµένα. 
 

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι δύο κύριοι στόχοι της εξόρυξης δεδοµένων είναι η περιγραφή και η πρόβλεψη. Η περιγραφή αφορά 
στην αναπαράσταση των δεδοµένων µιας πολύπλοκης βάσης δεδοµένων µε ένα κατανοητό και 
αξιοποιήσιµο τρόπο και η πρόβλεψη στην ανεύρεση κρυµµένων προτύπων, αποκάλυψη µη 
αναµενόµενων σχέσεων και πρόβλεψη µελλοντικών συνθηκών, συµπεριφορών και τάσεων. [1] 
 
Ταξινόµηση (classification): Η ταξινόµηση είναι µία από τις δηµοφιλέστερες κατηγορίες εξόρυξης 
δεδοµένων. Επιχειρησιακά προβλήµατα όπως η διαχείριση κινδύνου επιλύονται συνήθως µε την 
ταξινόµηση. Η ταξινόµηση αφορά στην κατάταξη των περιπτώσεων σε κατηγορίες µε βάση µια 
προβλέψιµη ιδιότητα. Κάθε περίπτωση έχει ένα σύνολο ιδιοτήτων, µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως 
ιδιότητα κατηγορίας (προβλέψιµη ιδιότητα). Σκοπός είναι να παραχθεί ένα µοντέλο το οποίο θα 
περιγράφει την ιδιότητα κατηγορίας σαν συνάρτηση των ιδιοτήτων εισόδου. Στην περίπτωση του 
συνόλου δεδοµένων ασθενών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή δύο 
κατηγορίες εξετάστηκαν η ύπαρξη ή µη καρκίνου. Για να εκπαιδευτεί το µοντέλο (supervised), πρέπει για 
τα δεδοµένα εκπαίδευσης να είναι γνωστή η κατάσταση της ιδιότητας «ύπαρξη καρκίνου», κάτι το οποίο 
προκύπτει από το ιστορικό των ασθενών. Αντίστοιχα και για την περίπτωση «µη ύπαρξη καρκίνου» 
Χαρακτηριστικοί αλγόριθµοι ταξινόµησης είναι τα δέντρα απόφασης, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα 
Naïve Bayes κ.α. [2][3][4][5][6]. 
 
Οµαδοποίηση (clustering): Η οµαδοποίηση ή αλλιώς κατάτµηση χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει 
τους φυσικούς σχηµατισµούς οµάδων από τα δεδοµένα µε βάση ένα σύνολο κοινών ιδιοτήτων. Οι 
περιπτώσεις µέσα στην ίδια οµάδα έχουν περισσότερες ή λιγότερες παρόµοιες τιµές ιδιοτήτων. 
Συγκεκριµένα, έστω ένα σύνολο δεδοµένων πελατών που περιέχει δύο ιδιότητες: ηλικία και εισόδηµα. 
Ένας αλγόριθµος οµαδοποίησης συγκεντρώνει το σύνολο δεδοµένων µε βάση αυτές τις ιδιότητες. Η 
οµάδα 1 περιέχει το νεώτερο πληθυσµό µε χαµηλό εισόδηµα. Η οµάδα 2 περιέχει τους µέσης ηλικίας 
πελάτες µε υψηλό εισόδηµα. Η οµάδα 3 τους µεγαλύτερης ηλικίας µε χαµηλό εισόδηµα και ούτω 
καθεξής. Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης χαρακτηρίζονται ως µη επιβλέψιµοι (non supervised). Καµία 
ιδιότητα δεν χρησιµοποιείται για να καθοδηγήσει τη διαδικασία κατάρτισης, όλες οι ιδιότητες εισόδου 
αντιµετωπίζονται εξίσου [2][3][4][5][6][7]. 
 
Ένωση (association): Η ένωση είναι επίσης µια από τις δηµοφιλείς µεθόδους εξόρυξης δεδοµένων. Μια 
χαρακτηριστική εφαρµογή της ένωσης είναι η ανάλυση του πίνακα πωλήσεων µιας επιχείρησης ώστε 
προσδιορισθούν εκείνα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται συχνά µαζί στο ίδιο καλάθι αγορών. Η συνήθης 
χρήση της ένωσης είναι να προσδιορίσει τα κοινά σύνολα στοιχείων (συχνά σετ στοιχείων) και τους 
κανόνες δηµιουργίας αυτών µε σκοπό την στοχευόµενη πώληση. 
 
Από την άποψη της ένωσης, κάθε προϊόν, ή γενικότερα κάθε ιδιότητα/αξία θεωρείται στοιχείο. Οι 
περισσότεροι αλγόριθµοι τύπου ένωσης βρίσκουν τα συχνά σετ στοιχείων µε την ανίχνευση του συνόλου 
δεδοµένων πολλές φορές. Το κατώτατο όριο συχνότητας (υποστήριξης) καθορίζεται από το χρήστη πριν 
την επεξεργασία. Παραδείγµατα τέτοιων αλγορίθµων είναι οι αλγόριθµοι που βασίζονται στην 
υποστήριξη κανόνα (support rule) και στην εµπιστοσύνη κανόνα (confidence rule) [2][3][4][5][6][7]. 
 
Παλινδρόµηση (regression): Η µέθοδος της παλινδρόµησης είναι παρόµοια µε την ταξινόµηση. Η κύρια 
διαφορά είναι ότι η προβλέψιµη ιδιότητα είναι συνεχής αριθµός. Οι τεχνικές παλινδρόµησης 
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χρησιµοποιούνται ευρέως στον τοµέα της στατιστικής. H γραµµική συµµεταβολή και η λογιστική 
παλινδρόµηση αποτελούν δηµοφιλέστερες µεθόδους παλινδρόµησης. Άλλες µέθοδοι παλινδρόµησης 
περιλαµβάνουν τα δέντρα παλινδρόµησης και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Η παλινδρόµηση µπορεί να 
εφαρµοστεί σε διάφορους τοµείς, όπως στη µετεωρολογία για να προβλεφθούν οι ταχύτητες ανέµου µε 
βάση τη θερµοκρασία, την πίεση αέρα, και την υγρασία [2][3][4][5][6][7]. 
 
Πρόβλεψη (forecasting): Η πρόβλεψη είναι µια ακόµα σηµαντική µέθοδος εξόρυξης δεδοµένων. 
Μπορεί να βοηθήσει στην απάντηση ερωτηµάτων όπως ποια θα είναι η αξία ενός αποθεµατικού αύριο; 
Ποιό θα είναι το ποσοστό πωλήσεων αναψυκτικών για τον επόµενο µήνα; Τα δεδοµένα εισόδου είναι 
τύπου χρονικής σειράς. Οι µέθοδοι πρόβλεψης εξετάζουν γενικές τάσεις και περιοδικότητα. Ως 
δηµοφιλέστερη µέθοδος πρόβλεψης θεωρείται η ARIMA, η οποία υλοποιεί τη µεθοδολογία Auto 
Regressive Integrated Moving Average Model [2][3][4][5][6][7]. 
 
Ανάλυση Ακολουθίας (sequence analysis): Η ανάλυση ακολουθίας χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
µοντέλων σε µια διακριτή σειρά. Μια ακολουθία αποτελείται από µια σειρά διακριτών τιµών (ή 
καταστάσεων). Μια ακολουθία DNA είναι µια µακρά ακολουθία από τέσσερα διαφορετικά µέρη: 
Αδενίνη (Adenine), Θυµίνη (Thymine), Κυτοσίνη (Cytosine) και Γουανίνη (Guanine). Μια επιλογή στον 
Παγκόσµιο Ιστό είναι µια ακολουθία από ιστοσελίδες. Οι αγορές πελατών µπορούν επίσης να 
διαµορφωθούν ως στοιχεία ακολουθίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένας πελάτης που 
αγοράζει αρχικά έναν υπολογιστή, έπειτα ένα µικρόφωνο και τελικά µια Web κάµερα. Το κοινό των 
µεθόδων ανάλυσης ακολουθίας και ένωσης (association) είναι ότι κάθε µεµονωµένη περίπτωση περιέχει 
ένα σύνολο στοιχείων ή καταστάσεων. Η διαφορά τους είναι ότι οι µέθοδοι ανάλυσης ακολουθίας 
αναλύουν τις µεταβάσεις καταστάσεων ενώ η µέθοδος ένωσης θεωρεί κάθε στοιχείο ίσο και ανεξάρτητο. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο ανάλυσης ακολουθίας, το να αγοράσει κάποιος έναν υπολογιστή προτού 
αγοράσει µικρόφωνο είναι µια διαφορετική ακολουθία από το να αγοράσει µικρόφωνο πριν από έναν 
υπολογιστή. Για έναν αλγόριθµο ένωσης, αυτά θεωρούνται όµοια. Η ανάλυση ακολουθίας είναι ένας 
σχετικά νέος τρόπος εξόρυξης δεδοµένων. Είναι αρκετά σηµαντική σε δύο κυρίως τύπους εφαρµογών: 
Ανάλυση Παγκόσµιου Ιστού και ανάλυση DNA. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ανάλυσης ακολουθίας 
διαθέσιµες όπως οι αλυσίδες Markov και άλλες [2][3][4][5][6][7]. 
 

3.3 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Ο κύκλος ζωής εξόρυξης δεδοµένων αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα [1]: 
 
ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Το πρώτο βήµα είναι να γίνει κατανοητό το 
πρόβληµα και να λάβει µια µορφή. Αυτό είναι αναγκαίο για να µπορούν να παραχθούν χρήσιµα 
συµπεράσµατα και να επιλεχθούν οι κατάλληλες µέθοδοι. 
 
ΒΗΜΑ 2: ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: Το δεύτερο βήµα της εξόρυξης δεδοµένων είναι η συλλογή 
δεδοµένων. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων. Τα δεδοµένα κάποιες φορές 
δεν είναι πολλά και πιθανόν να πρέπει να συλλεχθούν περισσότερα καθώς επίσης µπορεί να µην 
περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να πρέπει να εµπλουτιστούν. 
 
ΒΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: Είναι ένα βήµα το οποίο απαιτεί συνήθως αρκετό χρόνο και 
βαθιά γνώση των δεδοµένων. Ο σκοπός του είναι ο «καθαρισµός» των δεδοµένων και η αφαίρεση του 
“θορύβου” των άσχετων πληροφοριών για παράδειγµα, η αφαίρεση στοιχείων που δεν έχουν αξία για την 
έρευνα, καθώς και ο µετασχηµατισµός των δεδοµένων, όπως µετατροπή τύπου δεδοµένων (αριθµητικά 
σε κατηγορικά), οµαδοποίηση, συνάθροιση, προσθήκη τιµών σε περιπτώσεις έλλειψης τους, αφαίρεση 
ανώµαλων τιµών (outliers), σύµπτυξη δεδοµένων. 
 
ΒΗΜΑ 4: ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ: Το κύριο ζητούµενο κατά τη 
διαδικασία ευρέσεως των κατάλληλων χαρακτηριστικών είναι να ανακαλυφθεί το κατάλληλο υποσύνολο 
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των χαρακτηριστικών παραµέτρων, τέτοιο ώστε να αντιπροσωπεύει µε τον πληρέστερο τρόπο όλες τις 
περιπτώσεις του δείγµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω απλούστευση των προς 
επεξεργασία στοιχείων µε τη µείωση της διάστασης τους. Οι µέθοδοι ευρέσεως κατάλληλων 
χαρακτηριστικών είναι ανεξάρτητες από τις µεθόδους εξόρυξης δεδοµένων, αν και κάποιες από αυτές 
έχουν ενσωµατωθεί σε κάποιες µεθόδους εξόρυξης δεδοµένων. 
 
ΒΗΜΑ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Πριν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε µοντέλο, 
πρέπει να καθοριστεί η µέθοδος εξόρυξης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί (ταξινόµηση, ένωση, 
κατάτµηση ή άλλο). Σε αυτό το στάδιο, χρειάζεται συνεργασία µε αυτούς που κατέχουν τη γνώση του 
συγκεκριµένου αντικειµένου. Η ανάπτυξη του µοντέλου είναι ο πυρήνας της διαδικασίας εξόρυξης 
δεδοµένων, αν και δεν είναι τόσο απαιτητικό στάδιο σε πόρους και χρόνο όσο ο καθαρισµός των 
δεδοµένων. 
 
ΒΗΜΑ 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Σε αυτό το στάδιο παραδίδονται οι 
εκθέσεις των συµπερασµάτων ώστε να παρθούν αποφάσεις όπου χρειάζεται.  
 
ΒΗΜΑ 7: ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Τα αποκαλυπτόµενα πρότυπα χρησιµοποιούνται ώστε να προβλεφθούν 
µελλοντικές συµπεριφορές, τάσεις και µοτίβα. Για να δώσουµε τις προβλέψεις, πρέπει να έχουµε εκτός 
από το εκπαιδευµένο πρότυπο και ένα σύνολο νέων υποθέσεων. 
 
ΒΗΜΑ 8: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της δηµιουργία του πλήρους 
προβλεπτικού συστήµατος. Σε αυτό χρησιµοποιούνται κατάλληλες µετρικές µέθοδοι για την αποτίµηση 
της απόδοσης των αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων. Έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος από αυτές τις µεθόδους 
µε αντιπροσωπευτικότερη και πλέον αξιόπιστη τη γραφική µέθοδο αποτίµησης των καµπυλών Receiving 
Operating Characteristics (ROC). Η αποτίµηση µε τις καµπύλες ROC βασίζεται στον πίνακα συσχέτισης 
(confusion matrix). 
 

 Αποτέλεσµα βάση γνώσης (Golden Standard) 

Θετικά Αρνητικά  

Αποτέλεσµα 
Ελέγχου (Test) 

Θετικά 

(Positive) 

Αληθώς Θετικά 
(True Positive) 

Ψευδώς Θετικά 
(False Positive) 

Θετική προφητική αξία 

Αρνητικά 

(Negative) 

Ψευδώς Αρνητικά 
(False Negative) 

Αληθώς Αρνητικά 
(True Negative) 

Αρνητική προφητική αξία 

  Ευαισθησία 

(Sensitivity) 

Ειδικότητα 

(Specificity) 

 

Πίνακας 3-1 Confusion Matrix 

 
Συγκεκριµένα ισχύουν τα ακόλουθα: 

• ευαισθησία = Αληθώς Θετικά / (Αληθώς Θετικά + Ψευδώς Αρνητικά) 
• ειδικότητα = Αληθώς Αρνητικά / (Ψευδώς Θετικά + Αληθώς Αρνητικά) 
• αρνητική προφητική αξία = Αληθώς Αρνητικά / (Ψευδώς Αρνητικά + Αληθώς Αρνητικά) 
• θετική προφητική αξία = Αληθώς Θετικά / (Αληθώς Θετικά + Ψευδώς Θετικά) 

Η καµπύλη ROC προκύπτει ως γραφική παράσταση των ψευδώς θετικών προς την ευαισθησία. Στην 
Εικόνα 9 εµφανίζεται µια τυπική καµπύλη ROC. Όσο πιο κοντά στον άξονα της ευαισθησίας βρίσκεται η 
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καµπύλη τόσο πιο αποδοτικό είναι το µοντέλο. Επίσης, η έννοια του εµβαδού κάτω από την καµπύλη 
προσδιορίζει την ακρίβεια του µοντέλου. Έτσι µοντέλο µε εµβαδό 1 θεωρείται ιδανικό µοντέλο [9]. 
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Εικόνα 9 Παράδειγµα καµπύλης ROC 

3.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ OLE DB: 

 
Το πρότυπο Object Linking Embedding (OLE) DB για Data Mining παρουσιάστηκε από την εταιρεία 
Microsoft το 1999. Ο πυρήνας του προτύπου είναι η DMX (Data Mining eXtensions) µια γλώσσα 4ης 
γενιάς για τη δηµιουργία των µοντέλων εξόρυξης δεδοµένων. Το API αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
τη δηµιουργία αυτόνοµων εφαρµογών εξόρυξης δεδοµένων χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε πλατφόρµα 
ανάπτυξης. Υποστηρίχθηκε από διάφορους προµηθευτές συµπεριλαµβανοµένων των Angoss, KXEN, και 
Megaputer. Ουσιαστικά ενοποιεί δύο τεχνολογίες, της OLE DB και της SQL [7].  

ΕΞΟΡΥΞΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ API ΤΗΣ JAVA: 

Το Application Interface (API) της Java για την εξόρυξη δεδοµένων ανέπτυξε η εταιρία Oracle µε την 
εµφάνιση της έκδοσης Oracle 10g. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτόνοµων εφαρµογών 
µε χρήση της γλώσσας Java. Το πρότυπο χωρίζει τα στοιχεία πηγής (φυσικά στοιχεία) και τα λογικά 
στοιχεία έννοιες. Τα στοιχεία πηγής µπορούν να είναι οποιαδήποτε αρχεία δεδοµένων σχεσιακών βάσεων 
ή κειµένων [7]. 
 
Πρότυπα PMML: Η Predictive Model Markup Language (PMML) είναι µια γλώσσα σήµανσης 
βασισµένη στην XML. Αναπτύχθηκε από το Data Mining Group (DMG) για να επιτρέψει το σχεδιασµό 
µοντέλων για χρήση τους σε προβλεπτική ανάλυση και εξόρυξη δεδοµένων που να µπορούν να 
χρησιµοποιούνται και σε άλλες εφαρµογές λογισµικού. Η PMML παρέχει µια µέθοδο ορισµού προτύπων 
ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή της εφαρµογής, έτσι δεν υπάρχουν περιορισµοί ασυµβατότητας 
λογισµικού για την ανταλλαγή των µοντέλων µεταξύ των εφαρµογών. Επιτρέπει στους χρήστες να 
κάνουν χρήση ενός λογισµικού, να παράγουν ένα µοντέλο και να το χρησιµοποιήσουν σε ένα άλλο 
λογισµικό για να κάνουν την απεικόνιση, την ανάλυση και εκτίµηση του µοντέλου. Η PMML 
υποστηρίζει τον καθορισµό του περιεχοµένου για τους ακόλουθους αλγορίθµους εξόρυξης δεδοµένων, 
Polynomial regression, Logistic regression, General regression, Center-based clusters, Density-based 
clusters, Trees, Associations, Neural nets, Naïve Bayes, Sequences, Text model, Vector machine. Όλοι οι 
σηµαντικοί προµηθευτές µοντέλων εξόρυξης δεδοµένων υποστηρίζουν τα πρότυπα PMML [7]. 
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CRISP-DM: 

Η µεθοδολογία εξόρυξης δεδοµένων Crisp-DM παρουσιάστηκε το 1996 από τρεις εταιρείες, τις SPSS 
(ISL τότε), NCR, και Daimler Chrysler. Η µεθοδολογία Crisp-DM δεν περιγράφει µια ιδιαίτερη τεχνική 
εξόρυξης δεδοµένων αλλά εστιάζει στη διαδικασία του κύκλου ζωής ενός έργου εξόρυξης δεδοµένων. 
Αποτελείται από ένα σύνολο εργασιών τεσσάρων επιπέδων. Τα τέσσερα επίπεδα είναι: η φάση, η γενική 
εργασία, η εξειδικευµένη εργασία και η περίπτωση διαδικασίας. Στο πρώτο επίπεδο, η διαδικασία 
εξόρυξης δεδοµένων είναι οργανωµένη σε φάσεις. Κάθε φάση είναι διαιρεµένη σε αρκετές δευτέρου 
επιπέδου γενικές εργασίες. Το τρίτο επίπεδο, της εξειδικευµένης εργασίας είναι το σηµείο στο οποίο 
περιγράφεται πως οι δράσεις που ορίζονται στο προηγούµενο, γενικό επίπεδο, θα εφαρµοστούν σε 
συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, αν στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει µια γενική εργασία 
του τύπου «καθαρισµός δεδοµένων», στο τρίτο επίπεδο θα περιγράφεται που είναι διαφορετική αυτή η 
εργασία στην περίπτωση των αριθµητικών δεδοµένων σε σχέση µε τα κατηγορικά δεδοµένα. Το τέταρτο 
επίπεδο της διαδικασίας είναι µια καταγραφή των δράσεων, αποφάσεων και αποτελεσµάτων µιας 
πραγµατικής εφαρµογής εξόρυξης δεδοµένων. Περιγράφει δηλαδή, τι θα συµβεί σε όλα τα βήµατα, σε 
ένα πραγµατικό πρόβληµα και όχι σε γενικό επίπεδο [7]. 

3.5 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Η εξόρυξη δεδοµένων είναι σχετικά νέα τεχνολογία έναντι της τεχνολογίας βάσεων δεδοµένων. 
Θεωρείται ακόµα µια αναδυόµενη τεχνολογία. Μέχρι σήµερα, τα περισσότερα λογισµικά πακέτα 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα µε στόχο τη στατιστική ανάλυση παρά την εξόρυξη γνώσης. Πρόσφατα 
διάφοροι προµηθευτές µοντέλων εξόρυξης δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της Microsoft, 
πραγµατοποίησαν συµφωνία για τη δηµιουργία των API's στο χώρο της εξόρυξης δεδοµένων. Στα 
επόµενα χρόνια, θα υπάρξουν όλο και περισσότεροι προγραµµατιστές που θα είναι σε θέση να χτίσουν 
πρότυπα εξόρυξης δεδοµένων. Κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών προβλέπεται να κυριαρχήσουν οι 
ακόλουθες τάσεις [2]: 
 
Α) Ενσωµατωµένη εξόρυξη δεδοµένων: Όλο και περισσότερες επιχειρησιακές εφαρµογές θα περιλάβουν 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εξόρυξης δεδοµένων µε στόχο την πρόβλεψη. Παραδείγµατος χάριν, 
µια εφαρµογή CRM θα επιτρέπει στους χρήστες να προβλέψουν τις πωλήσεις προϊόντων, στους 
λιανοπωλητές να συστήνουν τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες. Η δυνατότητα αυτή δίνεται γιατί τα 
διαθέσιµα στο εµπόριο APIs εξόρυξης δεδοµένων, όπως το OLE DB για Data Mining, επιτρέπουν στους 
υπεύθυνους βάσεων δεδοµένων και ανάπτυξης εφαρµογών να χρησιµοποιήσουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της εξόρυξης δεδοµένων και να τα ενσωµατώσουν στις επιχειρησιακές εφαρµογές. 
 
Β) Πακέτα εξόρυξης δεδοµένων για κάθετες εφαρµογές: Η εξόρυξη δεδοµένων µπορεί να εφαρµοστεί 
σχεδόν σε κάθε τοµέα. Σήµερα, σηµαντικές εφαρµογές της εξόρυξης δεδοµένων υπάρχουν στον 
χρηµατοοικονοµικό τοµέα, στον τοµέα της ασφάλειας, και στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει µια 
αυξανόµενη ανάγκη για χρήση εξειδικευµένων τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων ώστε να λυθούν 
επιχειρησιακά προβλήµατα σε πολλούς κάθετους τοµείς. Παραδείγµατος χάριν, στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης, εφαρµόζονται οι ειδικές τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων για να αναλυθούν οι 
ακολουθίες DNA. Στις εφαρµογές ασφάλειας δικτύων, χρησιµοποιούνται αλγόριθµοι κατάρτισης 
πραγµατικού χρόνου για να ανιχνευθούν παρεισφρήσεις στα δίκτυα. Επίσης, µη παραδοσιακές τεχνικές 
εξόρυξης δεδοµένων χρησιµοποιούνται για να αναλυθούν τα µη δοµηµένα στοιχεία στον Παγκόσµιο 
ιστό. Ένας ακόµα κάθετος τοµέας εφαρµογής είναι η εξόρυξη δεδοµένων από κείµενο. 

3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 

Ο χώρος της ιατρικής παράγει έναν συνεχώς αυξανόµενο όγκο δεδοµένων και συνεπώς όλο και 
περισσότερη κρυµµένη πληροφορία υπάρχει σε αυτά. Είναι κοινά αποδεκτό από όλους τους φορείς 
υγείας ότι η αποτελεσµατική διαχείριση των ιατρικών δεδοµένων παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή 
υγείας υψηλού επιπέδου [10]. Η ανάλυση των ιατρικών δεδοµένων µπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας µε ταυτόχρονη µείωση του χρόνου και του κόστους. Η αποκτώµενη γνώση µε 
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τις µεθόδους εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να αξιοποιηθεί από την ιατρική έρευνα, τόσο στο επίπεδο της 
διάγνωσης όσο και της θεραπείας [11]. 
 
Τα ιατρικά δεδοµένα είναι από τη φύση τους ετερογενή, περιλαµβάνουν αποτελέσµατα απεικονιστικά, 
γραφήµατα, κείµενο από την κλινική εξέταση, εργαστηριακές µετρήσεις σε αριθµούς καθώς και 
δεδοµένα σε άλλες µορφές. Έτσι, η εξόρυξη της κρυµµένης γνώσης από αυτά πρέπει να γίνει από 
συνδυασµό εικόνων, σχηµάτων, κειµένων, αριθµών, το οποίο είναι δυσκολότερο από τις κλασσικές 
περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων σε αριθµούς και κατηγορίες. Οι σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης 
δεδοµένων επιτρέπουν πλέον τη διαχείριση της ετερογενούς φύσης των ιατρικών δεδοµένων. Πρώτιστα η 
δυνατότητα επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και οι τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων από κείµενα 
επιτρέπουν την εξαγωγή πληροφορίας και γνώσης από τις ιατρικές σηµειώσεις και τις κλινικές εξετάσεις 
[12],[13]. Ιατρική οντολογία και ορολογία µπορούν να ανιχνευθούν µε τη χρήση µεθόδων εξόρυξης 
δεδοµένων του παγκόσµιου ιστού και µε τεχνικές εκµάθησης οντολογίας [13], [14]. 
 
Η έµφαση που δίνεται σήµερα σε ιατρικές πράξεις στηριζόµενες σε τεκµήρια (Evidence-based Medicine - 
EBM) είναι ένας από τους κύριους λόγους που ενισχύουν την εφαρµογή µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων 
στην ιατρική πρακτική [11]. Αυτές οι ιατρικές πράξεις συνήθως αποτελούν οδηγίες κλινικής πρακτικής ή 
κανόνες κλινικών αποφάσεων [15]. Η διασύνδεση της εξόρυξης δεδοµένων µε την ιατρική πρακτική 
υλοποιείται µε την υπάρχουσα προσπάθεια ανάπτυξης αυτόµατων συστηµάτων υποστήριξης απόφασης. 
Η ύπαρξη συγκεκριµένης οντολογίας επιτρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοί κανόνες αποφάσεων 
επιβεβαιώνουν την ιατρική γνώση [16]. Τα ιατρικά συστήµατα υποστήριξης απόφασης υποστηρίζουν 
τους ιατρούς στη λήψη ιατρικών αποφάσεων [16]. 
 
Ένα πρόβληµα στο οποίο προσκρούει η εφαρµογή της εξόρυξης δεδοµένων στην ιατρική είναι η έλλειψη 
στοιχειώδους οργάνωσης και αρχειοθέτησης των ιατρικών δεδοµένων. Ο όγκος, η πολυπλοκότητα, η 
πολυσύνθετη δοµή της ιατρικής πληροφορίας δυσχεραίνουν την προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, 
η απουσία ενιαίου ιατρικού φακέλου, η έλλειψη και η ετερογένεια των πληροφοριακών συστηµάτων και 
η έλλειψη διαλειτουργικότητας, η ανοµοιοµορφία στην κωδικοποίηση των δεδοµένων είναι στοιχεία που 
πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να ανοίξει ο δρόµος προς την αποτελεσµατική εφαρµογή των µεθόδων 
εξόρυξης δεδοµένων στο χώρο της υγείας. ∆ιάφορες σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει διεθνώς για να 
συνδέσουν τους κλινικούς και ερευνητικούς στόχους µε τους διοικητικούς, όπως το πρόγραµµα I2B2 στο 
Χάρβαρντ [18], ή, σε µικρότερη κλίµακα, το Hemostat [15] και το σύστηµα Rhene στην Ιταλία [14]. 
Επιπλέον, διάφορες εµπορικές λύσεις για την κοινή διαχείριση των πληροφοριών, των στοιχείων, και της 
γνώσης είναι διαθέσιµες στην αγορά. 
 
Τέλος, ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας των ιατρικών δεδοµένων έχει να κάνει µε το 
ιατρικό απόρρητο και την ασφαλή διαχείριση τους. Τα δεδοµένα συλλέγονται από ασθενείς και πρέπει να 
αποτραπεί κάθε πιθανότητα κακής χρήσης τους. Υπάρχει λοιπόν ηθική, νοµική αλλά και κοινωνική 
υποχρέωση να προστατευθεί το ιατρικό απόρρητο και εγείρονται σοβαρά ζητήµατα όπως το ζήτηµα της 
ιδιοκτησίας των ιατρικών δεδοµένων, η πιθανότητα νοµικής εµπλοκής κατά τη χρήση τους καθώς και οι 
πιθανές συνέπειες από αυτήν [19]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΒΙΟΨΙΑΣ FNA ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής συλλέχθηκαν εξετάσεις βιοψίας FNA θυρεοειδούς 
από το Εργαστήριο Παθολογοανατοµίας του Α’ Τµήµατος Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆εδοµένου ότι το εν λόγω Εργαστήριο λειτουργεί και σαν κέντρο αναφοράς, 
σηµαντικός αριθµός των δειγµάτων εστάλησαν εκεί από άλλα Εργαστήρια για επανέλεγχο. Το αρχειακό 
υλικό ήταν πολύ καλά ταξινοµηµένο σε χρονολογική σειρά αλλά ήταν σε έντυπη µορφή. 
 

4.1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FNA 

Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός απαιτήσεων για τη δοµή και το σχεδιασµό της βάσης 
δεδοµένων. Με βάση τα στοιχεία από την τεκµηριωµένη διάγνωση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
προηγµένο σύστηµα για την κωδικοποίηση και αρχικοποίηση των δεδοµένων. ∆ιαµορφώθηκαν οι 
ακόλουθες πέντε κατηγορίες δεδοµένων: 

1. ∆ηµογραφικά Στοιχεία, τα οποία αφορούν στα στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς 
2. Γενικά στοιχεία, τα οποία αφορούν στοιχεία για την εξέταση όπως π.χ. ηµεροµηνία 

παρακέντησης, επάρκεια υλικού κ.λ.π. 
3. Αποτελέσµατα Κυτταρολογικής Εξέτασης, τα οποία αφορούν στις τελικές διαγνώσεις της 

κυτταρολογικής εξέτασης. 
4. Επιθηλιακά Στοιχεία, τα οποία αφορούν παραµέτρους/χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την 

επιθηλιακή σύσταση του αναρροφώµενου υλικού. 
5. Κυτταρολογικά Στοιχεία, τα οποία αφορούν παραµέτρους/χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται 

µε την κυτταρολογική σύσταση του υλικού. 

Σύµφωνα µε την καταγραφή των απαιτήσεων, την εισαγωγή και τη ψηφιοποίηση των στοιχείων, 
δηµιουργήθηκαν 111 χαρακτηριστικά για κάθε ασθενή (record). Τα περισσότερα χαρακτηριστικά είχαν 
τιµές δυαδικού τύπου, αποτυπώνοντας την ύπαρξη ή µη του κάθε χαρακτηριστικού, ενώ κάποιες άλλες 
είχαν τιµές τύπων αριθµών ή αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Από τα 111 χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν 60 
χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουν τη δοµή των επιχρισµάτων ενώ δηµιουργήθηκαν άλλα 7 
χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν στην οµαδοποίηση άλλων χαρακτηριστικών. 

Στο παράρτηµα Α παρατίθεται ο πίνακας όλων των στοιχείων τα οποία καταγράφηκαν. Συγκεκριµένα, 
στον πίνακα αυτό παρατίθεται το όνοµα της κάθε παραµέτρου (ελληνικά και αγγλικά), το όνοµα του 
πεδίου της βάσης το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή και οι αποδεκτές τιµές του πεδίου της βάσης. Επίσης, 
στην τελευταία δεξιά στήλη υπάρχει διαχωρισµός των στοιχείων κατά κατηγορία (π.χ. δηµογραφικά, 
ασθένειες κλπ.). Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται το µπλοκ διάγραµµα της βάσης δεδοµένων. Υπάρχουν 
δύο πίνακες, DEMOGRAFICS και VISIT. Στον πίνακα DEMOGRAFICS πρωτεύων κλειδί είναι το πεδίο 
CODE και στον VISIT πρωτεύων κλειδί είναι ο συνδυασµός των πεδίων CODE (ξένο κλειδί – foreign 
key) και CODE_VISIT. 
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Εικόνα 10 Μπλοκ διάγραµµα βάσης εφαρµογής συλλογής δεδοµένων FNA 

4.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η βάση καθώς και το περιβάλλον εισαγωγής δεδοµένων που περιγράφεται παρακάτω εγκαταστάθηκαν 
σε ένα φορητό υπολογιστή µε χαρακτηριστικά CPU Intel στα 2 Ghz, 2GB RAM και λειτουργικό 
σύστηµα Windows XP Professional Έκδοση 2002 και Service Pack 3. 

Με τη βοήθεια του σχεδιασµού και ανάλυσης απαιτήσεων αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε η βάση 
δεδοµένων στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδοµένα προς επεξεργασία. Για αυτό το σκοπό επιλέχθηκε η 
λύση Microsoft SQL Server 2005 [1] γιατί είναι ανοικτή και ευέλικτη σε πολλά εργαλεία, δοκιµασµένη 
σε πολλές εφαρµογές, διαθέτει καλή υποστήριξη, είναι γενικά ελαφριά εφαρµογή, η ανάπτυξη 
εφαρµογών είναι προσιτή χωρίς ιδιαιτερότητες. Επίσης, διαθέτει ευρεία γκάµα προϊόντων, ώστε να 
υποστηρίζει εξυπηρετητές, προσωπικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές. Μπορεί να υποστηρίξει 
χρήστες από διάφορα λειτουργικά συστήµατα. Η έκδοση SQL 2005 κατέχει µεγάλο µερίδιο στην αγορά. 

Στην Εικόνα 11, παρουσιάζεται µια τυπική οθόνη του περιβάλλοντος σχεδιασµού της βάσης. Μεταξύ του 
πίνακα δηµογραφικών και εξετάσεων υπάρχει σύνδεση ένα προς πολλά. Σε ένα ασθενή µπορεί να 
αντιστοιχούν πολλές εξετάσεις. Το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα δηµογραφικών στοιχείων ασθενών 
είναι το πεδίο CODE ενώ για τον πίνακα επισκέψεων (VISIT), το πρωτεύον κλειδί είναι ο συνδυασµών 
των πεδίων CODE (σαν ξένο κλειδί) και του CODE_VISIT (σαν κλειδί του πίνακα επισκέψεων (VISIT). 

 
Εικόνα 11 Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων µε εργαλεία SQL Server 2005 
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4.1.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Παράλληλα µε το σχεδιασµό της βάσης, έγινε και η προεργασία για το σχεδιασµό και την ανάλυση 
απαιτήσεων του γραφικού περιβάλλοντος εισαγωγής δεδοµένων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το σύστηµα θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και πέρα από τα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής λήφθηκε 
µέριµνα ώστε να παρέχεται ένα φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον προς το χρήστη [2].  

Για το σχεδιασµό του γραφικού περιβάλλοντος του συστήµατος λήφθηκαν υπό όψιν οι κυτταρολογικές 
εκθέσεις και η δοµή τους, η λογική σειρά µε την οποία διαβάζονται οι κυτταρολογικές εκθέσεις, η 
ευκολία επιλογής κάθε παραµέτρου και οι διάφοροι περιορισµοί σε επιλογές παραµέτρων, όπως 
αποκλεισµός επιλογής αλληλοσυγκρουόµενων χαρακτηριστικών. 

4.1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση του περιβάλλοντος εισαγωγής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Microsoft 
Visual Studio 2005 και η γλώσσα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού VB.NET [3].  

Στο κοµµάτι εισαγωγής δηµογραφικών στοιχείων, οι ασθενείς εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά σε ένα 
πλαίσιο Grid (Εικόνα 12). Η ταξινόµηση (sorting) µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε στήλη επιλεγεί. 
Επίσης, λόγω του µεγάλου όγκου των δεδοµένων, αναπτύχθηκε λειτουργικότητα για την εύκολη 
αναζήτηση ασθενών µε δυνατότητα εµφάνισης των ασθενών που το επώνυµο τους αρχίζει από το ίδιο 
γράµµα. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε λίστα προεπιλεχθέντων στοιχείων για την αύξηση ταχύτητας 
εισαγωγής δεδοµένων. Στις επιλογές επεξεργασίας που αναπτύχθηκαν περιλαµβάνονται η εισαγωγή νέου 
ασθενούς, η διόρθωση, η διαγραφή, η αποθήκευση στοιχείων ή αλλαγών, η επισκόπηση της καρτέλας 
εξετάσεων του επιλεγµένου ασθενούς. Στην Εικόνα 12, παρουσιάζεται η οθόνη της καρτέλας των 
δηµογραφικών στοιχείων ασθενούς [3]. 

 
Εικόνα 12 Οθόνη ∆ηµογραφικών Στοιχείων Ασθενή 

Για την καρτέλα των εξετάσεων λάβαµε υπόψη ότι υπάρχει η διασύνδεση ενός ασθενούς µε πολλές 
εξετάσεις (παρακεντήσεις) οπότε το περιβάλλον εµφανίζει όλες τις εξετάσεις µε χρονική σειρά. Ο 
κωδικός επίσκεψης, σε συνδυασµό µε τον κωδικό ασθενούς, είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και 
αυξάνεται αυτόµατα [5],[6] (Εικόνα 13). Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής στοιχείων χρησιµοποιήθηκε 
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η λογική των καρτελών (tabs) ώστε να διαχωριστούν οι διακριτές οντότητες της εκθέσεως (Εικόνα 13). 
Έτσι προέκυψαν οι ακόλουθες τυπικές οθόνες: 

• Οθόνη γενικών στοιχείων εξέτασης, η οποία αφορά στοιχεία της εκθέσεως που δεν 
κατατάσσονται στις άλλες κατηγορίες (Εικόνα 13) 

• Οθόνη αποτελεσµάτων κυτταρολογικής εξέτασης, σε συνδυασµό µε την τελική µετεγχειρητική 
ιστολογική διάγνωση (Εικόνα 14) 

• Οθόνη επιθηλιακών στοιχείων (Εικόνα 15) 
• Οθόνη κυτταρολογικών στοιχείων (Εικόνα 16) 

Ακολουθήθηκε η λογική συµπλήρωσης των στοιχείων από αριστερά προς τα δεξιά της κάθε οθόνης. Το 
µεγαλύτερο πλήθος των στοιχείων ήταν δυαδικής λογικής 0 ή 1 (υπάρχει ή δεν υπάρχει), γι’ αυτό 
επιλέχθηκε η λύση των check boxes για την συµπλήρωση των περισσότερων δεδοµένων. Επίσης, 
προστέθηκαν τεχνικές και έλεγχοι ώστε να αποκλείεται η επιλογή αντικρουόµενων στοιχείων. 

 

Εικόνα 13 Οθόνη Καρτέλας Εξετάσεων Ασθενούς - Γενικά στοιχεία εξετάσεων 
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Εικόνα 14 Οθόνη Καρτέλας Εξετάσεων Ασθενούς – Αποτελέσµατα κυτταρολογικής εξέτασης 

 

 

Εικόνα 15 Οθόνη Καρτέλας Εξετάσεων Ασθενούς – Επιθηλιακά στοιχεία 
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Εικόνα 16 Οθόνη Καρτέλας Εξετάσεων Ασθενούς - Κυτταρολογικά στοιχεία 

4.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η εισαγωγή των δεδοµένων ήταν µια µακροσκελής και επίπονη διαδικασία η οποία όµως ανέδειξε νέες 
απαιτήσεις στο σχεδιασµό της βάσης και στην τήρηση των στοιχείων, µε γνώµονα να µην 
καταστρατηγηθούν οι βασικές αρχές της ακεραιότητας και πληρότητας των δεδοµένων. Επίσης, νέες 
απαιτήσεις αναδείχθηκαν στο σχεδιασµό του περιβάλλοντος δοκιµών καθώς και στην απλοποίηση του 
συστήµατος εισαγωγής νέων δεδοµένων. 

Τα δεδοµένα τα οποία εισήχθησαν τελικά στο σύστηµα ήταν συνολικά FNA βιοψίες 9.102 ασθενών 
ηλικιών µεταξύ 6 και 94 ετών (µε αναλογία ανδρών/γυναικών: 1/5.78). Οι βιοψίες FNA αφορούσαν στη 
περίοδο 2000-2004. Η µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ήταν Έλληνες, από µια ετερογενή γεωγραφική 
περιοχή. Το γεγονός ότι το Α’ Τµήµα Παθολογοανατοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών αποτελεί κέντρο 
αναφοράς για βιοψίες FNA του θυρεοειδούς αποτελεί παράγοντα αύξησης της αξιοπιστίας και 
καταλληλότητας του δείγµατος. Οι βιοψίες εκτελέσθηκαν είτε στο Α’ Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(οι περισσότερες από τις περιπτώσεις µε ψηλαφητούς όζους) είτε αλλού (κυρίως κάτω από την 
καθοδήγηση του κέντρου αναφοράς). Στη δεύτερη περίπτωση τα δείγµατα εστάλησαν σε πλακάκια στο 
κέντρο αναφοράς, προερχόµενα από διάφορα νοσοκοµεία, µε διαφορετικά πρωτόκολλα εκτέλεσης της 
βιοψίας FNA σε θυρεοειδή και συνοδεύτηκαν από τα εξής στοιχεία: φύλλο, ηλικία ασθενούς και κλινική 
εικόνα. 

Οι κυτταρολογικές εκθέσεις ανακτήθηκαν από τα φυσικά αρχεία τα οποία περιλαµβάνουν σύγκριση των 
στοιχείων των ασθενών καθώς επίσης και ένα σηµαντικό αριθµό αναφερόµενων κυτταρολογικών 
χαρακτηριστικών από την τελική κυτταρολογική διάγνωση. Ιστολογικές διαγνώσεις κατόπιν αφαίρεσης 
του θυρεοειδούς ήταν διαθέσιµες για 266 ασθενείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ FNA 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα ενότητα της διδακτορικής διατριβής περιγράφεται η στατιστική ανάλυση των 9.102 
συλλεχθέντων δειγµάτων FNA ως προς τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά τους και τις διαγνώσεις. Οι 
κυτταρολογικές διαγνώσεις των συγκεκριµένων δειγµάτων συσχετίστηκαν µε τις ιστολογικές διαγνώσεις, 
στοχεύοντας στον υπολογισµό της πιθανής επίδρασης και συµβολής κάθε κυτταρολογικού 
χαρακτηριστικού σε µια ορθή ή ψευδή κυτταρολογική διάγνωση, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές λανθασµένης διάγνωσης. 

Τα δείγµατα τα οποία περιείχαν µόνο αίµα ή πολύ λίγα θυλακειώδη κύτταρα χωρίς κολλοειδές 
θεωρήθηκαν ανεπαρκή για τη διάγνωση. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης επέτρεψαν το 
διαχωρισµό των δεδοµένων σε καλοήθη, κακοήθη, νεοπλασµατικά, ύποπτα για κακοήθεια και οριακά µε 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µεταξύ ενός καλοήθους και ενός νεοπλασµατικού. 

5.2 ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το υλικό της µελέτης ήταν ένα σύνολο 9.102 βιοψιών FNA του θυρεοειδούς που ελήφθησαν κατά την 
διάρκεια της περιόδου 2000 - 2004 από ασθενείς ηλικίας µεταξύ 6 και 94 ετών (µε αναλογία πλήθους 
ανδρών/γυναικών: 1/5.78). Η µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ήταν Έλληνες, από µια ετερογενή 
γεωγραφική περιοχή. Το γεγονός ότι το Α’ Τµήµα Παθολογοανατοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
αποτελεί κέντρο αναφοράς για βιοψίες FNA του θυρεοειδή αποτελεί παράγοντα αύξησης της αξιοπιστίας 
και καταλληλότητας του δείγµατος. Οι βιοψίες εκτελέσθηκαν είτε στο Α’ τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (οι περισσότερες από τις περιπτώσεις µε ψηλαφητούς όζους) είτε αλλού (κυρίως κάτω από την 
καθοδήγηση του κέντρου αναφοράς). Τα δείγµατα επιστρωµένα σε πλακάκια, στάλθηκαν στο κέντρο 
αναφοράς από διάφορα νοσοκοµεία, µε διαφορετικά πρωτόκολλα σχετικά µε τα κριτήρια εκτέλεσης 
βιοψίας FNA σε θυρεοειδή. Μετεγχειρητικές ιστολογικές επαληθεύσεις ήταν διαθέσιµες για 266 ασθενείς 
(κακοήθειες και µη). 

Όλα τα δείγµατα που είχαν ιστολογική επιβεβαίωση διερευνήθηκαν προκειµένου να καθοριστούν τα 
κυριότερα κυτταρολογικά γνωρίσµατα που θα εµφανιστούν σε µια ορθή διάγνωση µειώνοντας την 
πιθανότητα λανθασµένης διάγνωσης. 

5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την αξιολόγηση των στοιχείων εφαρµόστηκαν στατιστικές µέθοδοι µε χρήση του πακέτου 
λογισµικού. Χρησιµοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά µεγέθη για την ανάλυση των δεδοµένων όπως, 
µέση τιµή, τυπική απόκλιση, ποσοστά, µέγιστο και ελάχιστο. Έγιναν επίσης χ2 δοκιµές επιπέδου 
σηµαντικότητας διαφόρων παραµέτρων για να ελεγχθεί η πιθανή συσχέτιση ή ανεξαρτησία τους. 

Για τη συσχέτιση των κυτταρολογικών και των ιστολογικών διαγνώσεων και την αξιολόγηση των 
εργαστηριακών ευρηµάτων, πέραν των περιγραφικών στατιστικών µεγεθών χρησιµοποιήθηκαν και 
υπολογισµοί της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της συνολικής ακρίβειας, της αρνητικής και θετικής αξίας 
πρόβλεψης (negative and positive predictive value). Η ευαισθησία είναι το µέτρο της συχνότητας των 
αληθώς θετικών ευρηµάτων ανάµεσα στο σύνολο εκείνων που πάσχουν από τη νόσο. Η ειδικότητα είναι 
µέτρο της συχνότητας των αληθώς αρνητικών ευρηµάτων ανάµεσα στο σύνολο εκείνων που δεν πάσχουν 
από τη νόσο. Αντίστοιχα, η αρνητική προβλεπτική τιµή είναι το µέτρο της µετρούµενης από το τεστ 
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συχνότητας όσων δεν πάσχουν σε σχέση µε εκείνους που βρέθηκαν από το τεστ να πάσχουν και θετική 
προβλεπτική τιµή είναι το µέτρο της συχνότητας όσων πάσχουν σε σχέση µε εκείνους που βρέθηκαν από 
τη µέθοδο FNA να πάσχουν. O Πίνακας 5-1δίνει παραστατικά τους ορισµούς αυτούς. 

Πίνακας 5-1 Ορισµοί στατιστικών όρων ευαισθησίας, ειδικότητας, αρνητικής αξίας πρόβλεψης, 

θετικής προφητικής αξίας 

 Αποτέλεσµα βάση γνώσης (Golden Standard) 

Θετικά Αρνητικά  

Αποτέλεσµα 
Ελέγχου (Test) 

Θετικά 

(Positive) 

Αληθώς Θετικά 
(True Positive) 

Ψευδώς Θετικά 
(False Positive) 

Θετική προφητική αξία 

Αρνητικά 

(Negative) 

Ψευδώς Αρνητικά 
(False Negative) 

Αληθώς Αρνητικά 
(True Negative) 

Αρνητική προφητική αξία 

  Ευαισθησία 

(Sensitivity) 

Ειδικότητα 

(Specificity) 

 

 

Προκειµένου να καθοριστεί εάν µια κατηγορία ασθενειών συσχετίζεται ή όχι µε συγκεκριµένες 
κυτταρολογικές παραµέτρους εφαρµόστηκε µέθοδος ελέγχου στατιστικής σηµαντικότητας σε επίπεδο 5% 
(p < 0,05). Η διαδικασία ακολουθήθηκε για κάθε κατηγορία ασθενειών ή συνδυασµό τους και για κάθε 
παράµετρο των κυτταρολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων της κυτταρολογικής διάγνωσης. 

5.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Από το σύνολο των 9.102 περιπτώσεων, ο αριθµός των δειγµάτων που αντιστοιχούν σε θυρεοειδικά 
δείγµατα ήταν 8.961, συµπεριλαµβανοµένων 723 χωρίς επαρκές υλικό (146 µε κάποια πιθανή διάγνωση 
και 577 χωρίς διάγνωση) 141 δείγµατα αποδείχθηκαν µη θυρεοειδικά (72 λεµφαδένες (51,06%), 27 
σιελογόνοι αδένες (19,15%), 16 ξένα σώµατα (11,35%), 11 µεσεγχυµατικά (7,8%), 8 θυρεογλωσικές 
κύστες (5,67%), 4 βραγχειακές κύστες (2,84%) και 3 παραθυρεοειδείς αδένες (2,13%)). 

Μεταξύ του πληθυσµού µελέτης υπήρξαν 1.322 άνδρες (14,8%) και 7.639 γυναίκες (85,25%), µε µια 
αναλογία ανδρών προς γυναίκες 1:5,78. Η ηλικία των ασθενών κυµάνθηκε µεταξύ 6 και 94 ετών (µέση 
ηλικία: 45,84 έτη, τυπική απόκλιση 17,7). Καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν καταγράφηκε 
µεταξύ της µέσης ηλικίας των ανδρών (46,51 έτη, τυπική απόκλιση 18,64) και των γυναικών (45,73 έτη, 
τυπική απόκλιση 17,53).  

Μονήρης όζος θυρεοειδή παρατηρήθηκε σε 6.837 (76,3%) ασθενείς ενώ τα υπόλοιπα 2.124 (23,7%) 
περιστατικά κατηγοριοποιήθηκαν ως πολυοζώδη. Οι µονήρεις όζοι ήταν εξίσου κατανεµηµένοι µεταξύ 
δεξιού λοβού 3.398 (37,93%) και αριστερού λοβού 3.219 (38,25%), ενώ 244 (2,9%) µονήρεις όζοι 
εντοπίστηκαν στον ισθµό και 1.760 (20,92%) και στους δύο λοβούς.  

Καµία στατιστική σχέση δεν παρατηρήθηκε µεταξύ του φύλου των ασθενών ή της ηλικίας και της θέσης 
των όζων. Η κατανοµή των κύριων κυτταρολογικών διαγνώσεων στους ασθενείς µε µονήρεις όζους ή 
πολυοζώδεις παρουσιάζεται στον Πίνακας 5-2 όπου οι µονήρεις όζοι συνδέθηκαν µε ένα υψηλότερο 
ποσοστό κακοήθων κυτταρολογικών διαγνώσεων έναντι των πολυοζωδών (Πίνακας 5-2). 
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Πίνακας 5-2 Κατανοµή κύριων κυτταρολογικών διαγνώσεων σε ασθενείς µε µονήρεις ή 

πολυοζώδεις όζους 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΗΡΕΙΣ ΟΖΟΙ ΠΟΛΥΟΖΩ∆ΕΙΣ 

Πλήθος 
(N) 

* ** Πλήθος 
(Ν) 

* ** 

Ανεπαρκές Υλικό 723 624 9,13% 86,31% 99 4,66% 13,69% 

Καλοήθεια 7.481 5.566 81,41% 74,40% 1.915 90,16% 25,60% 

Απροσδιόριστα    
Οριακά 108 90 1,32% 83,33% 18 0,85% 16,67% 
Υπόνοια 300 255 3,73% 85,00% 45 2,12% 15,00% 

Νεόπλασµα 64 55 0,80% 85,94% 9 0,42% 14,06% 

Κακοήθεια 285 247 3,61% 86,67% 38 1,79% 13,33% 
Σύνολο 8.961 6.837 100,00% 76,30% 2.124 100,00% 23,70% 

* Ποσοστό σε σχέση µε το σύνολο µονήρων/πολυοζωδών 

** Ποσοστό σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των περιπτώσεων σε κάθε κατηγορία 

Τα 8.238 επαρκή δείγµατα ταξινοµήθηκαν ως καλοήθης, κακοήθης, νεοπλασµατικά (θυλακοειδή ή 
ογκολογικά ή αβέβαιης βιολογικής συµπεριφοράς) και απροσδιόριστα. Η τελευταία οµάδα 
υποδιαιρέθηκε σε ύποπτα και οριακά. 

Από την πλευρά των καλοηθειών, η κατηγορία της οζώδους υπερπλασίας είναι συντριπτικά η 
πολυπληθέστερη διάγνωση καλοήθειας (6.160 περιπτώσεις - 82,34%) και ακολουθεί η Hashimoto/ 
Θυρεοειδίτιδα. Η κατανοµή των καλοήθων κυτταρολογικών διαγνώσεων παρουσιάζεται στον Πίνακας 
5-3. 

 

Πίνακας 5-3 Κατανοµή Καλοήθων Κυτταρολογικών ∆ιαγνώσεων 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Ποσοστό % 

Οζώδης 

Υπερπλασία 

903 88,88% 5.257 81,31% 6.160 82,34% 

Hashimoto/ 

Θυρεοειδίτιδα  

40 3,94% 568 8,79% 608 8,13% 

Άλλο  73 7,19% 640 9,9% 713 9,53% 

Σύνολο 1.016 100,00% 6.465 100,00% 7.481 100,00% 

 

Από τις κακοήθειες η πιο κοινή κυτταρολογική διάγνωση είναι του θηλώδους καρκινώµατος (257 
περιπτώσεις/90,18%), ακολουθεί το µυελωειδές, το αναπλαστικό καρκίνωµα, το µεταστατικό καρκίνωµα, 
το λέµφωµα, και το χαµηλής διαφοροποίησης (Πίνακας 5-4). 
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Πίνακας 5-4 Κατανοµή κακόηθων κυτταρολογικών διαγνώσεων 

Κυτταρολογική ∆ιάγνωση n % 

Θηλώδες Καρκίνωµα 257 90,18% 

Μυελωειδές Καρκίνωµα 14 4,91% 

Μη ταξινοµούµενο Καρκίνωµα 4 1,40% 

Αναπλαστικό Καρκίνωµα 3 1,05% 

Μεταστατικό Καρκίνωµα 3 1,05% 

Καρκίνωµα Χαµηλής ∆ιαφοροποίησης 2 0,70% 

Λέµφωµα 2 0,70% 

Σύνολο 285 100,00% 

Ο Πίνακας 5-5 παρουσιάζει αναλυτική πληθυσµιακή µελέτη για τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά. Με 
βάση τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η µεγάλη κυτταροβρίθεια είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε 
όλες τις κακοήθειες (στήλες 5 έως 12) ενώ αντίθετα η µικρή κυτταροβρίθεια κυριαρχεί σε όλες τις 
καλοήθειες (στήλες 1 έως 4) και στο οριακό οξύφιλο (στήλες 15 έως 16). Αντίστοιχη παρατήρηση 
µπορούµε να κάνουµε και για τη συνοχή του κυττάρου, καλή συνοχή παρατηρείται σε συντριπτικό 
ποσοστό στις καλοήθειες (στήλες 1 έως 4) ενώ χαλαρή συνοχή σε µεγάλο ποσοστό στις κακοήθειες 
(στήλες 5 έως 12). Αντίθετα, η παρουσία κολλοειδούς δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτες διαφορές. Επίσης, 
σχετικά µε τη µονοστοιβάδωση παρατηρούνται µεγάλα ποσοστά παρουσίας στις καλοήθειες (στήλες 1 
έως 4) και τα οριακά (στήλες 13 έως 16) και αντίθετα µικρά ποσοστά στις κακοήθειες (στήλες 5 έως 12). 
Οι θηλώδεις σχηµατισµοί φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα των θηλωδών περιπτώσεων, 
καρκίνωµα, νεόπλασµα και οριακό (στήλες 5-6, 9-10, 13-14). Αντίστοιχα, τα οξύφιλα κύτταρα φαίνονται 
να είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα των οξύφιλων περιπτώσεων, hashimoto, νεόπλασµα και οριακό 
(στήλες 3-4, 11-12, 15-16). Τα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα, τα λεµφοκύτταρα και τα έγκλειστα 
παρουσιάζονται σε πολύ υψηλό ποσοστό µόνο στο θηλώδες καρκίνωµα. Τέλος, τα λεµφοκύτταρα είναι 
συντριπτικά πολλά στη νόσο Hashimoto. 
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Πίνακας 5-5 Κυτταρολογική Ανάλυση διαφόρων κατηγοριών Ασθενειών 

Κυτταρολογικά 

Χαρακτηριστικά 

Οζώδης 

Υπερπλασία 

Hashimoto/ 

Θυρεοειδίτης 

Θηλώδες 

Καρκίνωµα
3
 

Μυελωειδές 

Καρκίνωµα 

Νεόπλασµα 

Θηλώδες 

Νεόπλασµα 

Οξύφιλο 

Οριακό 

Θηλώδες 

Οριακό 

Οξύφιλο 
6160 608 261 14 20 44 56 52 

  n % n % n % n % n % n % n % n % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Κυτταροβρίθεια 

            

Μικρή 4887 79,33% 405 66,61% 23 8,81% 0 0,00% 0 0,00% 3 6,82% 5 8,93% 29 55,77% 

Μεγάλη 1270 20,62% 203 33,39% 217 83,14% 14 100,00% 20 100,00% 32 72,73% 51 91,07% 15 28,85% 

Συνοχή Κυττάρου             
Καλή 6155 99,92% 608 100,00% 24 9,20% 0 0,00% 1 5,00% 5 11,36% 24 42,86% 26 50,00% 

Χαλαρή 0 0,00% 0 0,00% 211 80,84% 11 78,57% 18 90,00% 35 79,55% 21 37,50% 21 40,38% 

Παρουσία 

Κολλοειδούς 

            

Λίγο 3647 59,20% 602 99,01% 111 42,53% 1 7,14% 8 40,00% 16 36,36% 41 73,21% 38 73,08% 
Αφθονία 2507 40,70% 6 0,99% 15 5,75% 2 14,29% 0 0,00% 4 9,09% 2 3,57% 9 17,31% 

Μονοστοιβάδωση 6155 99,92% 607 99,84% 11 4,21% 2 14,29% 0 0,00% 2 4,55% 28 50,00% 20 38,46% 

Θηλακιώδεις 

Σχηµατισµοί
1
 

1015 16,48% 5 0,82% 25 9,58% 0 0,00% 18 90,00% 1 2,27% 43 76,79% 0 0,00% 

Μικροθυλάκια
2
 1675 27,19% 1 0,16% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 5,36% 0 0,00% 

Φαγοκύτταρα 4852 78,77% 9 1,48% 75 28,74% 2 14,29% 0 0,00% 11 25,00% 6 10,71% 17 32,69% 

Πολυπύρηνα 

Γιγαντοκύτταρα 

15 0,24% 8 1,32% 95 36,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,55% 0 0,00% 1 1,92% 

Οξύφιλα κύτταρα 52 0,84% 278 45,72% 25 9,58% 2 14,29% 3 15,00% 43 97,73% 11 19,64% 51 98,08% 

Λεµφοκύτταρα 1074 17,44% 607 99,84% 73 27,97% 1 7,14% 2 10,00% 4 9,09% 16 28,57% 14 26,92% 

Έγκλειστα 0 0,00% 0 0,00% 86 32,95% 2 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1. Κύτταρα σε θηλώδεις σχηµατισµούς 

2. Τρισδιάστατη διάταξη κυττάρου µε βάση µεµβράνη 

3. Συµπεριλαµβάνει θηλώδες, αναπλαστικό και χαµηλής διαφοροποίησης 
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5.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.5.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 

Στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε µια προσπάθεια να αποφασιστούν στατιστικά σηµαντικές 
σχέσεις σε επίπεδο p<0,05 ή p<0,01 στα κυτταρολογικά στοιχεία µεταξύ των επιχρισµάτων τα οποία 
χαρακτηρίστηκαν ως οριακά και αυτών που χαρακτηρίστηκαν ξεκάθαρα νεοπλασµατικά. 

1. Στοιχεία υποστρώµατος: παρατηρήθηκαν οι εξής διαφορές για τα οριακά σε σχέση µε τα 
νεοπλάσµατα: Για τα νεοπλάσµατα η δοκιµασία X2 σε σχέση µε την παρουσία λεµφοκυττάρων έδωσε 
p=0,000 άρα η σχέση νεοπλασµάτων και παρουσίας λεµφοκυττάρων είναι στατιστικά σηµαντική σε 
επίπεδο 0,1%. 
2.Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά: Η χαλαρή συνοχή και η απουσία µονοστοιβάδωσης χαρακτηρίζουν 
κυρίως τα νεοπλάσµατα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 0,1% και για τα δύο. 
3.Στοιχεία κυττάρου: Τα άτυπα κύτταρα και πολυγωνικά κύτταρα συνδέονται µε ιδιαίτερη 
σηµαντικότητα στη διάγνωση ενός νεοπλάσµατος (15,6%) (p=0,028% και p=0,001 αντίστοιχα), όπως 
επίσης και η παρουσία διπύρηνων κυττάρων (p=0,001) και πολυπύρηνων κυττάρων (p=0,023). 
4. Μορφολογία πυρήνα: 
Στα µορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν στατιστικά σηµαντική σχέση µε τα νεοπλάσµατα 
βρέθηκαν η µεταβολή του µεγέθους (p=0,001), η απουσία οµαλών παρυφών (p=0,023), τα σαφή όρια 
(p=0.0001), οι έκκεντροι πυρήνες (p=0,0001), η ανισοκαρύωση (p=0,0001) και η παρουσία πυρήνιων 
(p=0,0001). 

5.5.2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΥΠΟΝΟΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 

Από τους 300 ασθενείς (3,34%) µε υπόνοια κακοήθειας, ιστολογική επιβεβαίωση είχαµε για 55 
περιπτώσεις (18,3% του συνολικού αριθµού των περιπτώσεων υπόνοιας). Οι 38 (69%) από αυτές 
αποδείχτηκαν κακοήθεις (αληθώς ύποπτα - true suspicious). Από τη σύγκριση των κυτταρολογικών 
χαρακτηριστικών των αληθώς υπόπτων (true suspicious) σε σχέση µε τις άλλες υπόνοιες προκύπτουν οι 
εξής στατιστικώς σηµαντικές σχέσεις: 

1. Σε σχέση µε τα στοιχεία υποστρώµατος, η απουσία ή αφθονία κολλοειδούς (p=0,043), η υψηλή 
κυτταροβρίθεια (p=0,0001) και η απουσία φαγοκυττάρων (p=0,005). 
2. Σε σχέση µε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, η χαλαρή συνοχή (p=0,0001), η απουσία 
µονοστοιβάδωσης (p=0,0001), η απουσία µικροθυλακίων (p=0,003), η παρουσία συµπαγών 
σχηµατισµών (p=0,0001), η παρουσία θηλωδών σχηµατισµών (p=0,0001). 
3.  Σε σχέση µε τα κυτταρολογικά στοιχεία, η παρουσία γιγαντοκυττάρων (p=0,0001), η παρουσία 
διπύρηνων και πολυπύρηνων κυττάρων (p=0,0001) και η υψηλή εκπροσώπηση οξύφιλων κυττάρων 
(p=0,0001). 
4.  Σε σχέση µε τη µορφολογία κυττάρων, η ανισοκύτωση (p=0,0001), τα µη φυσιολογικά όρια 
(p=0,0001), το καθαρό κυτταρόπλασµα (p=0,0001), τα πολυγωνικά σχήµατα (p=0,0001), οι έκκεντρες 
τοποθετήσεις πυρήνων (p=0,0001), η ανισοκαρύωση (p=0,0001). 

Η παρουσία ή απουσία λεµφοκυττάρων δεν είναι στατιστικώς σηµαντικά συσχετισµένη µε τα αληθώς 
ύποπτα περιστατικά ενώ χαρακτηριστικά όπως νεκρωτικό, αµυλοϋδές, ασβεστώσεις και ψαµµώµατα 
αποκλείονται από τη στατιστική ανάλυση εξαιτίας του µικρού αριθµού. 

5.5.3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ 

Συνολικά 285 περιστατικά χαρακτηρίστηκαν σαν θετικά για κακοήθεια. Όταν εξετάστηκαν τα 
κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των κακοηθειών ένα προς ένα σε σύγκριση µε τα άλλα περιστατικά 
βρέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία στατιστικής σηµαντικότητας: 
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1. Χαρακτηριστικά Υποστρώµατος: τα κακοήθη περιστατικά σε σύγκριση µε όλα τα άλλα 
παρουσιάζουν τις εξής στατιστικά σηµαντικές σχέσεις: α) την απουσία και αφθονία κολλοειδούς 
94,4% µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,0001, β) την ανεπάρκεια κολλοειδούς 59,8% µε 
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,0001, γ) την απουσία φαγοκυττάρων µε επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας p=0,005, δ) την υψηλή κυτταροβρίθεια 83,3% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001 και ε) την παρουσία λεµφοκυττάρων µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,013. 

2. Αρχιτεκτονικά Στοιχεία: τα κακοήθη περιστατικά σε σύγκριση µε όλα τα άλλα παρουσιάζουν τις 
εξής στατιστικά σηµαντικές σχέσεις: α) τη χαλαρή συνοχή 80,9% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001, β) την απουσία µονοστοιβάδωσης 93,2% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001, γ) την απουσία µικροθυλακίων 99,2% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001, δ) την παρουσία συµπαγών σχηµατισµών 12,4% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001, ε) την παρουσία θηλωδών σχηµατισµών 81,3% µε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας p=0,0001. 

3. Τύπους Κυττάρων: στατιστικά σηµαντική σχέση εµφανίζεται για την απουσία θυλακικών 
κυττάρων 84.5% µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0.0001. 

5.6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ 

Ο συσχετισµός κυτταρολογικών FNA και ιστολογικών διαγνώσεων έχει µεγάλη σηµασία γιατί µε αυτό 
τον τρόπο αναδεικνύεται η διαγνωστική αξία της µεθόδου. Η τυπική διαδικασία προβλέπει αυτή τη 
σύγκριση εφόσον υπάρχουν και οι ιστολογικές διαγνώσεις. Επίσης, κάποιες παράλληλες εργαστηριακές 
εξετάσεις, όπως αιµατολογικές και υπερηχογραφήµατα µπορεί να βοηθήσουν τον ειδικό στη διάγνωση 
κακοηθειών. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της συσχέτισης 
κυτταρολογικών και ιστολογικών διαγνώσεων οι οποίες είναι πλήρως επιβεβαιωµένες αλλά και όσων 
θεωρήθηκαν ως επιβεβαιωµένες µε τη συνεκτίµηση επιπλέον εργαστηριακών εξετάσεων. 

Στην περίπτωση που λάβουµε υπόψη αποκλειστικά και µόνο τις 266 ιστολογικές επιβεβαιώσεις, ο 
συσχετισµός των κυτταρολογικών µε τις ιστολογικές διαγνώσεις αναλύθηκε και αναδείχθηκε ότι 137 
δείγµατα ήταν αληθώς αρνητικά (51,5%) και 89 αληθώς θετικά (33,5%). Υπήρξαν 15 ψευδώς-αρνητικά 
(5,6%), 1 ψευδώς θετικό (0,4%) και 24 ψευδώς ύποπτα δείγµατα (9.0%). Συνεπώς, η ευαισθησία 
(sensitivity) της µεθόδου FNA ήταν 85.58% και η ειδικότητα (specificity) 84,57%, όταν τα ψευδώς 
θετικά και τα ψευδώς ύποπτα χαρακτηριστούν σαν ψευδώς θετικά, και ευαισθησία 99,28 όταν τα ψευδώς 
θετικά και τα ψευδώς ύποπτα δεν συνυπολογιστούν. Η συνολική ακρίβεια κυµάνθηκε από 84,96% έως 
93,39%. Η αρνητική προβλεπτική τιµή της FNA ήταν 90,13% και η θετική προβλεπτική τιµή ήταν 
78,07% όταν τα ψευδώς θετικά και τα ψευδώς ύποπτα συγκεντρώθηκαν σε µια οµάδα και 98,89% όταν 
τα ψευδώς ύποπτα δεν εξετάστηκαν. 

Στην περίπτωση που λάβουµε υπόψη και τις διαγνώσεις µε επιβεβαιώσεις βοηθούµενες από άλλες 
παράλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, ο συσχετισµός των κυτταρολογικών αποτελεσµάτων µε τις 
ιστολογικές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών από τις συµπληρωµατικές µεθόδους, έχει ως εξής. Από 
ιστολογική ανάλυση, για τα 145 καλοήθη και 121 κακοήθη αλλά και για 1.378 που διαγνώστηκαν ως 
καλοήθη από συµπληρωµατικές εργαστηριακές εξετάσεις (υπέρηχο, αιµατολογικές εξετάσεις), 
αναδείχθηκε ότι υπήρχαν 1.502 αληθώς αρνητικά (91,7%), 108 αληθώς θετικά (6,6%), 13 ψευδώς-
αρνητικά (0,07%), 15 ψευδώς θετικά (0,09%). Συνεπώς, η ευαισθησία της µεθόδου FNA ήταν 89,33%, η 
ειδικότητα 98,98%, συνολική ακρίβεια 98,3%. Η αρνητική προφητική αξία της FNA ήταν 99,14% και η 
θετική προφητική αξία 87,58%. 

Από τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι µε το συνυπολογισµό των ιστολογικά επιβεβαιωµένων 
περιπτώσεων, και αυτών που η διάγνωση τους υποβοηθείται από συµπληρωµατικές εργαστηριακές 
εξετάσεις, βελτιώνονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου FNA περισσότερο. Άρα, αν συγκρίνουµε αυτό το 
βελτιωµένο αποτέλεσµα της FNA µε αποτελέσµατα άλλων µη στατιστικών µεθόδων και τα δεύτερα 
αποδειχθούν καλύτερα, αυτό στην πραγµατικότητα θα έχει µεγαλύτερη αξία αφού το αποτέλεσµα τους θα 
έχει συγκριθεί µε κάτι καλύτερο από την κλασσική FNA. 
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Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια όσα στοιχεία προέκυψαν για τη 
σύγκριση κυτταρολογικών µε απόλυτα επιβεβαιωµένες ιστολογικές διαγνώσεις και παρέχονται στοιχεία 
για τα στατιστικά σηµαντικά χαρακτηριστικά των επιχρισµάτων. Πιο συγκεκριµένα στον Πίνακας 5-6 
παρουσιάζεται πληθυσµιακή και ποσοστιαία ανάλυση των κατηγοριών, αληθώς αρνητικών, ψευδώς 
αρνητικών, αληθώς θετικών και ψευδώς υπόπτων µε κυτταρολογικά χαρακτηριστικά που εµφάνισαν 
σηµαντικές ποσοστιαίες διαφορές για την διάκριση καλοηθειών και κακοηθειών. Ειδικότερα, 
αναδεικνύεται ότι η παρουσία υψηλής κυτταροβρίθειας είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό στα αληθώς θετικά 
(74,2% έναντι 37,5%) όπως και το άφθονο κολλοειδές (32,6% έναντι 12,5%). Η µονοστοιβάδωση από 
την άλλη δεν παρουσιάζεται να είναι ένα σηµαντικό στοιχείο αξιολόγησης µια και εµφανίζει πολύ 
µεγάλα ποσοστά τόσο στα αληθώς αρνητικά (91,2%) όσο και στα ψευδώς αρνητικά (100%) αλλά 
αντίστοιχα και πολύ µικρό ποσοστό στα Ψευδώς Ύποπτα (20,8%) και αληθώς θετικά (10,1%). Σχετικά 
µε τους θυλακιώδεις σχηµατισµούς είναι αξιοσηµείωτο ότι στα ψευδώς αρνητικά παρουσιάζονται σε 
ποσοστό 0%. Επίσης, τα µικροθυλάκια εµφανίζονται σε κάποιο ποσοστό µόνο στα αληθώς αρνητικά. Τα 
πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα από την άλλη εµφανίζονται σε αξιοσηµείωτο ποσοστό στα αληθώς θετικά 
(32,6%), ενώ τα οξύφιλα σε αξιοσηµείωτο ποσοστό στα ψευδώς ύποπτα (41,7%). Τέλος, τα έγκλειστα 
εµφανίζονται να είναι το απόλυτο χαρακτηριστικό για τα αληθώς θετικά 19,1% έναντι 0% στις άλλες 
κατηγορίες. 
 
Στον Πίνακας 5-7, παρουσιάζεται µια ειδικότερη σύγκριση κυτταρολογικών χαρακτηριστικών µεταξύ 
αληθώς θετικών και ψευδώς θετικών/υπόπτων. Σηµαντικές διαφορές παρουσιάζονται στους άφθονους 
θηλώδεις σχηµατισµούς (24,7% στα αληθώς θετικά έναντι 54,2% στα ψευδώς θετικά/ύποπτα). Επίσης, 
στα οξύφιλα κύτταρα παρουσιάζεται διαφορά 29.2% στα αληθώς θετικά έναντι 62,5% στα ψευδώς 
θετικά/ύποπτα. Αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά είναι η πολυµορφία πυρήνα και τα πυρήνια τα οποία 
εµφανίζονται µόνο στα ψευδώς θετικά/ύποπτα σε ποσοστό 4,2% έκαστο. Επίσης, τα έγκλειστα 
εµφανίζονται µόνο στα αληθώς θετικά σε ποσοστό 19.1%. 
 
Τέλος, ο Πίνακας 5-8 παρουσιάζει την πληθυσµιακή και ποσοστιαία κατανοµή των κυτταρολογικών 
διαγνώσεων προς τις ιστολογικές επιβεβαιώσεις. Στον πίνακα επισηµαίνονται µε ΑΑ τα Αληθώς 
Αρνητικά, µε ΨΑ τα Ψευδώς Αρνητικά, µε ΑΘ τα Αληθώς Θετικά και µε ΨΥ τα Ψευδώς Ύποπτα. Από 
την µελέτη του Πίνακας 5-8 προκύπτει ότι σε συντριπτική πλειοψηφία όσα χαρακτηρίστηκαν ως 
κακοήθειες από την κυτταρολογική ήταν και κακοήθειες µε εξαίρεση µία περίπτωση (ΨΘ - στήλη 6). 
Αυτό συµβαίνει γιατί η µέθοδος FNA είναι γενικά αξιόπιστη και επίσης ο ειδικός παθολογοανατόµος 
ήταν πολύ έµπειρος. Αντίστοιχα, για τους ίδιους λόγους ΨΑ εµφανίζονται σε µικρό ποσοστό (στήλη 1 - 
11,46%, στήλη 2 – 1,04%, στήλη 4 – 3,13%) και έχουν να κάνουν κυρίως µε τις περιπτώσεις όπου στην 
κυτταρολογική εξέταση αφορούσαν οξυφιλία, µε την µορφή οξύφιλου όζου, σε περιπτώσεις Hashimoto ή 
οζώδους υπερπλασίας µε στοιχεία οξυφιλίας. Τέλος, οι περιπτώσεις ΨΥ εµφανίζονται κυρίως όταν 
εµπλέκονται στοιχεία οξυφιλίας, οριακά ή νεοπλάσµατα. Έτσι, 3,08% των ιστολογικός επιβεβαιωµένων 
περιπτώσεων οζώδους υπερπλασίας είχαν χαρακτηριστεί κυτταρολογικά ψευδώς ως νεοπλάσµατα και 
10,77% ως ύποπτα. 
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Πίνακας 5-6 Κυτταρολογικές παράµετροι συσχετιζόµενες µε Αληθώς Αρνητικά, Ψευδώς Αρνητικά, 

Αληθώς Θετικά και Ψευδώς Ύποπτα 

 
Κυτταρολογικά 

Χαρακτηριστικά 

Ψευδώς 

Θετικών/Υπόπτων 

(Καλοήθη) 

Αληθώς 

Αρνητικά 

(Καλοήθη) 

Ψευδώς 

Αρνητικά 

(Κακοήθη) 

Αληθώς Θετικά 

(Κακοήθη) 

Κυτταροβρίθεια 

 Μικρή 
 Υψηλή 

 
8/24 (33,3%) 
9/24 (37,5%) 

 
89/137 (65%) 

46/137 
(33,6%) 

 
11/15 (73,3%) 
4/15 (26,7%) 

 
11/89 (12,4%) 
66/89 (74,2%) 

Κολλοειδές 

 Λίγο  
 Άφθονο  

 
14/24 (58,3%) 
3/24 (12,5%) 

 
83/137 
(60,6%) 

7/137 (5,1%) 

 
13/15 (86,7%) 

0/15 (0%) 

 
49/89 (55,1%) 
29/89 (32,6%) 

Μονοστοιβάδωση 5/24 (20,8%) 125/137 
(91,2%) 

15/15 (100%) 9/89 (10,1%) 

Θυλακιώδεις 

Σχηµατισµοί 

 Λίγοι 
 Πολλοί 
 Σύνολο % 

 
 

3/24 (12,5%) 
1/24 (4,2%) 

4/24 (16,7%) 

 
 

17/137 
(12,4%) 

11/137 (8,0%) 
28/137 

(20,4%) 

 
 

0/15 (0%) 
0/15 (0%) 
0/15 (0%) 

 
 

7/89 (7,9%) 
4/89 (4,5%) 

11/89 (12,4%) 

Μικροθυλάκια  0/24 (0%) 31/137 
(22,6%) 

0/15 (0%) 0/89 (0%) 

Φαγοκύτταρα 

 Λίγα 
 Πολλά 
 Σύνολο % 

 
5/24 (20,8%) 
3/24 (12,5%) 
8/24 (33,3%) 

 
35/137(25,5%) 
37/137 (27%) 

72/137 

(52,5%) 

 
5/15 (33,3%) 
2/15 (13,3%) 
7/15 (46,6%) 

 
27/89 (30,3%) 

7/89 (7,9%) 
34/89 (38,2%) 

Πολυπύρηνα 

Γιγαντοκύτταρα 

3/24 (12,5%) 0/137 (0%) 0/15 (0%) 29/89 (32,6%) 

Οξύφιλα κύτταρα 10/24 (41,7%) 30/137 
(21,9%) 

1/15 (7,0%) 18/89 (20,2%) 

Συνοχή  

 Καλή  
 Χαλαρή 

 
7/24 (29,2%) 

14/24 (58,3%) 

 
126/137 (92%) 
8/137 (5,83%) 

 
15/15 (100%) 

 0/15 (0%) 

 
14/89 (15,7%) 
63/89 (70,8%) 

Λεµφοκύτταρα 

 Λίγα 
 Πολλά  
 Σύνολο %  

 
7/24 (29,2%) 
5/24 (20,8%) 

12/24 (50,0%) 

 
8/137 (5,8%) 

20/137 
(14,6%) 
28/137 

(20,4%) 

 
5/15 (33,3%) 
6/15 (40,0%) 

11/15 (73,3%) 

 
15/89 (16,9%) 

8/89 (9,0%) 
23/89 (25,9%) 

Έγκλειστα 0/24 (0%) 0/137 (0%) 0/15 (0%) 17/89 (19,1%) 
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Πίνακας 5-7 Σύγκριση διαφόρων κυτταρολογικών χαρακτηριστικών µεταξύ Αληθώς Θετικών και 

Ψευδώς Θετικών/Υπόπτων 

Κυτταρολογικά 

Χαρακτηριστικά 

Αληθώς 

Θετικά 

Ψευδώς 

Θετικά/Ύποπτα 

1. Υπόστρωµα 

 Άφθονο Κολλοειδές 
 Χαµηλή Κυτταροβρίθεια 
 Ελεύθερα κύτταρα 
 
2. Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 

 Θηλώδεις σχηµατισµοί 
 άφθονοι 
 λίγοι 
 

3. Τύποι κυττάρων 

 Θυλακικά κύτταρα 
 Οξύφιλα κύτταρα 
 Γιγαντοκύτταρα 
 Άτυπα κύτταρα 
 Πολλά 
 Λίγα 
 
4.Χαρακτηριστικά κυττάρων 

 Ανισοκαρύωση 
 Πυκνωτικός Πυρήνας 
 Πολυµορφία Πυρήνα 
 Πυρήνια 
 Έγκλειστα 

 
32,6% 
12.4% 
14.8% 

 
 
 

24,7% 
33.7% 

 
 
 

29.2% 
20.2% 
32,6% 
51.7% 
30.3% 

 
 

70.8% 
0% 
0% 
0% 

19.1% 

 
12,5% 
33,3% 
37,5% 

 
 
 

54,2% 
37,5% 

 
 
 

62,5% 
41,7% 
12,5% 
20,8% 
33,3% 

 
 

50% 
0% 

4,2% 
4,2% 
0% 
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Πίνακας 5-8 Αποτελέσµατα Κυτταρολογικών προς Ιστολογικές και κατανοµή τους 

ΑΑ: Αληθώς Αρνητικά, ΨΑ: Ψευδώς Αρνητικά, ΑΘ: Αληθώς Θετικά, ΨΥ: Ψευδώς Ύποπτα

 Κυτταρολογική ∆ιάγνωση 

  Καλοήθεια Νεόπλασµα Κακοήθεια Ύποπτο  Οριακό 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ιστολογική 

επιβεβαίωση  

Πλήθος Οζώδης 
Υπερπλα
σία  

Οξύφιλος 
Όζος 

Απόστηµα Hashimoto/Αυτο
άνοση 
Θυρεοειδίτιδα 

Θηλώδες/ 
Οξύφιλο 
Νεόπλασµα 

Θηλώδες 
Καρκίνωµα 

Μυελωειδές 
Καρκίνωµα 

Οξύφιλο 
Καρκίνωµα 

Λέµφωµα     

Οζώδης 
Υπερπλασία  

130 
97 (ΑΑ) 10(ΑΑ) 

  
4(ΨΥ) 1(ΨΘ) 

   
14(ΨΥ) 4(ΨΥ) 

  74,62% 7,69% 
  

3,08% 0,77% 
   

10,77% 3,08% 

Οξύφιλος Όζος 4 
 

3(ΑΑ) 
        

1(ΨΥ) 

  
 

75,00% 
        

25,00% 

Απόστηµα 1 
  

1(ΑΑ) 
        

  
  

100,00% 
        

Hashimoto/Αυτο
άνοση 
Θυρεοειδίτιδα 

13 

 
3(ΑΑ) 

 
9(ΑΑ) 

     
1(ΨΥ) 

 

  
 

23,08% 
 

69,23% 
     

7,69% 
 

Θηλώδες/Οξύφιλ
ο Αδένωµα 

14 

    
14(ΑΑ) 

      
  

    
100,00% 

      
Θηλώδες 
Καρκίνωµα 

96 
11(ΨΑ) 1(ΨΑ) 

 
3(ΨΑ) 

 
42(ΑΘ) 

   
39(ΑΘ) 

 
  11,46% 1,04% 

 
3,13% 

 
43,75% 

   
40,63% 

 
Μυελωειδές 
Καρκίνωµα 

4 

      
4(ΑΘ) 

    
  

      
100,00% 

    
Οξύφιλο 
Καρκίνωµα 

1 

       
1(ΑΘ) 

   
  

       
100,00% 

   
Λέµφωµα 3 

        
3(ΑΘ) 

  
  

        
100,00% 

  
Σύνολο 266 108 17 1 12 18 43 4 1 3 54 5 

Σύνολο (%) 40,60% 6,39% 0,38% 4,51% 6,77% 16,17% 1,50% 0,38% 1,13% 20,30% 1,88% 



 

5.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης είναι το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό ψευδώς 
θετικών δειγµάτων χωρίς τη συνακόλουθη αύξηση των απροσδιόριστων δειγµάτων. Στην 
πραγµατικότητα, µόνο ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσµα καταγράφηκε επιβεβαιώνοντας την υψηλή θετική 
προβλεπτική αξία και τη διαγνωστική ακρίβεια της FNA (98,89% και 93,39%, αντίστοιχα). Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο ειδικός παθολογοανατόµος διέθετε µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο. 

Οι δύο σηµαντικοί περιορισµοί της FNA έχουν να κάνουν µε τα ανεπαρκή δείγµατα και τα ύποπτα ή 
απροσδιόριστα δείγµατα. Σε αυτή τη µελέτη, τα ανεπαρκή παρουσιάστηκαν σε χαµηλό ποσοστό, 1,39% 
περιείχαν µόνο αίµα αποκλείοντας κάθε διάγνωση και σε ένα πρόσθετο 6,65% των περιπτώσεων η 
εξέταση κατέληξε σε µια διάγνωση µε τον περιορισµό της ανεπάρκειας υλικού. Από τα αποτελέσµατα 
της µελέτης προέκυψε ότι το ποσοστό των ανεπαρκών επιχρισµάτων ήταν υψηλότερο στους άνδρες 
έναντι των γυναικών, 11,31% και 7,38% αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά οφείλεται πιθανώς στο καλύτερα 
αναπτυγµένο µυϊκό ιστό στους άνδρες γεγονός που δυσκολεύει τη ψηλάφηση και τη βιοψία. 

Ο δεύτερος σηµαντικός περιορισµός της µεθόδου FNA είναι ο καθορισµός των κριτηρίων κατάταξης των 
επιχρισµάτων στην "ύποπτη ή απροσδιόριστη" (grey zone) περιοχή (υπόνοια και οριακά). Η χειρουργική 
επέµβαση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισµό της κατάστασης των δειγµάτων. Αυτή η κατηγορία 
περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα επιχρισµάτων, η µεγάλη πλειοψηφία της οποίας αντιπροσωπεύει 
επιχρίσµατα, θυλακιώδη νεοπλασµατικά και οριακά που δεν εκπληρώνουν τα κυτταρολογικά κριτήρια 
της κακοήθειας. Ως αποτέλεσµα, η κατηγορία των υπόπτων περιλαµβάνει όζους µε διαφορετικό βαθµό 
υπόνοιας και διαφορετικά δεδοµένα για την περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς. Όσον αφορά 
επιχρίσµατα µε κύτταρα θυλακοειδή και Huerthle, προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι υποδιαιρούνται 
σε τρεις τύπους: στον τύπο Ι (πιθανό καρκίνωµα), τον τύπο ΙΙ (ιδιαίτερα ύποπτα τραύµατα) και τον τύπο 
ΙΙΙ (πιθανό αδένωµα) [16]. ∆εδοµένου ότι η ιστολογική διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις βασίζεται 
στην εµφάνιση διήθησης της κάψας ή/και αγγειακής διήθησης, χαρακτηριστικά µη αναγνωρίσιµα στο 
κυτταρολογικό επίπεδο, η κυτταρολογική διάγνωση ενός θυλακοειδούς ή Hurthle κυτταρικού 
νεοπλάσµατος αποτελεί µια ένδειξη για χειρουργική επέµβαση και δεν πρέπει να περιληφθούν αυτές οι 
περιπτώσεις στην "απροσδιόριστη κατηγορία". Η στατιστική ανάλυσή υποστήριξε αυτή τη διάκριση 
όπου "τα νεοπλάσµατα" διέφεραν µε ένα στατιστικά σηµαντικό βαθµό βάσει συγκεκριµένων 
κυτταρολογικών παραµέτρων από τα οριακά επιχρίσµατα. Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά όπως η 
χαλαρή συνοχή, η απουσία µονοκυττάρων και η πυρηνική ατυπία αποτελούν παραµέτρους που 
συνδέθηκαν σηµαντικά µε τα νεοπλάσµατα παρά µε τα οριακά επιχρίσµατα. Κατά συνέπεια, το κύριο 
πρόβληµα του απροσδιόριστου επιχρίσµατος είναι η καλύτερη διάκριση µεταξύ των 
υπερπλαστικών/µεταπλαστικών επιχρισµάτων (επιχρίσµατα οριακά) και των νεοπλασµατικών συνθηκών 
καθώς επίσης και της διάκρισης των άτυπων επιχρισµάτων (ύποπτα για κακοήθεια). 

Στο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή τη µελέτη παρουσιάστηκε ένα ποσοστό υπόπτων για 
κακοήθεια διαγνώσεων 3,31% (300 περιπτώσεις) που είναι σηµαντικά χαµηλότερο από τα προηγούµενα 
εµφανιζόµενα στη βιβλιογραφία (11-17%) [7],[12],[13]. Παράλληλα, το ποσοστό των πραγµατικά 
κακοήθων περιπτώσεων µεταξύ των υπόπτων αυξήθηκε σε 75% περίπου, ποσοστό που είναι σηµαντικά 
υψηλότερο από το κατά µέσο όρο 20% που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Οι ιστολογικές επαληθεύσεις 
ήταν διαθέσιµες σε ποσοστό περίπου 18% των ύποπτων περιπτώσεων. Έτσι µπορεί να εξαχθεί το 
συµπέρασµα ότι το ποσοστό των πραγµατικά και ιστολογικά επιβεβαιωµένων κακόηθων περιπτώσεων 
µεταξύ των χαρακτηριζοµένων ως ύποπτων από την κυτταρολογική εξέταση είναι ακόµα υψηλότερο από 
το αναφερόµενο. Επιπλέον, ακόµη και µέσα στην υποοµάδα υπόπτων για κακοήθεια υπήρξε υψηλή 
ετερογένεια αφού ο βαθµός βεβαιότητας κυµάνθηκε από την σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ύπαρξης 
κακοήθειας ως την αναφορά µιας εστιακής ατυπίας που χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης. Τέλος, σε 
ποσοστό 12% του συνολικού αριθµού των ύποπτων περιπτώσεων, τα επιχρίσµατα χαρακτηρίστηκαν 
πρόσθετα ως ανεπαρκή ή µη αντιπροσωπευτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται η επανάληψη της 
FNA. 
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Σχετικά µε τα κυτταρολογικά τους χαρακτηριστικά, τα ψευδώς ύποπτα επιχρίσµατα χαρακτηρίστηκαν 
από την υψηλή κυτταροβρίθεια, το αραιό κολλοειδές, την παρουσία οξύφιλων κυττάρων και την 
παρουσία λεµφοκυττάρων. Εντούτοις, όταν συγκρίθηκαν τα ψευδώς ύποπτα επιχρίσµατα µε τα αληθώς 
θετικά, τα ψευδώς ύποπτα επιχρίσµατα έδειξαν σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων µε άφθονο 
κολλοειδές (p=0,021), χαµηλή κυτταροβρίθεια (p=0,021) και ελεύθερα κύτταρα (p=0,018). Η παρουσία 
οξύφυλλων κυττάρων καταγράφηκε ως στατιστικώς σηµαντική παράµετρος στις ψευδώς ύποπτες απ’ ότι 
στις αληθώς θετικές για κακοήθεια περιπτώσεις, ενώ οι θυλώδεις σχηµατισµοί, τα γιγαντιαία κύτταρα και 
η πυρηνική ατυπία εµφάνιζαν στατιστικά σηµαντική σχέση µε τα αληθώς θετικά επιχρίσµατα (p=0,006 
και p=0,04). Το µόνο απόλυτα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τα αληθώς θετικά επιχρίσµατα είναι η 
παρουσία εγκλείστων. Παρόλα αυτά εµφανίστηκε µόνο σε ποσοστό 20% των επιχρισµάτων. 

Οι θηλακιώδεις σχηµατισµοί ήταν το κυρίαρχο κυτταρολογικό χαρακτηριστικό του θυλώδους 
νεοπλάσµατος αλλά όχι των νεοπλασµάτων Huerthle. Τα τελευταία συσχετίστηκαν συχνότερα µε 
κυστικές αλλαγές όπως απεικονίζονται από το σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό των φαγοκύτταρων που 
παρατηρήθηκαν σε αυτά. Περισσότερα λεµφοκύτταρα βρέθηκαν στα θυλώδη νεοπλάσµατα από τα 
νεοπλάσµατα Huerthle. Τα οξύφιλα κύτταρα βρέθηκαν σε µεγάλο αριθµό των οξυφίλων νεοπλασµάτων 
αλλά και σε περίπου 20% των θυλωδών νεοπλασµάτων κάτι που αναδεικνύει τις συνδυασµένες 
ιστολογικές εικόνες που παρατηρούνται και δηµιουργούν διαφοροδιαγνωστικά προβλήµατα. 

Η τελική ιστολογική διάγνωση ήταν θετική για την κακοήθεια σε 105 περιπτώσεις. 16 από αυτές ήταν 
ταξινοµηµένες κυτταρολογικά ως καλοήθη (ψευδώς αρνητικά δείγµατα: 5,97%) ενώ η ιστολογική 
διάγνωση ήταν θηλώδες καρκίνωµα. Η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων παρερµηνεύθηκε κυρίως ως 
θυρεοειδίτις σε συνδυασµό µε οζώδη υπερπλασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η ανάπτυξη ενός συστήµατος υποβοήθησης ιατρικής απόφασης αποτελείται από ένα σύνολο βαθµίδων 
επεξεργασίας δεδοµένων (Εικόνα 17). Στην Πρώτη Βαθµίδα πραγµατοποιείται η συλλογή δεδοµένων. 
Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων. Στη ∆εύτερη Βαθµίδα πραγµατοποιείται η 

επιλογή δεδοµένων Εικόνα 17. Η Τρίτη Βαθµίδα, εύρεσης κατάλληλων χαρακτηριστικών, αφορά 
στη συρρίκνωση του µεγέθους των χαρακτηριστικών σε εκείνα που συµβάλλουν στην καλύτερη απόδοση 
του συστήµατος. Η Τέταρτη βαθµίδα επεξεργασίας αποτελεί την «καρδιά» του συστήµατος και είναι η 
εφαρµογής ταξινόµησης µε χρήση µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων ή αλλιώς της εξόρυξης δεδοµένων 
για την κατηγοριοποίηση των FNA δεδοµένων. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάστηκε ένα 
πλήρες σύστηµα υποβοήθησης ιατρικής απόφασης (Decision Support System - DSS) µε όλες τις 
προαναφερθείσες βαθµίδες για την ταξινόµηση επιχρισµάτων βιοψίας FNA µε χρήση µεθόδων εξόρυξης 
δεδοµένων. ∆ύο κατηγορίες επιλέχθηκαν για τα δείγµατα FNA: καλοήθεια και κακοήθεια. Επίσης, 
βασικός στόχος ήταν η βελτίωση της ορθής ταξινόµησης των ύποπτων επιχρισµάτων (suspicious), για τα 
οποία είναι γνωστή η αδυναµία της µεθόδου FNA να τα ταξινοµήσει. Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε και 
ελέγχθηκε σε σχέση µε το δείγµα για το οποίο είχαµε ιστολογικές επιβεβαιώσεις - κατηγοριοποιήσεις 
(ground truth). Για περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως µη κακοήθεις από την FNA, και για τις 
οποίες δεν είχαµε ιστολογικές επιβεβαιώσεις, το δείγµα προέκυψε από την συνεκτίµηση και άλλων 
κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 17 Βαθµίδες Συστήµατος Ιατρικής Υποβοήθησης 

6.1 ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στις εφαρµογές εξόρυξης γνώσης σηµαντικό βήµα αποτελεί η προετοιµασία και η επιλογή 
χαρακτηριστικών µεγεθών. Η επιλογή ή προεπεξεργασία των δεδοµένων µπορεί να έχει πολλές διακριτές 
και διαφορετικές µορφές. Έτσι µπορεί να πρόκειται για καθαρισµό δεδοµένων, µετασχηµατισµό, 

Πρώτη Βαθµίδα  
Συλλογής δεδοµένων 

∆εύτερη Βαθµίδα  
Επιλογής δεδοµένων 

Τρίτη Βαθµίδα 

Εύρεσης κατάλληλων χαρακτηριστικών 

Τέταρτη βαθµίδα  

Εφαρµογής Ταξινόµησης µε Χρήση 

Μεθόδων Εξόρυξης ∆εδοµένων 
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οµαδοποίηση, αφαίρεση ασυνήθιστων τιµών (outliers), µείωση του µεγέθους των δεδοµένων εν γένει, 
προσθήκη ή και αφαίρεση στοιχείων που λείπουν καθώς και συµπλήρωση µη υπαρχόντων τιµών. 

Καθαρισµός δεδοµένων µπορεί να γίνει στην περίπτωση που έχουµε δεδοµένα τα οποία δεν είναι 
πραγµατικά ή δεν περιέχουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία για την έρευνα µας. Μετασχηµατισµό µπορεί να 
πραγµατοποιήσουµε αν θέλουµε να επεξεργαστούµε σε µια διαφορετική διάσταση ένα στοιχείο, όπως 
στην περίπτωση των αριθµητικών δεδοµένων. Οµαδοποίηση είναι η περίπτωση όπου περισσότερα του 
ενός χαρακτηριστικά µπορούν να οµαδοποιηθούν και να συνθέσουν ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο θα 
µας δώσει µια ενιαία πληροφορία. Ασυνήθιστες τιµές έχουµε σε περιπτώσεις όπου οι τιµές κάποιων 
στοιχείων απέχουν πολύ από τις συνηθισµένες τιµές ή έχει γίνει εσφαλµένη συλλογή των δεδοµένων και 
χρειάζεται αφαίρεση τους. Αφαίρεση χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τα οποία δεν έχουν καµία διαφορά 
σε όλα τα δείγµατα µειώνει τον όγκο των δεδοµένων για επεξεργασία χωρίς να χαθεί η πληροφορία. [1] 

6.1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σύµφωνα µε την καταγραφή των απαιτήσεων, την εισαγωγή και τη ψηφιοποίηση των στοιχείων όπως 
αναφέρεται σε προηγούµενο κεφάλαιο, δηµιουργήθηκαν 111 συνολικά στήλες (χαρακτηριστικά – 
Παράρτηµα Α) για κάθε ασθενή (record). Οι περισσότερες στήλες είχαν τιµές δυαδικού τύπου, 
αποτυπώνοντας την ύπαρξη και την µη ύπαρξη του στοιχείου, ενώ κάποιες άλλες είχαν τιµές τύπων 
αριθµών ή αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Από τις 111 επιλέχθηκαν οι 106 (30 ασθενειών, 1 
δηµογραφικό, 6 γενικής περιγραφής, 2 των αποτελεσµάτων και 67 χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των 
επιχρισµάτων). 

6.1.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τον καθαρισµό των δεδοµένων σε συνεργασία µε τον ειδικό παθολογοανατόµο ιατρό, συντάχθηκαν 
κανόνες για τη µοναδιαία κατάταξη των δειγµάτων σε µια κατηγορία σύµφωνα µε τη σηµαντικότητα 
κάθε ασθένειας. Έτσι αρχικά αφαιρέθηκαν από το δείγµα όλα τα ανεπαρκή και κατατάχθηκαν τα 
δείγµατα µε βάση τους κανόνες που εµφανίζονται στους πίνακες Πίνακας 6-1, Πίνακας 6-2, Πίνακας 6-3. 
Για το σκοπό αυτό στα επαρκή δεδοµένα δηµιουργήθηκαν νέες στήλες στοιχείων (οµαδοποίηση), κύριας 
κατηγορίας (MAGOR_CATEGORIES), µε δυνατότητα να έχει τιµές LEMFATIC, OTHER, 
NO_DIAGNOSE, THYROID, αναλυτικής κατηγορίας (ANALYTIC_CATEGORIES), µε δυνατότητα να 
έχει τιµές LEMFATIC, OTHER, NO_DIAGNOSE, ΥΠΟΝΟΙΑ, ΟΡΙΑΚΟ, ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ, 
ΚΑΛΟΗΘΕΙΑ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ και πλήρους κατηγορίας (FULL_CATEGORIES). µε δυνατότητα να έχει 
τιµές LEMFATIC, ΥΠΟΝΟΙΑ, NO_DIAGNOSE, OTHER (όλες τις περιπτώσεις), ΚΑΛΟΗΘΕΙΑ (όλες 
τις περιπτώσεις), ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ (όλες τις περιπτώσεις). Έτσι λάβαµε τελικά µόνο τα θυρεοειδικά µε 
επαρκές υλικό. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι κανόνες για τον υπολογισµό κάθε στήλης 

Πίνακας 6-1 Κανόνες Υπολογισµού Κύριας Κατηγορίας (MAGOR_CATEGORIES) 

ΣΤΗΛΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Κύριας Κατηγορίας 

(MAGOR_CATEGORIES) 

 

Εάν είναι Λεµφαδένας και δεν 

ανήκει σε καµία άλλη περίπτωση. 
Είναι Λεµφαδένας 
(LEMFATIC). 

Εάν δεν είναι Θυρεοειδικό και δεν 
είναι Λεµφαδένας αλλά είναι κάτι 
άλλο και δεν ανήκει σε καµία 

άλλη περίπτωση. 

Είναι Άλλο (OTHER). 
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Εάν δεν ανήκει σε καµία 
κατηγορία ασθένειας.  

∆εν είναι διαγνώσιµο 
(NO_DIAGNOSE). 

Όλα όσα δεν εµπίπτουν στις 
παραπάνω κατηγορίες. 

Είναι αποκλειστικά 
θυρεοειδικά 
(THYROID). 

 

Πίνακας 6-2 Κανόνες Υπολογισµού Αναλυτικής Κατηγορίας (ANALYTIC_CATEGORIES) 

ΣΤΗΛΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Αναλυτικής Κατηγορίας 

(ANALYTIC_CATEGORIES) 

Εάν είναι Λεµφαδένας στην κύρια 
κατηγορία.  

Μένει Λεµφαδένας 
(LEMFATIC). 

Εάν είναι Άλλο στην κύρια 
κατηγορία. 

Μένει Άλλο (OTHER). 

Εάν είναι Μη διαγνώσιµο στην 
κύρια κατηγορία. 

Μένει µη διαγνώσιµο 
(NO_DIAGNOSE). 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται 
ως Υπόνοια Κακοήθειας. 

Είναι ΥΠΟΝΟΙΑ. 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται 
ως Θηλώδες ή Οξύφιλο Οριακό 
και δεν είναι Υπόνοια Κακοήθειας 
ή άλλη Κακοήθεια. 

Είναι ΟΡΙΑΚΟ. 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται 
ως Θηλώδες ή Οξύφιλο 
Νεόπλασµα και δεν είναι Υπόνοια 
Κακοήθειας, Οριακό ή άλλη 
Κακοήθεια. 

Είναι ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται 
ως κάποιου τύπου Κακοήθεια και 
δεν χαρακτηρίζεται ως Υπόνοια. 

Είναι ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ. 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται 
ως κάποιου τύπου Καλοήθεια και 
δεν χαρακτηρίζεται ως κάποιου 
τύπου Κακοήθεια, Υπόνοια, 

Είναι ΚΑΛΟΗΘΕΙΑ. 
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Οριακό ή Νεόπλασµα. 

 

Πίνακας 6-3 Κανόνες Υπολογισµού Πλήρους Κατηγορίας (FULL_CATEGORIES) 

ΣΤΗΛΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Πλήρους Κατηγορίας 

(FULL_CATEGORIES) 

Εάν είναι Λεµφαδένας στην κύρια 
κατηγορία.  

Μένει Λεµφαδένας 
(LEMFATIC). 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται ως 
Υπόνοια Κακοήθειας. 

Είναι ΥΠΟΝΟΙΑ. 

Εάν είναι µη διαγνώσιµο στην 
κύρια κατηγορία. 

Μένει µη διαγνώσιµο 
(NO_DIAGNOSE). 

Εάν είναι Άλλο στην κύρια και 
στην αναλυτική κατηγορία και είναι 
χαρακτηρισµένο µε κάποια από τις 
δυνατές περιπτώσεις του άλλου. 

Τότε είναι αυτό µε το 
οποίο είναι 
χαρακτηρισµένο 
(ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΗΣ, 

ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΑΣ, 

ΒΡΑΧΕΙΑΚΗ 

ΚΥΣΤΗ, 

ΘΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 

ΠΟΡΟΥ, 

ΦΑΓΟΚΟΚΚΥΩΜΑ, 

ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟ, 

ΟΓΚΟΣ 

ΚΑΡΟΤΥ∆ΙΚΟΥ, 

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΣ). 

Εάν είναι στην Κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό, στην Αναλυτική 
Κατηγορία Οριακό και 
χαρακτηρίζεται ως Θηλώδες ή 
Οξύφιλο Οριακό. 

Τότε είναι αντίστοιχα 
Θηλώδες ή Οξύφιλο 

Οριακό. 

Εάν είναι στην Κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό, στην Αναλυτική 
Κατηγορία Νεόπλασµα και 
χαρακτηρίζεται ως Θηλώδες ή 
Οξύφιλο Νεόπλασµα. 

Τότε είναι αντίστοιχα 
Θηλώδες ή Οξύφιλο 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ. 

Εάν είναι στην κύρια κατηγορία 
Θυρεοειδικό και χαρακτηρίζεται ως 
Θηλώδες ή Οξύφιλο Νεόπλασµα 
και δεν είναι Υπόνοια Κακοήθειας, 
Οριακό ή άλλη Κακοήθεια. 

Τότε είναι 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ. 
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Εάν είναι στην Κύρια Κατηγορία 
Θυρεοειδικό, στην Αναλυτική 
Κακοήθεια και χαρακτηρίζεται ως 
κάποια από τους τύπους 
Κακοήθειας (ΘΗΛΩ∆ΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Ca, 
ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
Ca, ΜΥΕΛΟΕΙ∆ΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
Ca, ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ, 
ΛΕΜΦΩΜΑ, ΛΟΙΠΑ, 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΘΗΛΩ∆ΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ). 

Τότε είναι αυτού του 
τύπου ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ. 

Εάν είναι στην Κύρια Κατηγορία 
Θυρεοειδικό, στην Αναλυτική 
Καλοήθεια και χαρακτηρίζεται ως 
κάποια από τους τύπους 
Καλοήθειας (ΟΖΩ∆ΗΣ 
ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ, ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α 
HASHIMOTO, ΟΞΥΦΙΛΟΣ 
ΟΖΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆ΑΣ, ΥΠΟΞΕΙΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙΣ, ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΥΣΤΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙΣ, ΜΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΗΣ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ). 

Τότε είναι αυτού του 
τύπου ΚΑΛΟΗΘΕΙΑ. 

 

Στην τελική επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων διατηρήθηκαν µόνο τα 60 χαρακτηριστικά 
(αφαίρεση) τα οποία περιγράφουν την δοµή των επιχρισµάτων και δηµιουργήθηκαν άλλα 7 
(οµαδοποίηση), τα οποία αφορούν οµαδοποίηση άλλων χαρακτηριστικών µε ποσοτικό προσδιορισµό 
πολύ και λίγο και για τα οποία χρειαζόταν και µια επιπλέον στήλη για την περίπτωση της ύπαρξης τους. 
Τέτοιο παράδειγµα είναι το 'ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΠΟΛΥ', 'ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΛΙΓΟ', 'ΥΠΑΡΞΗ 
ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ'.  

6.2 ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ – ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (FEATURE 

SELECTION) 

Η τρίτη βαθµίδα επεξεργασίας στις εφαρµογές εξόρυξης δεδοµένων αφορά την επιλογή των κατάλληλων 
χαρακτηριστικών παραµέτρων. Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού η λάθος επιλογή 
χαρακτηριστικών παραµέτρων µπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα ταξινόµησης. Επίσης µπορεί 
να µας οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα [1]-[6]. 

Ο στόχος της επιλογής κατάλληλων χαρακτηριστικών παραµέτρων είναι να βρεθεί ένα υποσύνολο των 
χαρακτηριστικών µε απόδοση πρόβλεψης συγκρίσιµη ή και καλύτερη από το πλήρες σύνολο 
χαρακτηριστικών. Λαµβάνοντας υπόψη ένα σύνολο χαρακτηριστικών, ο αριθµός των υποσυνόλων που 
δηµιουργούνται είναι πεπερασµένος. Το υποσύνολο χαρακτηριστικών µε την καλύτερη απόδοση 
επιλέγεται. Εντούτοις, υπάρχουν προφανείς δυσκολίες σε αυτήν την προσέγγιση στις εξής περιπτώσεις: 
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• Σε µεγάλους αριθµούς χαρακτηριστικών παραµέτρων, ο αριθµός των υποσυνόλων που µπορεί 
να δηµιουργηθεί είναι αρκετά µεγάλος, 

• Στην περίπτωση που η διαδικασία πρόβλεψης είναι λανθασµένη, οπότε αναζητούµε και το 
σφάλµα της κάθε λύσης [6]. 

6.2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Για την επιλογή χαρακτηριστικών παραµέτρων εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές. 

6.2.1.1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ 

Στο κλασικό στατιστικό µοντέλο, οι περιπτώσεις ενός δείγµατος περιγράφονται από κάποια κατανοµή. Ο 
µέσος όρος και η διασπορά είναι τα δύο βασικά στοιχεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
περιγράψουν την κατανοµή. Έτσι, εάν η πραγµατική κατανοµή είναι γνωστή, τα στοιχεία του δείγµατος 
δεν είναι απαραίτητα για την περιγραφή της και αρκούν µόνο ο µέσος όρος και η διασπορά. Μπορούµε 
λοιπόν να εξετάσουµε την ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών παραµέτρων µε χρήση του µέσου όρου και 
της διασποράς συγκρίνοντας τους µέσους όρους των χαρακτηριστικών παραµέτρων των κατηγοριών για 
ένα πρόβληµα ταξινόµησης. Οι επόµενες δύο εξισώσεις συνοψίζουν τη δοκιµή, όπου το se είναι το 
τυποποιηµένο λάθος και significance (sig) είναι ίσο µε 2, όπου το Α και το Β είναι το ίδιο 
χαρακτηριστικό που µετριέται για την κατηγορία 1 και κατηγορία 2. Επίσης το n1 και το n2 είναι το 
πλήθος των δειγµάτων ανά κατηγορία. Εάν η παρακάτω εξίσωση ικανοποιείται, η διαφορά των µέσων 
όρων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων θεωρείται στατιστικά σηµαντική. 

var(A) var(B)
se(A - B) = +

n n1 2
 και 

mean(A) - mean(B)
> sig

se(A - B)  

 (6-1) 

όπου 

n

i

2(X - mean(X))i
var(AκαιΒ) =

n

∑
 

Ο µέσος όρος ενός χαρακτηριστικού γνωρίσµατος συγκρίνεται και στις δύο κατηγορίες χωρίς να 
εξεταστεί η σχέση του µε τα άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Εάν η σύγκριση αποτύχει, το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα µπορεί να αγνοηθεί. Απρόσµενα, πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν 
να αποτύχουν σε αυτή την απλή δοκιµή [1]. 

6.2.1.2 ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Μια εναλλακτική προσέγγιση επιλογής χαρακτηριστικών είναι η χρήση του µέτρου της. Έστω M1 (Μ2) 

είναι το διάνυσµα των µέσων τιµών των χαρακτηριστικών παραµέτρων για την κατηγορία 1 (2), και -1C1  

( -1C2 ) είναι το αντίστροφο της µήτρας συνδιακύµανσης για την κατηγορία 1 (2). Η µέθοδος αυτή 

στηρίζεται πλήρως στα στοιχεία δειγµάτων χωρίς να απαιτείται η γνώση ή η προσέγγιση της κατανοµής 
µε βάση την εξίσωση: 

  

-1 TD = (M -M )(C +C ) (M - M )M 1 2 1 2 1 2   
(6-2) 

Όπου Τ = Transpose 

Αυτό είναι ένα γενικό µέτρο της απόστασης βασισµένο στο µέσο όρο και τη συνδιακύµανση. Το 

πρόβληµα του να βρεθεί ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών παραµέτρων, µπορεί να τεθεί ως 

αναζήτηση των k καλύτερων χαρακτηριστικών παραµέτρων µετρούµενων µε βάση το DM. Εάν οι 

χαρακτηριστικές παράµετροι είναι ανεξάρτητες, τότε όλα τα µη διαγώνια στοιχεία της αντίστροφης 
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µήτρας συνδιακύµανσης είναι µηδέν, και για το i χαρακτηριστικό γνώρισµα οι διαγώνιες τιµές του C-1 

είναι 1/var(i). Το καλύτερο σύνολο των k ανεξάρτητων χαρακτηριστικών παραµέτρων είναι τα k 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µε τις µεγαλύτερες τιµές 2(m (i) - m (i)) /(var (i) + var (i))1 2 1 2
, όπου το m1(i) 

είναι ο µέσος όρος της χαρακτηριστικής παραµέτρου i στην κατηγορία 1, και var1(i) είναι η διασπορά ή 

διακύµανση της. Ως φίλτρο χαρακτηριστικών παραµέτρων, το µέτρο της απόστασης αποτελεί µια µικρή 

παραλλαγή της δοκιµής στατιστικής σηµαντικότητας µε τη µέθοδο ανεξάρτητων χαρακτηριστικών [1]. 

6.2.1.3 ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Για να µειωθεί ο αριθµός των χαρακτηριστικών, ο απλούστερος τρόπος είναι να διαγραφεί κάποιο. Η 
διαγραφή συντηρεί τις αρχικές τιµές των υπολοίπων στοιχείων, το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 
την µετέπειτα εφαρµογή της οποιασδήποτε αλγοριθµικής µεθόδου. Οι µέθοδοι διαγραφής είναι φίλτρα τα 
οποία αφήνουν τους συνδυασµούς χαρακτηριστικών παραµέτρων για τις µεθόδους πρόβλεψης, οι οποίοι 
είναι περισσότερο σχετικοί µε τη µέτρηση του πραγµατικού λάθους και είναι περιεκτικότεροι στην 
αναζήτηση για λύση. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να µειωθούν οι διαστάσεις των 
χαρακτηριστικών παραµέτρων µε τη συγχώνευση τους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου συνόλου 
λιγότερων παραµέτρων µε νέες τιµές. Ο προφανέστερος µετασχηµατισµός είναι γραµµικός, και αυτό 
είναι η βάση των µεθόδων κύριων στοιχείων. Λαµβάνοντας υπόψη τις m χαρακτηριστικές παραµέτρους, 
µπορούν να µετασχηµατιστούν σε µια ενιαία νέα χαρακτηριστική παράµετρο f' , µε την απλή εφαρµογή 
των βαρών (w) όπως στην παρακάτω εξίσωση [1]. 

    
m

f' = (w(j) × f(j))
j=1
∑    (6-3) 

6.2.2 ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

(SEQUENTIAL FLOAT FORWARD SEARCH TECHNIQUE - SFFS) 

Οι διαδοχικοί αλγόριθµοι επιλογής κατάλληλων χαρακτηριστικών παραµέτρων (Sequential Features 
Selection Algorithms) είναι οι πλέον χρησιµοποιηµένες µέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών παραµέτρων 
λόγω της απλότητας και της αποδοτικότητας τους. Οι πιο κοινοί διαδοχικοί αλγόριθµοι επιλογής 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων είναι η πρόσθια ακολουθιακά µεταβαλλόµενη επιλογή (Forward 
Sequential Selection - SFS) και η ανάστροφα ακολουθιακά µεταβαλλόµενη επιλογή (Backward 
Sequential Selection - SBS). Η πρόσθια ακολουθιακά µεταβαλλόµενη επιλογή (SFS) είναι ένας 
"άπληστος" αλγόριθµος αναζήτησης. Η SFS αρχίζει µε ένα κενό υποσύνολο χαρακτηριστικών 
παραµέτρων, και διαδοχικά προσθέτει µια χαρακτηριστική παράµετρο σε αυτό το υποσύνολο, 
προερχόµενη από το υπερσύνολο χαρακτηριστικών παραµέτρων, εάν αυτή η προσθήκη αυξάνει την τιµή 
µιας αντικειµενικής συνάρτησης µέτρησης της απόδοσης J(Ym). Αυτός ο κύκλος επαναλαµβάνεται έως 
ότου δεν παρουσιάζεται καµία βελτίωση από την προσθήκη χαρακτηριστικών παραµέτρων στο 
υποσύνολο. Η SBS λειτουργεί παρόµοια αλλά µε ανάστροφη πορεία. Η αναζήτηση ξεκινάει από το 
πλήρες υπερσύνολο X, των D χαρακτηριστικών παραµέτρων και αφαιρεί µια χαρακτηριστική παράµετρο 
που βελτιώνει (ή επιδεινώνει ελάχιστα) την αντικειµενική συνάρτηση µέτρησης της απόδοσης, ώστε 
τελικά να λάβει το υποσύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε την καλύτερη απόδοση. Οι 
ψευδοκώδικες για τις SFS και SBS παρουσιάζονται παρακάτω. 

Το κύριο πλεονέκτηµα των διαδοχικών αλγορίθµων είναι το σχετικά χαµηλό υπολογιστικό κόστος τους, 
τάξης O(d2) [4]. Μια απλούστερη προσέγγιση στην επιλογή χαρακτηριστικών παραµέτρων θα 
ταξινοµούσε τις χαρακτηριστικές παραµέτρους και θα επέλεγε τις κορυφαίες d για να δηµιουργήσει το 
καλύτερο υποσύνολο χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Εν τούτης αυτή η προσέγγιση παραβλέπει την 
πιθανότητα ύπαρξης χαρακτηριστικών παραµέτρων µε χαµηλές τιµές αντικειµενικής συνάρτησης 
µέτρησης της απόδοσης, οι οποίες αποδίδουν καλύτερα σε διαδοχική ανάλυση εξαιτίας 
συµπληρωµατικών πληροφοριών συσχέτισης µε άλλες χαρακτηριστικές παραµέτρους. Επίσης το 
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πρόβληµα µε τις διαδοχικές προσεγγίσεις είναι πως τείνουν προς τοπικά ακρότατα εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν επαναξιολογούν την χρησιµότητα χαρακτηριστικών παραµέτρων οι οποίες έχουν 
προστεθεί ή αφαιρεθεί. Για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήµατα ακολουθείται η τακτική 
επαναλαµβανόµενης πρόσθεσης l επιλογών συνδυασµένων µε αφαίρεση r επιλογών µέχρι να βρεθεί ο 
επιθυµητός αριθµός των χαρακτηριστικών παραµέτρων. Το µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 
οι τιµές για τα l και r δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι µέθοδοι επιπλέουσας διαδοχικά 
µεταβαλλόµενης επιλογής βελτιώνουν αυτή την τεχνική ορίζοντας δυναµικά τις καλύτερες τιµές για τις l 
και r ώστε να βελτιστοποιηθεί η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης µέτρησης της απόδοσης J(Ym). Ο 
ψευδοκώδικας για την επιπλέουσα πρόσθια ακολουθιακά µεταβαλλόµενη επιλογή (SFFS) παρατίθεται 
και αυτός παρακάτω [3]. Η επιλεγόµενη συνάρτηση ελέγχου της απόδοσης J πρέπει να ακολουθεί την 
συνθήκη µονοτονικότητας, J(Ys) _ J(Yt) για κάθε Ys ⊇Yt.  

Ψευδοκώδικας Πρόσθιας Ακολουθιακά Μεταβαλλόµενης Επιλογής (Sequential Forward Selection) 

1. Αρχικοποίηση συνόλου χαρακτηριστικών παραµέτρων Y = {Æ};m = 0o  

2. Επιλέγεται η επόµενη καλύτερη χαρακτηριστική παράµετρος +x = arg max [J(Y + x)]m
xÏYm

 

3. Ανανεώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών παραµέτρων
+Y = Y + xmm+1  

4. Όσο το m<d, m = m+1 

5. Μετάβαση στο βήµα 2 

Ψευδοκώδικας Ανάστροφα Ακολουθιακά Μεταβαλλόµενης Επιλογής (Sequential Backward 

Selection) 

1. Αρχικοποίηση συνόλου χαρακτηριστικών παραµέτρων Y = X;m = 0o  

2. Αφαιρεί τη χειρότερη χαρακτηριστική παράµετρο -x = arg max [J(Y - x)]m
xÎYm

 

3. Ανανεώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών παραµέτρων 
-Y = Y - xmm+1  

4. Όσο το m<d, m = m+1 

5. Μετάβαση στο βήµα 2 

Ψευδοκώδικας Επιπλέουσας Πρόσθιας Ακολουθιακά Μεταβαλλόµενης Επιλογής (Sequential 

Floating Forward Selection). 

1. Αρχικοποίηση συνόλου χαρακτηριστικών παραµέτρων Y = {Æ};m = 0o  

2. Βρίσκει την επόµενη καλύτερη χαρακτηριστική παράµετρο και ενηµερώνει το Υm, 

+x = arg max [J(Y - x)]m
xÏYm

,  
+Y = Y + x , m = m + 1mm +1  (6-4) 

3. Βρίσκει τη χειρότερη χαρακτηριστική παράµετρο -x = arg max [J(Y - x)]m
xÎYm

 

4. Αν 
-J(Y - x )]m > J(Y )m , τότε Y = Y - x , m = m + 1mm +1  

Μετάβαση στο βήµα 3,  
αλλιώς 

Μετάβαση στο βήµα 2 
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6.2.3 ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Λόγω του αρχικά υψηλού αριθµού χαρακτηριστικών παραµέτρων (67 ανά περίπτωση), ήταν απαραίτητο 
να εξαλειφθούν οι χαρακτηριστικές παράµετροι που συσχετίζονταν γραµµικά ή δεν είχαν καµία 
διαγνωστική πληροφορία. H µέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών παραµέτρων εφαρµόστηκε πριν από την 
ταξινόµηση, µε στόχο την ανεύρεση ενός υποσυνόλου των χαρακτηριστικών παραµέτρων που 
βελτιστοποιούν σε ακρίβεια την ταξινόµηση. Λόγω των προαναφερόµενων πλεονεκτηµάτων 
εφαρµόστηκε η τεχνική της επιπλέουσας πρόσθια ακολουθιακά µεταβαλλόµενης επιλογής (SFFS). Η 
µέση απόδοση 50 επαναλήψεων του k-Κοντινότερου γείτονα αποτέλεσε τη συνάρτηση εκτίµησης λόγω 
της αποτελεσµατικότητας και της ευκολίας του εφαρµοζόµενου αλγορίθµου. Σε κάθε επανάληψη 
εκτέλεσης του αλγορίθµου τυχαία επιλεγµένο ποσοστό 50% των διαθέσιµων για feature selection 
δειγµάτων, χρησιµοποιούνταν για δεδοµένα εκπαίδευσης του αλγορίθµου k-Κοντινότερου γείτονα. Το 
άλλο 50% χρησιµοποιούνταν για δεδοµένα ελέγχου. Η απόδοση του αλγορίθµου ήταν το ποσοστό των 
ορθά ταξινοµηµένων δειγµάτων από το σύνολο ελέγχου. Το πλήθος των κοντινότερων γειτόνων k είναι 
περιττός αριθµός. Στην περίπτωση µας επιλέχθηκε k=3. Ο αριθµός των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι 2.036 (1.886 καλοήθειες και 150 κακοήθειες). Εξ αυτών, όλες οι κακοήθειες είναι ιστολογικά 
επιβεβαιωµένες. Επίσης 140 καλοήθειες είναι ιστολογικά επιβεβαιωµένες µε επάρκεια υλικού. Οι 
υπόλοιπες 1.726 καλοήθειες είναι επιβεβαιωµένες µε συνεκτίµηση κλινικών, εργαστηριακών και 
απεικονιστικών ιατρικών εξετάσεων (υπέρηχοι κ.λπ.). Από τα 2.036 δείγµατα το 25% χρησιµοποιήθηκε 
για την επιλογή χαρακτηριστικών παραµέτρων, δηλαδή 37 περιπτώσεις της κατηγορίας 2 (Malignant - 
κακοήθεια) και 472 περιπτώσεις της κατηγορίας 1 (Non Malignant – καλοήθεια). 

6.2.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από την εφαρµογή της τεχνικής SFFS για την επιλογή χαρακτηριστικών βρέθηκε σαν βέλτιστο 
υποσύνολο χαρακτηριστικών το ακόλουθο σύνολο των 12 χαρακτηριστικών. 

ΨΑΜΜΩ∆Η (PSAMMOMA), ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΠΑΡΞΗ (FOLLICULAR 
FORMATIONS EXIST), ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (SOLID FORMATIONS), ∆ΙΠΥΡΗΝΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ (BINUCLEI CELLS), ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (MULTI NUCLEI CELLS), ΑΤΥΠΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ ΥΠΑΡΞΗ (ATYPICAL CELLS EXIST), ΟΞΥΦΙΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (OXYPHILIC CELLS), 
ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (DISTINCT BORDERS), ΑΤΡΑΚΤΟΕΙ∆ΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ 
(SPINDLE), ∆ΙΑΥΓΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ (CLEAR), ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ (ECCENTRIC), 
ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ (INCLUSIONS). 

6.3 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Όπως προαναφέραµε η Τέταρτη βαθµίδα (Εικόνα 17) επεξεργασίας αποτελεί την καρδιά του 
συστήµατος και είναι η εφαρµογή της µεθόδου Ταξινόµησης µε Χρήση Μεθόδων Εξόρυξης 

∆εδοµένων. 
 
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση ήταν 1.414 της κατηγορίας 1 (καλοήθεια) και 
113 της κατηγορίας 2 (κακοήθεια), σύνολο 1.527. ∆ιαχωρίστηκαν σε 754 της κατηγορίας 1 και 60 της 
κατηγορίας 2 για το σύνολο εκπαίδευσης και σε 660 κατηγορίας 1 και 53 κατηγορίας 2 για το σύνολο 
ελέγχου. Μέριµνα λήφθηκε ώστε στο σύνολο ελέγχου να περιέχονται 13 FNA-“suspicious” περιπτώσεις 
της κατηγορίας 1 και 13 FNA-“suspicious” περιπτώσεις της κατηγορίας 2. 

6.4 ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ένα δέντρο απόφασης είναι ένας ταξινοµητής ο οποίος εµφανίζεται σαν διαδοχική εικόνα διαχωρισµού 
ενός συνόλου περιπτώσεων. Το δέντρο απόφασης αποτελείται από κόµβους που διαµορφώνουν ένα 
δέντρο µε ρίζα, το οποίο σηµαίνει ότι είναι ένα κατευθυνόµενο δέντρο µε έναν κόµβο αποκαλούµενο 
"ρίζα" ο οποίος δεν έχει καµία εισερχόµενη άκρη. Όλοι οι άλλοι κόµβοι έχουν ακριβώς µια εισερχόµενη 
άκρη. Ένας κόµβος µε εξερχόµενες άκρες ονοµάζεται εσωτερικός ή κόµβος δοκιµής. Όλοι οι άλλοι 
κόµβοι ονοµάζονται φύλλα (επίσης γνωστοί ως κόµβοι τερµατικοί ή απόφασης). Σε ένα δέντρο 
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απόφασης, κάθε εσωτερικός κόµβος χωρίζει το σύνολο των περιπτώσεων σε δύο ή περισσότερα 
υποσύνολα σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη συνάρτηση διαχωρισµού των τιµών εισόδου των 
χαρακτηριστικών παραµέτρων. Στην απλούστερη και συχνότερη περίπτωση, κάθε δοκιµή εξετάζει µια 
χαρακτηριστική παράµετρο, έτσι ώστε το σύνολο των δεδοµένων να διαχωριστεί σύµφωνα µε την τιµή 
αυτής της χαρακτηριστικής παραµέτρου. Στην περίπτωση χαρακτηριστικών παραµέτρων αριθµητικού 
τύπου, ο όρος τιµή της χαρακτηριστικής παραµέτρου αναφέρεται σε ένα διάστηµα τιµών. Κάθε φύλλο 
του δέντρου κατατάσσεται σε µια κατηγορία που αντιπροσωπεύει την πιο κατάλληλη τιµή της 
κατηγορίας κατάταξης. Εναλλακτικά, το φύλλο µπορεί να κρατήσει ένα διάνυσµα πιθανοτήτων που 
δείχνει την πιθανότητα να έχει αυτό το φύλλο τη συγκεκριµένη τιµή κατηγορίας κατάταξης. Οι 
περιπτώσεις του δείγµατος ταξινοµούνται προχωρώντας από τη ρίζα του δέντρου µέχρι το κάθε φύλλο, 
σύµφωνα µε το αποτέλεσµα των δοκιµών κατά µήκος της διαδροµής. Στην Εικόνα 18 παρατίθεται ένα 
παράδειγµα δέντρου απόφασης το οποίο απεικονίζει αν ένας δυνητικός πελάτης θα αποκριθεί ή όχι σε 
µια στοχευόµενη ταχυδροµική αποστολή. Οι εσωτερικοί κόµβοι απεικονίζονται ως κύκλοι, ενώ τα φύλλα 
απεικονίζονται ως τρίγωνα [8]. 

Αυτό το δέντρο απόφασης ενσωµατώνει τόσο ποιοτικές όσο και αριθµητικές χαρακτηριστικές 
παραµέτρους. Λαµβάνοντας υπόψη αυτόν τον ταξινοµητή, µπορεί να προβλεφθεί η πιθανότητα 
απάντησης του πελάτη και να κατανοηθούν τα συµπεριφοριστικά χαρακτηριστικά όλων των δυνητικών 
πελατών σε σχέση µε την πιθανή απάντηση τους. Κάθε κόµβος ονοµάζεται µε την χαρακτηριστική 
παράµετρο που εξετάζει και οι κλάδοι του ονοµάζονται µε τις αντίστοιχες τιµές του. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 18 Παράδειγµα ∆έντρο αποφάσεων 

Στην περίπτωση χαρακτηριστικών παραµέτρων αριθµητικού τύπου, τα δέντρα απόφασης µπορούν να 
ερµηνευθούν γεωµετρικά σαν πολυδιάστατα επίπεδα µε ένα ορθογώνιο σε κάθε ένα άξονα. Γενικά, οι 
ειδικοί προτιµούν τα λιγότερο σύνθετα δέντρα απόφασης, δεδοµένου ότι µπορούν να γίνουν ευκολότερα 
κατανοητά. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των δέντρων απόφασης έχει µια κρίσιµη επίδραση στην 
ακρίβειά τους [9]. Η πολυπλοκότητα των δέντρων εξαρτάται από τα χρησιµοποιούµενα κριτήρια για την 
παύση ανάπτυξης του δέντρου καθώς και από τη µέθοδο περικοπής του δέντρου. Συνήθως η 
πολυπλοκότητα των δέντρων µετριέται µε ένα από τα ακόλουθα µετρικά στοιχεία: συνολικός αριθµός 
κόµβων, συνολικός αριθµός φύλλων, βάθος δέντρων και αριθµός χρησιµοποιούµενων χαρακτηριστικών 
παραµέτρων. Η δηµιουργία δέντρων απόφασης συσχετίζεται άµεσα µε τη δηµιουργία κανόνων 
απόφασης. Κάθε πορεία από τη ρίζα ενός δέντρου απόφασης προς ένα από τα φύλλα του µπορεί να 
µετασχηµατιστεί σε έναν κανόνα απόφασης, απλά µε τη διασύνδεση των δοκιµών κατά µήκος της 
πορείας αυτής. Η κατηγορία του φύλλου που καταλήγει η σειρά των δοκιµών είναι η κατηγορία που δίνει 
αυτή η απόφαση [10]. 

6.4.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ο στόχος της εφαρµογής αλγορίθµου δέντρου απόφασης είναι να βρεθεί το βέλτιστο δέντρο απόφασης 
ελαχιστοποιώντας το επίπεδο λάθος ταξινόµησης από το δέντρο απόφασης. Επίσης, πέραν της 
ελαχιστοποίησης του λάθους υπάρχουν και άλλες παράµετροι βελτιστοποίησης, όπως η ελαχιστοποίηση 
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του αριθµού των κόµβων ή η ελαχιστοποίηση του µέσου βάθους του δέντρου. Η χρησιµοποίηση των 
βέλτιστων αλγορίθµων δέντρων απόφασης είναι εφικτή µόνο σε µικρά προβλήµατα [11], [12], [13]. Οι 
µέθοδοι ανάπτυξης δέντρων απόφασης µπορούν να διαιρεθούν σε δύο οµάδες: επίλυσης από επάνω προς 
τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα επάνω (bottom-up), µε την πρώτη οµάδα να έχει ευρεία 
εφαρµογή σε έρευνες. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των µεθόδων από επάνω προς τα κάτω (top-
down) για την παραγωγή δέντρων απόφασης όπως επαναληπτικός διχοτοµητής ID3 [9], C4.5, επέκταση 
του ID3 [10], ταξινόµησης και παλινδρόµησης (CART) [9]. Μερικές αποτελούνται από δύο 
εννοιολογικές φάσεις: ανάπτυξη και περικοπή (C4.5 και CART). Άλλες µέθοδοι εκτελούν µόνο τη φάση 
της ανάπτυξης. Παρακάτω παρουσιάζεται σε ψευδοκώδικα το αλγοριθµικό πλαίσιο για την από επάνω 
προς τα κάτω µέθοδο που χρησιµοποιεί την ανάπτυξη και την περικοπή. 

Οι παραπάνω αναφερόµενοι αλγόριθµοι χαρακτηρίζονται ως άπληστοι και κατασκευάζουν το δέντρο 
απόφασης, µε επαναληπτικό τρόπο της γνωστής µεθόδου "διαίρει και βασίλευε". Σε κάθε επανάληψη, ο 
αλγόριθµος εξετάζει τη διαίρεση του συνόλου εκπαίδευσης χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα της 
συνάρτησης διαχωρισµού των χαρακτηριστικών παραµέτρων εισόδου. Η επιλογή της καταλληλότερης 
συνάρτησης διαχωρισµού γίνεται σύµφωνα µε ορισµένα µετρικά διαχωρισµού (splitting measures). Μετά 
από την επιλογή ενός κατάλληλου µετρικού διαχωρισµού, κάθε κόµβος υποδιαιρεί περαιτέρω το σύνολο 
εκπαίδευσης σε µικρότερα υποσύνολα, έως ότου να µην υπολογίζεται ικανή τιµή του κριτηρίου 
διαχωρισµού ή να ικανοποιείται το κριτήριο παύσης. 

Ψευδοκώδικας 

∆εδοµένης µιας τυχαίας µεταβλητής x µε k διακριτές τιµές, κατανεµηµένες σύµφωνα µε το P = (pl, p2, . . 
. , pk), ένα κριτήριο µη καθαρότητας είναι µια συνάρτηση φ:[0,1]k

 -> R, η οποία ικανοποιεί τις ακόλουθες 
συνθήκες: 

φ(P)≥ 0. 

φ (P) είναι ελάχιστη εάν υπάρχει i τέτοιο ώστε pi = 1. 

φ (P) είναι µέγιστη εάν για κάθε i, 1≤ i≤ k, pi = 1/k. 

φ(P) είναι συµµετρική σε σχέση µε τους παράγοντες του P. 

φ (P) είναι οµαλή σε όλο το εύρος. 

 
Ο ψευδοκώδικας που αποδίδει την λειτουργία του αλγορίθµου ∆έντρων αποφάσεων έχει ως εξής [7]: 
 
Ανάπτυξη ∆έντρου αποφάσεων (S,A,y) 

 
Όπου : 
 
S – ∆εδοµένα Εκπαίδευσης 
A – Χαρακτηριστικές παράµετροι εισόδου 
y – ∆ιάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων στόχου 
 
∆ηµιουργεί ένα νέο δέντρο T µε ένα κόµβο ρίζα 

Εάν ένα από τα κριτήρια παύσης (Stopping Criteria) πληρείται τότε 

Σηµαδεύει το κόµβο ρίζα στο δέντρο T σαν φύλλο µε την ποιο συχνή τιµή του y στο S σαν 

ετικέτα 

Αλλιώς 
Βρίσκει µια συνάρτηση διάκρισης f(A) των τιµών των χαρακτηριστικών παραµέτρων 

εισόδου ώστε η διάσπαση του S σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της f(A) (v1 , . . . , vn,) να δίνει 

την καλύτερη τιµή για το µετρικό διάσπασης. 

Αν το καλύτερο µετρικό διάσπασης > ενός ορίου τότε 

Θέτει t µαζί µε f (A) 

Για κάθε αποτέλεσµα vi, από f (A) : 

Θέτει υποδέντροi= ∆ηµιουργία ∆έντρου (σf(A)=νi,,S,A, y) 

Συνδέει τη ρίζα του tΤ στο   
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Σηµαδεύει το κόµβο ρίζα του T σαν φύλλο µε συχνότερη τιµή του y στο S σαν 

ετικέτα 

 Τέλος Αλλιώς 

Τέλος Αλλιώς 

Επανάληψη του T 
 
Περικοπή δέντρου αποφάσεων(S,T,y) 

 

S – ∆εδοµένα Εκπαίδευσης 
y – ∆ιάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων στόχου 
Τ-∆έντρο που θα περικοπεί 
 
Κάνει 

∆ιαλέγει ένα κόµβο t από το δέντρο T τέτοιου ώστε η περικοπή του να βελτιώνει στο µέγιστο  
βαθµό κάποια κριτήρια αξιολόγησης  

 Άν t≠ ∅  τότε Τ=αποκοπή(Τ,t) 
Έως t≠ ∅  
∆ίνει το T µετά την αποκοπή  

Σηµειώνεται ότι εάν το διάνυσµα πιθανότητας έχει ένα στοιχείο (η µεταβλητή x παίρνει µόνο µια τιµή), 
τότε η µεταβλητή χαρακτηρίζεται ως καθαρή. Αντίθετα, εάν όλα τα στοιχεία είναι ίσα, το επίπεδο µη 
καθαρότητας φθάνει στο µέγιστο. Λαµβάνοντας υπόψη ένα σύνολο εκπαίδευσης S, το διάνυσµα 
πιθανότητας των χαρακτηριστικών παραµέτρων στόχων y ορίζεται ως [8]: 

  

| σ S || σ S |y=c1 y=c|dom(y)|
Py(S) = ( ,..., )

| S | | S |
  (6-5) 

Η ποιότητα διαχωρισµού η οποία εξαρτάται από τη χαρακτηριστική παράµετρο αi καθορίζεται σαν 
µείωση στην µη καθαρότητα της χαρακτηριστικής παραµέτρου στόχου αφού διαχωριστεί το S σύµφωνα 
µε τις τιµές vi,j ∈ dom(αi) 

| σ S ||dom(a )| =uai i, ji
∆Φ(a ,S) = φ(Py(S)) - * φ(Py(σ S))=uai | S | i, jij=1

∑  (6-6) 

Για την εφαρµογή των δέντρων απόφασης χρησιµοποιούνται πολλά και διαφορετικά κριτήρια 
διαχωρισµού. Μια κατηγορία είναι τα µεταβλητά κριτήρια διαχωρισµού. Σύµφωνα µε αυτά ένας 
εσωτερικός κόµβος χωρίζεται ανάλογα µε την αξία µιας ενιαίας ιδιότητας. Συνεπώς, ο αλγόριθµος ψάχνει 
την καλύτερη ιδιότητα διαχωρισµού. Υπάρχουν διάφορα µεταβλητά κριτήρια διαχωρισµού. Σύµφωνα µε 
την προέλευση του µέτρου: θεωρία πληροφοριών (information theory), εξάρτηση (dependence) και 
απόσταση (distance). Σύµφωνα µε τη δοµή µέτρου: βασισµένα στη µη καθαρότητα κριτηρίων (impurity 
based criteria), οµαλοποιηµένα βασισµένα στη µη καθαρότητα κριτηρίων (normalized impurity based 
criteria), δείκτης gini (gini index) και δυαδικά κριτήρια (binary criteria). 

Άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας για την εφαρµογή των δέντρων αποφάσεων, όπως αναφέρεται και 
στον ψευδοκώδικα είναι το κριτήριο παύσης. Η φάση ανάπτυξης του δέντρου συνεχίζεται µέχρι ένα 
κριτήριο παύσης να ικανοποιηθεί. Τέτοια κριτήρια είναι: 

1. Όλες οι περιπτώσεις στο σύνολο εκπαίδευσης να ανήκουν σε µια ενιαία κατηγορία. 
2. Το µέγιστο βάθος του δέντρου να έχει επιτευχθεί. 
3. Ο αριθµός καταταγµένων δειγµάτων στον τελικό κόµβο να είναι µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό 
καταταγµένων δειγµάτων για τους γόνους κόµβους. 
4. Εάν ο κόµβος χωρίζεται, ο αριθµός καταταγµένων δειγµάτων σε έναν ή περισσότερους κόµβους παιδιά 
να είναι µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό καταταγµένων δειγµάτων για τους κόµβους παιδιά. 
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5. Τα καλύτερα κριτήρια διαχωρισµού δεν είναι µεγαλύτερα από ένα ορισµένο κατώτατο όριο. 

Η υιοθέτηση σκληρών κριτηρίων παύσης τείνει να δηµιουργήσει µικρά και κακής ποιότητας δέντρα 
αποφάσεων. Σε αντίθεση, η χρησιµοποίηση χαλαρών κριτηρίων παύσης τείνει να παράγει µεγάλα δέντρα 
απόφασης που είναι υπερταξινοµηµένα στο σύνολο εκπαίδευσης. Οι µέθοδοι «κλαδέµατος» αρχικά 
προτάθηκαν και αναπτύχθηκαν για την επίλυση του προβλήµατος της υπερταξινόµησης (ovefitting) [9]. 
Σύµφωνα µε αυτήν την µεθοδολογία, ένα χαλαρό κριτήριο παύσης χρησιµοποιείται, αφήνοντας το δέντρο 
απόφασης να υπερταξινοµήσει το σύνολο εκπαίδευσης. Κατόπιν το δέντρο κόβεται σε ένα µικρότερο 
δέντρο µε την αφαίρεση των κλάδων οι οποίοι δεν συµβάλλουν στην ακρίβεια κατά τη γενικευµένη 
χρήση του δέντρου απόφασης. Σε διάφορες µελέτες υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση µεθόδων 
«κλαδέµατος» µπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια στη γενικευµένη εφαρµογή του δέντρου απόφασης, 
ειδικά στις περιπτώσεις µε παρουσία θορύβου. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για το «κλάδεµα» των 
δέντρων απόφασης. Οι περισσότερες από αυτές εκτελούν από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα 
επάνω περικοπή των κόµβων. 

6.4.2  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση αλγοριθµικών µεθόδων 
δέντρων αποφάσεων εφαρµοζόµενων στο πρόβληµα ανεύρεσης µοντέλων ασθενών µε κακοήθεια 
θυρεοειδούς. Έγιναν δοκιµές µε τα στοιχεία όπως αυτά προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου 
επιλογής χαρακτηριστικών παραµέτρων (feature selection) SFFS. Το γεγονός ότι οι δύο κατηγορίες των 
δεδοµένων είναι ανισοπληθείς, δηλαδή έχουµε περισσότερες καλοήθειες σε σχέση µε κακοήθειες, θα 
µπορούσε να επηρεάζει την απόδοση των δέντρων απόφασης. Έτσι έγινε τυχαία επιλογή των καλοηθειών 
ώστε σε κάποιες από τις δοκιµές να επιλέγεται µέρος αυτών. Οι αναλογίες που δοκιµάστηκαν είναι: όλα 
τα στοιχεία εκπαίδευσης, στοιχεία εκπαίδευσης µε αναλογία κακοήθειες προς καλοήθειες 1:1, 1:2 και 
1:3. 

6.4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε στο MATLAB και για να επιτευχθεί αυτό αρχικά αναπτύχθηκε µια 
συνάρτηση, η οποία διαχωρίζει τα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου και εφαρµόζει τις 
αναγκαίες αναλογίες για καλοήθειες και κακοήθειες. Έχει σαν όρισµα της τα στοιχεία εισόδου, την 
αναλογία συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου και την αναλογία καλοηθειών και κακοηθειών. 

Η συνάρτηση classregtree που χρησιµοποιήθηκε έχει και κάποιες µη υποχρεωτικές παραµέτρους όπως: α) 
την 'categorical': ∆ιάνυσµα από δείκτες στηλών οι οποίες πρέπει να χρησιµοποιηθούν σαν αταξινόµητες 
κατηγορικές µεταβλητές. β) Τη 'method': Έχει δύο τιµές 'classification' (είναι δεδοµένη αν το y είναι 
κείµενο ή κατηγορική µεταβλητή όπως στην περίπτωση µας) ή 'regression' αν είναι αριθµητική 
µεταβλητή. γ) Τη 'names': Ένας πίνακας µε τα ονόµατα των χαρακτηριστικών παραµέτρων (features) τα 
οποία χρησιµοποιούνται για να εµφανίζονται στην απεικόνιση του δέντρου. δ) Την 'prune': 'on' (είναι το 
εξ ορισµού) για το κλάδεµα του δέντρου ή 'off' για τον υπολογισµό του πλήρους δέντρου. ε) Τη 
'splitmin': Ο ελάχιστος αριθµός k δειγµάτων, που κάθε κόµβος πρέπει να έχει ώστε να µπορεί να 
διασπαστεί (τυπική τιµή είναι 10). ζ) Τη 'splitcriterion': Κριτήριο για την επιλογή του διαχωρισµού µε 
επιλογές 'gdi': για το Gini's diversity index (εξ ορισµού), 'twoing': για τον κανόνα, 'deviance': για την 
µέγιστης κλίσης µείωση (maximum deviance reduction). 
 
Μετά εφαρµόστηκαν οι συναρτήσεις αξιολόγησης (eval) και «κλαδέµατος» δέντρου (prune) του 
MATLAB, καθώς και οι κατάλληλοι µαθηµατικοί υπολογισµοί και υπολογίστηκε η ειδικότητα, η 
ευαισθησία και η συνολική απόδοση. Για να επιτευχθεί η καλύτερη γενίκευση των αποτελεσµάτων, ο 
αλγόριθµος έτρεξε 10 φορές µε τυχαία διαφορετικά δείγµατα και λάβαµε τη µέση τιµή των 10 
αποτελεσµάτων. Το βέλτιστο αποτέλεσµα εµφανίστηκε, µε χρήση κριτηρίου διαχωρισµού twoing και µε 
χρήση όλων των στοιχείων κακοηθειών και καλοηθειών. Τα αποτελέσµατα ήταν ευαισθησία 83,4%, 
ειδικότητα 99,2% και συνολική απόδοση 98%.  
 
Το καλύτερο δέντρο το οποίο παράχθηκε από τη διαδικασία εκπαίδευσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 19. 
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Τα δείγµατα του συνόλου δοκιµών κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τους κανόνες αυτού του δέντρου. Το 
σύµβολο <0.5 σηµαίνει ότι η παράµετρος έχει τιµή ίση µε το µηδέν και δηλώνει µη ύπαρξη της 
παραµέτρου σε αυτά τα δείγµατα. 
 

 
Εικόνα 19 Τυπικό ∆έντρο απόφασης για ταξινόµηση 

Ο Πίνακας 6-4 είναι µια τυπική περίπτωση πίνακα σύγχυσης ο οποίος σαν στήλες έχει τις δύο κατηγορίες 
«καλοήθη» και «κακοήθη» και το πλήθος των περιπτώσεων που έχει κατανείµει σε αυτές η FNA. Ενώ 
στις γραµµές του παρουσιάζεται το πλήθος των περιπτώσεων όπως τις έχει κατανείµει το δέντρο 
απόφασης. 

Πίνακας 6-4 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

    
Twoing Class 1 655 5 
 Class 2  9 44 

 
Ο Πίνακας 6-5 προκύπτει έµµεσα από τον προηγούµενο και παρουσιάζει την ευαισθησία 83,4% 
(sensitivity - fraction of true positives), την ειδικότητα 99,2% (specificity - fraction of true negatives) και 
την συνολική ακρίβεια 98%. 

 
Πίνακας 6-5 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
    

Twoing 83,4 99,2 98 
 

Οι επόµενοι δύο πίνακες είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) και ο πίνακας των τιµών για την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και τη συνολική ακρίβεια για το τµήµα των δεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious). 
 

Πίνακας 6-6 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
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Μέθοδος Πραγµατική Κλάση  Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

    
Twoing Class 1 8 5 

 Class 2 5 8 
 

Πίνακας 6-7 
Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος 
Ευαισθησία (%) Ειδικότητα 

(%) 
Συνολική Ακρίβεια (%) 

    
Twoing 60,8 62,3 61,5 

 
Η συνάρτηση µεταφοράς (ROC) [59] για το δέντρο αποφάσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 20 όπου και 
αναδεικνύεται η µειωµένη ευαισθησία της µεθόδου. 
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Εικόνα 20 Συνάρτηση µεταφοράς (ROC) δέντρου απόφασης 

6.5 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από απλά στοιχεία (νευρώνες) που λειτουργούν παράλληλα και σε 
πολλά επίπεδα (layers). Αναπτύχθηκαν µε βάση το βιολογικό νευρικό σύστηµα. Όπως στη φύση έτσι και 
στην αλγοριθµική εφαρµογή η λειτουργία των νευρωνικών δικτύων καθορίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος 
από τις συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων. Ένα νευρωνικό δίκτυο µπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να εκτελεί 
µια λειτουργία, ρυθµίζοντας τις τιµές των συνδέσεων (βαρών) µεταξύ των στοιχείων (νευρώνων). 
Συνήθως τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται ώστε µια συγκεκριµένη είσοδος να οδηγεί σε µια 
συγκεκριµένη απόκριση. Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται στην Εικόνα 21. Το δίκτυο ρυθµίζεται, βασιζόµενο 
σε µια σύγκριση της εξόδου και της τιµής στόχου, µέχρι η έξοδος να γίνει ίση µε την τιµή στόχου. Γενικά 
πολλά τέτοια ζεύγη εξόδου/στόχου χρησιµοποιούνται σε αυτή την επιβλεπόµενη εκπαίδευση του 
νευρωνικού δικτύου. 

∆ύο είναι οι µέθοδοι κατάρτισης των νευρωνικών δικτύων. Η µαζική (batch) κατάρτιση πραγµατοποιεί 
αλλαγές στα βάρη και στις πολώσεις βασιζόµενη σε ένα ολόκληρο σύνολο (batch) διανυσµάτων εισόδου. 
Αντίθετα η επαυξητική (incremental) κατάρτιση αλλάζει τα βάρη και τις πολώσεις ενός δικτύου κάθε 
φορά που δέχεται µια νέα µεµονωµένη είσοδο. Η επαυξητική κατάρτιση αναφέρεται µερικές φορές ως 
"on line" ή "προσαρµοστική" (adaptive) κατάρτιση. Ο τοµέας των νευρωνικών δικτύων έχει ιστορία 



70 

περίπου πέντε δεκαετιών αλλά έχει βρει εφαρµογές µόνο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, και συνεχίζει 
ακόµα να αναπτύσσεται ταχύτατα [20]-[22]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 21 Σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας νευρωνικού δικτύου 

6.5.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΥΡΩΝΑ 

Η αρχιτεκτονική ενός βασικού νευρώνα ο οποίος χρησιµοποιείται σε αλγορίθµους οπισθοδιάδοσης 
(backpropagation) και σε πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (feedforward) 
παρουσιάζεται παρακάτω. 

Ένα βασικός νευρώνας µε R εισόδους φαίνεται στην Εικόνα 22. Κάθε είσοδος p σταθµίζεται µε ένα 
κατάλληλο βάρος w. Το άθροισµα των σταθµισµένων εισόδων και η πόλωση b καθορίζουν την είσοδο 
της συνάρτησης µεταφοράς. Οι νευρώνες µπορούν να χρησιµοποιούν κάθε συνάρτηση µεταφοράς 

  

Εικόνα 22 Βασικός νευρώνας µε R εισόδους 

f όπως την λογαριθµική-σιγµοειδή (logsig), την εφαπτοµένη-σιγµοειδή (tansig), τη γραµµική συνάρτηση 
µεταφοράς purelin [22]. Εάν το τελευταίο επίπεδο ενός πολυεπίπεδου δικτύου έχει σιγµοειδή νευρώνα, 
τότε οι έξοδοι του δικτύου περιορίζονται σε µικρότερο εύρος τιµών. Εάν είναι γραµµικός ο νευρώνας 
εξόδου, τότε η έξοδος µπορεί να πάρει κάθε τιµή. 

6.5.2 ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (FEEDFORWARD) ΔΙΚΤΥΑ 

Ένα µονοεπίπεδο νευρωνικό δίκτυο από S logsig νευρώνες το οποίο έχει R εισόδους φαίνεται 
λεπτοµερώς στην Εικόνα 23 µαζί µε ένα διάγραµµα επιπέδου [21],[22]. 

Νευρωνικό ∆ίκτυο 
συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεων (καλουµένων 
βαρών) µεταξύ των νευρώνων 

Είσοδος 
Έξοδος 

Σύγκριση 

Στόχος 

Ρύθµιση 
Βαρών 

Είσοδος Γενικός Νευρώνας 



71 

 
Εικόνα 23 Σχηµατική παράσταση δικτύου µονοεπίπεδου νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδοσίας (feedforward) 

Τα Πρόσθιας Τροφοδοσίας (feedforward) νευρωνικά δίκτυα έχουν συχνά ένα ή περισσότερα κρυµµένα 
επίπεδα σιγµοειδών νευρώνων, τα οποία ακολουθούνται από ένα επίπεδο εξόδου γραµµικών νευρώνων 
(Εικόνα 24). Τα πολλά επίπεδα νευρώνων µε µη γραµµικές συναρτήσεις µεταφοράς επιτρέπουν στο 
δίκτυο να εκπαιδευτεί τόσο µε µη γραµµικές όσο και µε γραµµικές συσχετίσεις µεταξύ διανυσµάτων 
εισόδου και διανυσµάτων εξόδου. Το γραµµικό επίπεδο εξόδου επιτρέπει στο δίκτυο να παράγει τιµές 
πέραν του διαστήµατος -1 έως +1. Από την άλλη, εάν απαιτείται να περιοριστούν οι έξοδοι ενός δικτύου 
(π.χ. µεταξύ 0 και 1), τότε το επίπεδο εξόδου θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µια σιγµοειδή συνάρτηση 
µεταφοράς, όπως η logsig [22]. 

 
Εικόνα 24 Σχηµατική παράσταση δικτύου πολλαπλών επιπέδων πρόσθιας τροφοδοσίας (feedforward) 

Αυτό το δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια γενική συνάρτηση προσέγγισης. Μπορεί να 
προσεγγίσει αρκετά καλά κάθε συνάρτηση µε πεπερασµένο αριθµό ασυνεχειών, δεδοµένου ότι στα 
κρυµµένα επίπεδα υπάρχει επαρκής αριθµός νευρώνων. 

6.5.2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τα βάρη και οι πολώσεις του δικτύου τροποποιούνται διαρκώς ώστε 
να βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου ή µε άλλα λόγια να µειώσουν το σφάλµα που παρουσιάζεται. 
Όλοι αυτοί οι αλγόριθµοι χρησιµοποιούν την κλίση (gradient) της συνάρτησης απόδοσης για να 
αποφασίσουν πως θα τροποποιήσουν τα βάρη και τις πολώσεις, ώστε τελικά να βελτιώσουν την απόδοση 
του αλγορίθµου. Η κλίση (gradient) υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την τεχνική backpropagation, η οποία 
περιλαµβάνει υπολογισµούς απόδοσης µε βήµατα προς τα πίσω και εντός του δικτύου. 

6.5.2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΔΟΣΗΣ (BACKPROPAGATION) 

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του αλγορίθµου οπισθοδιάδοσης (backpropagation) [22]. Η απλούστερη 
υλοποίηση της εκπαίδευσης τύπου backpropagation ενηµερώνει και µεταβάλλει τα βάρη και τις πολώσεις 

Είσοδος Είσοδος Επίπεδο νευρώνων Επίπεδο νευρώνων 

Είσοδος Κρυφό Επίπεδο Επίπεδο Εξόδου 
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του δικτύου έτσι ώστε η συνάρτηση απόδοσης (ή το σφάλµα) να µειώνεται γρήγορα προς τα αρνητικά 
της κλίσης της. Μια σχέση η οποία αποτυπώνει την επανάληψη αυτού του αλγορίθµου µπορεί να γραφεί 
ως εξής: 

1k k k kx x a g+ = −  (6-7) 

Όπου xk είναι ένα διάνυσµα των τρεχόντων βαρών και πολώσεων, gk είναι η τρέχουσα κλίση και αk είναι 
ο ρυθµός εκµάθησης. 

Υπάρχουν δύο τρόποι µε τους οποίους ο προαναφερόµενος αλγόριθµος µπορεί να υλοποιηθεί: σταδιακά 
(online) και µαζικά (batch). Στη σταδιακή εκδοχή η κλίση υπολογίζεται και τα βάρη ενηµερώνονται µετά 
από κάθε είσοδο. Στη µαζική εκδοχή όλες οι είσοδοι δίνονται στο δίκτυο πριν από την ενηµέρωση των 
βαρών. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και µέθοδοι για τον υπολογισµό των βαρών και των πολώσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε την µείωση κλίσης batch (traingd) και την µείωση κλίσης batch µε momentum 
(traingdm). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες µέθοδοι backpropagation µε ταχύτερα 
αποτελέσµατα όπως, µεταβαλλόµενου ρυθµού εκπαίδευσης (variable learning rate - traingda, traingdx), 
ελαστικής backpropagation (trainrp), συζευγµένης βαθµίδωσης (conjugate gradient algorithms), fletcher-
reeves update (traincgf), polak-ribiére update (traincgp), powell-beale restarts (traincgb), scaled conjugate 
gradient (trainscg), bfgs (trainbgf), αλγόριθµος τέµνουσας ενός βήµατος (one step secant algorithm – 
trainoss), levenberg-marquardt (trainlm), µειωµένης µνήµης levenberg-marquardt (trainlm) [22]. 

6.5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση της εφαρµογής αλγοριθµικών 
µεθόδων νευρωνικών δικτύων στο πρόβληµα ανεύρεσης µοντέλων ασθενών µε κακοήθεια θυρεοειδούς. 
Στις δοκιµές των νευρωνικών δικτύων έγιναν οι εξής επιλογές: Τα δίκτυα που δηµιουργήθηκαν µε τη 
βοήθεια της συνάρτησης newff του MATLAB, ήταν πρόσθιας τροφοδότησης µε οπισθοδιάδοση (feed-
forward backpropagation) τριών επιπέδων, µε επίπεδο εισόδου 12 νευρώνων, κρυµµένο επίπεδο 10 20, 
40, 80 και 100 νευρώνων και επίπεδο εξόδου 2 νευρώνων. Έγιναν δοκιµές µε τα στοιχεία όπως αυτά 
προέκυψαν από την µέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) SFFS. Το γεγονός ότι οι δύο 
κατηγορίες των δεδοµένων είναι ανισοπληθείς δηλαδή περισσότερες καλοήθειες σε σχέση µε κακοήθειες, 
θα µπορούσε να επηρεάζει την απόδοση των νευρωνικών δικτύων. Έτσι πραγµατοποιήθηκε τυχαία 
επιλογή των καλοηθειών ώστε σε κάποιες από τις δοκιµές να επιλέγεται µέρος αυτών. Οι αναλογίες που 
δοκιµάστηκαν είναι: όλα τα στοιχεία εκπαίδευσης (100%), στοιχεία εκπαίδευσης µε αναλογία κακοήθειες 
προς καλοήθειες 1:1, 1:2 και 1:3. Αξιόλογα αποτελέσµατα βρέθηκαν στην περίπτωση χρήσης όλων των 
στοιχείων κάτι που δείχνει ότι τα νευρωνικά δίκτυα δεν επηρεάζονται αναγκαία από ανισοπληθείς 
κατηγορίες. Η συνάρτηση εκπαίδευσης βαρών και πολώσεων έµεινε σταθερή σε όλες τις περιπτώσεις 
όπως η αρχική learngdm. Ως συναρτήσεις εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκαν όλες οι δυνατές από τις 
υπάρχουσες συναρτήσεις traingd, traingdm, traingda, traingdx, trainrp, traincgf, traincgp, traincgb, 
trainscg, trainbfg, trainlm, trainoss. Επίσης ως συναρτήσεις µεταφοράς χρησιµοποιήθηκαν οι αρχικές 
tansig για τα κρυµµένα επίπεδα και purelin για το επίπεδο εξόδου. 

Οι χρησιµοποιούµενες παράµετροι συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 6-8 

Παράµετροι Που Χρησιµοποιήθηκαν Στα Νευρωνικά ∆ίκτυα 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 

Αριθµός Επιπέδων (layers) 3 
Αριθµός Νευρώνων Κρυφού Επιπέδου 10,20,40,80,100 

Αριθµός Νευρώνων Εισόδου 12 
Αριθµός Νευρώνων Εξόδου 2 

Συνάρτηση Μεταφοράς κρυµµένων επιπέδων Tansig 
Συνάρτηση Μεταφοράς επιπέδου εξόδου Purelin 

Backpropagation Συνάρτηση Εκπαίδευσης ∆ικτύου traingd, traingdm, traingda, traingdx, trainrp, 
traincgf, traincgp, traincgb, trainscg, trainbfg, 
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trainlm, trainoss 
Backpropagation Συνάρτηση Εκπαίδευσης Βαρών 

και πολώσεων 
Learngdm 

Συνάρτηση Απόδοσης Εκπαίδευσης Mse 
 

Έτσι είχαµε 240 διαφορετικούς συνδυασµούς των παραπάνω παραµέτρων. Κάθε ένας από αυτούς τους 
συνδυασµούς έτρεξε 10 φορές. Από αυτές τις επαναλήψεις λήφθηκε ο µέσος όρος και υπολογίστηκε η 
ειδικότητα (specificity) και η ευαισθησία (sensitivity) για τον κάθε συνδυασµό. 

6.5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η υλοποίηση έγινε στο MATLAB και για να επιτευχθεί αυτό αρχικά αναπτύχθηκε µια συνάρτηση, η 
οποία διαχωρίζει τα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου και εφαρµόζει τις αναγκαίες 
αναλογίες για καλοήθειες και κακοήθειες. Έχει σαν όρισµα της τα στοιχεία εισόδου, την αναλογία 
συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου και την αναλογία καλοηθειών και κακοηθειών. 

Το βέλτιστο αποτέλεσµα εµφανίστηκε, για ένα νευρωνικό δίκτυο 3-επιπέδων, µε επίπεδο εισόδου 12 
νευρώνων, κρυφό επίπεδο 10 νευρώνων και επίπεδο εξόδου 2 νευρώνων. Το νευρωνικό δίκτυο 
εκπαιδεύτηκε µε χρήση backpropagation και συνάρτηση εκπαίδευσης δικτύου την traincgf (Fletcher-
Reeves Update). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία κακοηθειών και καλοηθειών µε τιµές 
ευαισθησίας 80,3%, ειδικότητας 99,2% και συνολικής απόδοσης 97,8%. 
 

Πίνακας 6-9 

Πινάκας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 
    

Νευρωνικό 
∆ίκτυο 

Class 1 655 5 

 Class 2 10 43 
 

Ο επόµενος πίνακας προκύπτει έµµεσα από τον προηγούµενο και παρουσιάζει την ευαισθησία 80,3% 
(sensitivity - fraction of true positives), την ειδικότητα 99,2% (specificity - fraction of true negatives) και 
την συνολική ακρίβεια 97,8% . 

Πίνακας 6-10 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 
Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 

Νευρωνικό 
∆ίκτυο 

80,3 99,2 97,8 

 
Οι επόµενοι δύο πίνακες είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) και ο πίνακας των τιµών για την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και τη συνολική ακρίβεια για το τµήµα των δεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious). 
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Πίνακας 6-11 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

Νευρωνικό Class 1 9 4 
 Class 2 3 10 

 

Πίνακας 6-12 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
Νευρωνικό 

∆ίκτυο 
74,6 66,2 70,4 

 
Η συνάρτηση µεταφοράς [59] για το παραπάνω νευρωνικό δίκτυο φαίνεται στην Εικόνα 25 και 
αναδεικνύει ότι για τη µέγιστη ευαισθησία της µεθόδου υπάρχει µεγάλος αριθµός ψευδώς θετικών 
δειγµάτων. 
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Εικόνα 25 Συνάρτηση µεταφοράς νευρωνικού δικτύου 

 
Η συνάρτηση απόδοσης φαίνεται στην Εικόνα 26. Σε αυτήν φαίνεται ότι στις 50 επαναλήψεις το δείγµα 
ελέγχου εµφανίζεται να έχει αρχικά µικρότερο και στη συνέχεια αρκετά µεγαλύτερο µέσο τετραγωνικό 
σφάλµα σε σχέση µε το δείγµα εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο αλγόριθµος δεν έχει τέλεια 
προσαρµογή σε όλα τα δείγµατα. 
 

 
 

Εικόνα 26 Απόδοση αλγορίθµου νευρωνικού δικτύου 
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6.6 ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ (SUPPORT VECTOR MACHINES – SVM’S) 

Οι µηχανές στήριξης διανυσµάτων - ΜΣ∆ (SUPPORT VECTOR MACHINES – SVM’S) είναι µια νέα 
και υποσχόµενη µέθοδος, προερχόµενη από τη θεωρία εκµάθησης της στατιστικής και η οποία 
αναπτύχθηκε από τους Vapnik και Chervonenkis. Είναι ένα σύνολο µεθόδων εποπτευόµενης εκµάθησης 
που χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση και στην αναγνώριση προτύπων. Μια µηχανή στήριξης 
διανυσµάτων κατασκευάζει ένα υπερεπίπεδο ή γενικότερα ένα σύνολο υπερεπιπέδων σε ένα πολύ-
διάστατο χώρο. ∆ιαισθητικά, ένας καλός διαχωρισµός επιτυγχάνεται από το υπερεπίπεδο το οποίο έχει τη 
µεγαλύτερη απόσταση από τα κοντινότερα σηµεία εκπαίδευσης των κατηγοριών ταξινόµησης 
(αποκαλούµενο περιθώριο συνάρτησης). Γενικά όσο µεγαλύτερο το περιθώριο συνάρτησης τόσο 
χαµηλότερο είναι το παραγόµενο λάθος από τη χρήση του ταξινοµητή [45]. 

Στην απλούστερη περίπτωση αναγνώρισης προτύπου, οι ΜΣ∆ χρησιµοποιούν ένα γραµµικά διαχωρίσιµο 
υπερεπίπεδο για να δηµιουργήσουν ένα ταξινοµητή µε το µέγιστο περιθώριο συνάρτησης. Προκειµένου 
να γίνει αυτό, το πρόβληµα εκµάθησης µετατρέπεται σε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης µη γραµµικού 
περιορισµού. Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση κόστους είναι τετραγωνική και οι περιορισµοί είναι 
γραµµικοί. Σε περιπτώσεις όπου οι κλάσεις δεν είναι γραµµικά χωρισµένες, η µέθοδος SVM πρώτα τις 
µετατρέπει σε γραµµικές µε διάστηµα τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων µεγαλύτερης διάστασης. 
Αυτή η µετατροπή µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας διάφορες µη γραµµικές µεθόδους, 
πολυωνυµικές, σιγµοειδείς, πολυτετραγωνικές, πολυεπίπεδους preceptors, RBF. Μετά από αυτό το µη 
γραµµικό βήµα µετατροπής η µέθοδος SVM είναι η κλασσική. [44], [45]. 

6.6.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο αλγόριθµος θεωρεί L σηµεία εκπαίδευσης όπου κάθε είσοδος xi έχει D χαρακτηριστικές παραµέτρους 
(µε άλλα λόγια έχει διάσταση D) και ανήκει σε µια από τις δύο κατηγορίες yi = -1 ή +1, µε άλλα λόγια τα 
δεδοµένα εκπαίδευσης είναι της µορφής: 

{xi,yi}, όπου i = 1….L, yi ∈ {-1,1}, x ∈RD 

Γίνεται η υπόθεση ότι τα δεδοµένα είναι γραµµικά διαχωρίσιµα, που σηµαίνει ότι µπορεί να 
κατασκευαστεί µια γραµµή στην γραφική παράσταση των x1 προς το x2 η οποία να διαχωρίζει τις δύο 
κλάσεις όταν D = 2 και ένα υπερεπίπεδο διαχωρισµού µεταξύ των γραφικών παραστάσεων των x1, 
x2,…..,xD όταν D > 2. 

Αυτό το υπερεπίπεδο διαχωρισµού µπορεί να περιγραφεί ως w * x + b = 0, όπου w είναι µια τιµή 

οµαλοποίησης του υπερεπιπέδου και 
b

|| w ||
 είναι η κάθετη απόσταση από το υπερεπίπεδο στην αρχή των 

αξόνων. 

Τα διανύσµατα στήριξης είναι τα δείγµατα το οποία είναι πλησιέστερα στο υπερεπίπεδο διαχωρισµού και 
στόχος των µηχανών διανυσµατικής στήριξης είναι να προσανατολίσουν αυτό το υπερεπίπεδο (γραµµή 
στην απλούστερη περίπτωση) µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν µακρύτερα από τα 
κοντινότερα µέλη των δύο κλάσεων. 
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Εικόνα 27 Σχηµατική παράσταση Μηχανών ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης (SVM) 

 

Στην Εικόνα 27, η υλοποίηση των ΜΣ∆ είναι η επιλογή των µεταβλητών w και b έτσι ώστε τα δεδοµένα 
εκπαίδευσης να περιγράφονται ως εξής: 

  xi * w + b ≥  +1 για yi = +1    (6-8) 

  xi * w + b ≤  -1 για yi = -1     (6-9) 

Αυτές οι συναρτήσεις µπορούν να συνδυαστούν στην:  

  yi * (xi * w + b) – 1 ≥  0 ∀ i    (6-10) 

Εάν θεωρηθούν τα σηµεία τα όποια βρίσκονται πλησιέστερα στο υπερεπίπεδο διαχωρισµού, µε άλλα 
λόγια τα διανύσµατα στήριξης (φαίνονται σαν κύκλοι στην Εικόνα 27), τότε τα δύο επίπεδα (γραµµές) H1 
και H2 πάνω στα οποία βρίσκονται τα κοντινότερα µέλη των δύο κατηγοριών µπορούν να περιγραφούν 
µε τις ακόλουθες εξισώσεις: 

  xi * w + b = +1 για H1     (6-11) 

  xi * w + b = -1 για H2     (6-12) 

Στην Εικόνα 27, ως d1 ορίζεται η απόσταση από το H1 ως το υπερεπίπεδο και ως d2 η απόσταση από το 
H2 ως το υπερεπίπεδο. Το υπερεπίπεδο ισαπέχει από τα H1 και H2 που σηµαίνει ότι d1 = d2, µια ποσότητα 
γνωστή ως το όριο ΜΣ∆. Προκειµένου να προσανατολιστεί το υπερεπίπεδο ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν µακρύτερα από τα διανύσµατα στήριξης, πρέπει να µεγιστοποιηθεί το όριο ΜΣ∆. Απλή 

διανυσµατική γεωµετρία αποδεικνύει ότι το όριο είναι ίσο µε 
1

|| w ||
 και η µεγιστοποίησή του, µε 

δεδοµένη και την παραπάνω ανισότητα (6.10), είναι ισοδύναµη µε το να βρεθεί 

 Ελάχιστο ||w|| τέτοιο ώστε yi * (xi * w + b) – 1 ≥  0 ∀ i   (6-13) 

Το να ελαχιστοποιηθεί το ||w|| είναι ισοδύναµο µε το να ελαχιστοποιηθεί το 
1 2|| W ||
2

και η χρήση αυτού 

κάνει εφικτή την πραγµατοποίηση τετραγωνικού προγραµµατισµού (Quadratic Programmin – QP) 
βελτιστοποίησης. Το τι θα πρέπει να υπολογιστεί ακολουθεί στην επόµενη σχέση: 

 min
1 2|| W ||
2

 ώστε yi * (xi * w + b) – 1 ≥  0 ∀ i    (6-14) 

Αντί να χρησιµοποιηθεί ένα διάνυσµα υποστήριξης xs, αποδεικνύεται µε τη χρήση πολλαπλασιαστών 
Lagrange [44] ότι είναι καλύτερα να υπολογιστεί ο µέσος όρος όλων των διανυσµάτων υποστήριξης στο 
S µε την παρακάτω εξίσωση. 
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1b = y - a y x xs m m m sN s S m Ss

 
  
 

∑ ∑
∈ ∈ , 

L
w = a y x

i i ii=1
∑

           

(6-15) 

όπου a
i  είναι οι µη αρνητικοί πολλαπλασιαστές Langrange, S  το σύνολο των διανυσµάτων υποστήριξης 

και N
S

 είναι το πλήθος του συνόλου S . Έτσι έχουµε τις τιµές των µεταβλητών w και b οι οποίες ορίζουν 

το βέλτιστου προσανατολισµού υπερεπίπεδο και κατά συνέπεια τη µηχανή στήριξης διανυσµάτων. Στην 
απλούστερη περίπτωση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι ΜΣ∆ και να επιλυθεί ένα γραµµικά 
διαχωρίσιµο πρόβληµα δυαδικής ταξινόµησης πρέπει [44]: 
 

• Να δηµιουργηθεί H, όπου Hij = yiyjxixj. 
• Να βρεθεί α έτσι ώστε: 

   
L 1 Ta - a H a

i 2i =1
∑     (6-16) 

 
να είναι µεγιστοποιηµένο, και να ισχύει η ανισότητα: 

 

   
L

0 και a y = 0
i ii=1

a
i i
≥ ∀ ∑     (6-17) 

Αυτό γίνεται µε επίλυση τετραγωνικού προγραµµατισµού (QP) [44]. 

• Υπολογίζει το L
w = a y xi i ii=1

∑ . 

• Αποφασίζει το σύνολο των διανυσµάτων υποστήριξης S βρίσκοντας τους δείκτες ώστε αi > 0. 
• Υπολογίζει την παράµετρο  

   
1

b y a ys m m m sN s S m Ss

 
  
 

= −∑ ∑
∈ ∈

x x    (6-18) 

• Κάθε νέο σηµείο x’ κατηγοριοποιείται εκτιµώντας το y’ = sgn(w * x’ + b) 

6.6.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΜΣΔ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση µηχανών στήριξης 
διανυσµάτων (ΜΣ∆) εφαρµοζόµενων στο πρόβληµα ανεύρεσης µοντέλων ασθενών µε κακοήθεια 
θυρεοειδούς. Έγιναν δοκιµές µε τα στοιχεία όπως προέκυψαν από την µέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών 
παραµέτρων (feature selection) SFFS. Το γεγονός ότι δύο κατηγορίες των δεδοµένων είναι ανισοπληθείς, 
δηλαδή περισσότερες καλοήθειες σε σχέση µε κακοήθειες, θα µπορούσε να επηρεάζει την απόδοση 
µηχανών στήριξης διανυσµάτων. Έτσι έγινε τυχαία επιλογή των καλοηθειών ώστε σε κάποιες από τις 
δοκιµές να επιλέγεται µέρος αυτών. Οι αναλογίες που δοκιµάστηκαν είναι: όλα τα στοιχεία εκπαίδευσης, 
στοιχεία εκπαίδευσης µε αναλογία καλοήθειες προς καλοήθειες 1:1, 1:2 και 1:3. Αξιόλογα αποτελέσµατα 
βρέθηκαν στην περίπτωση χρήσης όλων των στοιχείων, κάτι που δείχνει ότι οι µηχανές στήριξης 
διανυσµάτων (ΜΣ∆) αποδίδουν πολύ καλά και σε προβλήµατα µε ανισοπληθείς κατηγορίες. Οι τιµές που 
χρησιµοποιήθηκαν για την συνάρτηση Kernel, η οποία χρειάζεται για την τροποποίηση και 
αποδοτικότερη επίλυση, ήταν γραµµική (linear), τετραγωνική (quadratic), γκαουσιανή βασισµένη στην 
ακτίνα (rbf - Gaussian Radial Basis), πολυωνυµική (polynomial). Για την συνάρτηση Kernel τύπου rbf το 
RBFSigmaValue δοκιµάστηκε µε τιµές 1, 3, 5, 10. Για την πολυωνυµική συνάρτηση η µεταβλητή τιµή 
τάξης µεγέθους (Polyorder Value) δοκιµάστηκε µε τιµές 0, 4, 5, 6. Ως µέθοδοι διαχωρισµού 
υπερεπιπέδων δοκιµάστηκαν ο τετραγωνικός προγραµµατισµός QP (Quadratic Programming), η 
βελτιστοποίηση διαδοχικού ελαχίστου (SMO - Sequential Minimal Optimization), η µέθοδος ελαχίστων 
τετραγώνων (LS - Least-Squares). 

Οι χρησιµοποιούµενες παράµετροι συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας 6-13 
Παράµετροι Που Χρησιµοποιήθηκαν Από Τις Μηχανές Στήριξης ∆ιανυσµάτων (SVM’s) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 
Συνάρτηση Kernel για µορφοποίηση των στοιχείων 

εισόδου 
linear, quadratic, rbf (Gaussian Radial Basis), 

polynomial 
 

Μέθοδος ∆ιαχωρισµού Υπερεπιπέδων QP (Quadratic Programming), SMO (Sequential 
Minimal Optimization), LS (Least-Squares) 

 
Τιµή Sigma για τη συνάρτηση Kernel τύπου rbf  1, 3, 5, 10 

 
Τιµή τάξης για τη συνάρτηση Kernel τύπου 

πολυωνυµικής (polynomial)  
0, 4, 5, 6 

 
Προέκυψαν 480 διαφορετικοί συνδυασµοί µεταξύ των προαναφερόµενων παραµέτρων. Κάθε ένας από 
αυτούς τους συνδυασµούς έτρεξε 10 φορές. Από αυτές τις επαναλήψεις λήφθηκε ο µέσος όρος και 
υπολογίστηκε η ειδικότητα (specificity), η ευαισθησία (sensitivity) και η συνολική ακρίβεια για κάθε 
συνδυασµό. 

6.6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΣΔ 

Η υλοποίηση έγινε στο MATLAB και για να επιτευχθεί αυτό αρχικά χρησιµοποιήθηκε µια συνάρτηση 
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής και η οποία διαχωρίζει τα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης 
και ελέγχου και εφαρµόζει τις αναγκαίες αναλογίες για καλοήθειες και κακοήθειες. Έχει σαν όρισµα τα 
στοιχεία εισόδου, την αναλογία συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου καθώς και την αναλογία καλοηθειών 
µε τις κακοήθειες. 

Το βέλτιστο αποτέλεσµα εµφανίστηκε, για συνάρτηση Kernel γραµµικής βάσης, µε χρήση µεθόδου 
διαχωρισµού υπερεπιπέδων Quadratic Programming (QP), για µέγιστο αριθµό επαναλήψεων 10.000 και 
για χρήση όλων των στοιχείων κακοηθειών και καλοηθειών. Υπολογίστηκε ότι η ευαισθησία είναι 
83,6%, η ειδικότητα 99,3% και η συνολική απόδοση 98,1%. 
 

Πίνακας 6-14 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

    
SVM Class 1 655  5 
 Class 2 9 44 

 
Ο επόµενος Πίνακας 6-15 προκύπτει έµµεσα από τον προηγούµενο και παρουσιάζει την ευαισθησία 
83,6% (sensitivity - fraction of true positives), την ειδικότητα 99,3% (specificity - fraction of true 
negatives) και την συνολική ακρίβεια 98,1%. 
 

Πίνακας 6-15 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
    

SVM 83,6 99,3 98,1 
 

Οι επόµενοι δύο πίνακες είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) και ο πίνακας των τιµών για την 
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ευαισθησία, την ειδικότητα και τη συνολική ακρίβεια για το τµήµα των δεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious). 
 

Πίνακας 6-16 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 
    

SVM Class 1 8 5 
 Class 2 4 9 

 
Πίνακας 6-17 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 

    
SVM 66,9 63,1 65 

 
Η συνάρτηση µεταφοράς [59] για την παραπάνω ΜΣ∆ παρουσιάζεται στην Εικόνα 28 η οποία 
αναδεικνύει την πολύ καλή απόκριση του αλγορίθµου αφού η καµπύλη απόκρισης προσεγγίζει την άνω 
αριστερή γωνία της βέλτιστης ROC. 
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Εικόνα 28 Συνάρτηση µεταφοράς αλγορίθµου SVM 

6.7 Αλγόριθµος k- ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ (k NEAREST NEIGHBOR 

ALGORITHM) 

Ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος αλγόριθµος για ταξινόµηση είναι ο k-κοντινότερου γείτονα (k-nearest 
neighbour). Αυτός ο αλγόριθµος είναι ένα παράδειγµα εκµάθησης βασισµένης στην απόσταση 
(dinstance-based learning), όπου το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης είναι αποθηκευµένο έτσι ώστε η 
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ταξινόµηση µιας νέας, αταξινόµητης περίπτωσης, να βρεθεί µέσα από τη σύγκριση της µε τις 
περισσότερο όµοιες περιπτώσεις του συνόλου εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, ας πάρουµε την περίπτωση 
όπου θέλουµε να βρούµε τον τύπο του φαρµάκου που πρέπει να συνταγογραφηθεί για κάποιον ασθενή, 
µε βάση κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για τον κάθε ασθενή, όπως η ηλικία, οι τιµές των 
ηλεκτρολυτών K/Na κ.α.. Για ένα δείγµα 200 ασθενών, στην Εικόνα 29 [51] φαίνεται το γράφηµα 
διασποράς των ασθενών για τη µέτρηση των ηλεκτρολυτών σε σχέση µε την ηλικία. Το συγκεκριµένο 
φάρµακο το οποίο έχει συνταγογραφηθεί φαίνεται µε τις διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι. Έστω ότι τα 
ανοικτά γκρι σηµεία δείχνουν το φάρµακο Y, τα ελαφρά γκρι σηµεία το φάρµακο A ή X, τα πολύ έντονα 
γκρι σηµεία δείχνουν το φάρµακο B ή C. Ας υποτεθεί ότι µια νέα περίπτωση, χωρίς ταξινόµηση 
φαρµάκου, πρέπει να κατηγοριοποιηθεί για να λάβει την καλύτερη συνταγή, µε βάση το τι έχουν πάρει 
άλλοι ασθενείς µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Η περίπτωση του ασθενούς 1, 40 ετών και µε µέτρηση των 
ηλεκτρολυτών 29, τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου που αντιστοιχεί στον ασθενή 1, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 29. Όλες οι γειτονικές περιπτώσεις είναι ασθενείς που έλαβαν το φάρµακο Y, 
κατηγοριοποιώντας έτσι εύκολα τον ασθενή 1 στο φάρµακο Υ. Ένα ακόµα παράδειγµα είναι αυτό της 
περίπτωσης του ασθενούς 2 (Εικόνα 29), ο οποίος έχει µικρότερες τιµές ηλεκτρολυτών και µικρότερη 
ηλικία. Στην Εικόνα 29 παρέχεται µια άποψη για τα δείγµατα εκπαίδευσης στην «γειτονιά» του ασθενή 2. 
Ας υποτεθεί ότι k = 1, έτσι ώστε ο ασθενής 2 να κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε τον ένα γείτονα που είναι 
κοντύτερα σε αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής 2 θα κατηγοριοποιηθεί για το φάρµακο Β ή C 
(σκούρο γκρι). 

  
Εικόνα 29 Γράφηµα διασποράς µετρήσεων ηλεκτρολυτών ασθενών σε σχέση µε την ηλικία και την επίδραση του 

φαρµάκου 

Ας υποτεθεί ότι k = 2, έτσι ώστε ο ασθενής 2 να κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε τους δύο κοντινότερους 
γείτονες του. Το ένα από αυτά τα σηµεία είναι έντονο γκρι και το άλλο µέτριο γκρι. Έτσι ο αλγόριθµος 
θα έπρεπε να αποφασίσει ανάµεσα σε ποια από τις δύο περιπτώσεις (φάρµακο B και C - έντονο γκρι ή 
φάρµακο A και X - µέτριο γκρι) να κατατάξει τον ασθενή. ∆εν υπάρχει κάποιος τρόπος να επικρατήσει 
µια από τις δύο επιλογές. Έτσι σε αλγορίθµους k-κοντινότερου γείτονα επιλέγεται πάντα για τον k 
περιττός αριθµός. Στην περίπτωση αυτή αν επιλεγεί k = 3, ο ασθενής 2 έχει πλέον δύο κοντινά σηµεία 
του µέτρια γκρι έναντι ενός έντονου γκρι και µπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Η κατηγορία που θα εµπίπτει 

Ασθενής 1 Ασθενής 2 Ασθενής 3 
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ο ασθενής 2, και κάθε ασθενής αναλόγου περίπτωσης, θα διαφέρει µε βάση το τι τιµή θα επιλεγεί για το 
k. Τέλος ας θεωρήσουµε τον ασθενή 3, ο οποίος είναι 47 ετών και έχει µέτρηση ηλεκτρολυτών 13,5. Αν 
επιλεγεί k = 1, ο αλγόριθµος θα µας δώσει σκούρο γκρι (φάρµακο Β και C). Η επιλογή του k = 2 δεν 
βοηθάει στην ταξινόµηση της περίπτωσης του ασθενούς 3. Αλλά ακόµα και η επιλογή του k = 3 δεν 
βοηθάει στην προκειµένη περίπτωση, αφού οι τρεις κοντινότεροι γείτονες του ασθενούς 3 έχουν 
καταταχθεί για θεραπεία µε τρία διαφορετικά φάρµακα. Για την εφαρµογή του αλγορίθµου k-
κοντινότερου γείτονα θα πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί το πόσοι γείτονες θα συνυπολογιστούν για την 
ταξινόµηση (τιµή του k). Όµως πέραν αυτού υπάρχει και µια άλλη σηµαντική παράµετρος για την 
εφαρµογή του αλγορίθµου που αφορά στο πως ορίζεται ο κοντινότερος γείτονας και είναι το µετρικό 
απόστασης (συνάρτηση απόστασης) που θα χρησιµοποιηθεί [50],[51]. 

Μετρικό απόστασης (συνάρτηση απόστασης) ορίζεται συνήθως µια πραγµατική συνάρτηση d, έτσι ώστε 
για κάθε σηµείο συντεταγµένων x, y, z: 

1. d(x,y) ≥ 0, και d(x,y) = 0 µόνο όταν x = y 

2. d(x,y) = d(y,x) 
3. d(x,z) ≤ d(x,y) + d(y,z) 

Η πρώτη ιδιότητα εξασφαλίζει ότι έχουµε µόνο θετικές αποστάσεις, και η µόνη περίπτωση να είναι µηδέν 
το µέτρο είναι να έχουµε ίδιες συντεταγµένες. Η ιδιότητα 2 εξασφαλίζει την αντιµεταθετικότητα και η 
ιδιότητα τρία την τριγωνική ανισότητα, η οποία ορίζει ότι αν θέσουµε ένα τρίτο σηµείο δεν θα 
µικρύνουµε την απόσταση µεταξύ δύο άλλων σηµείων. Η πιο κοινή συνάρτηση απόστασης είναι η 
Ευκλείδεια απόσταση, η οποία αναπαριστάται µε τον κλασικό τρόπο [51]. 

    2d = (x - y )
i i

    (6-19) 

όπου x = x1, x2, . . . , xm, και y = y1, y2, . . . , ym είναι οι m τιµές των χαρακτηριστικών παραµέτρων των 
δύο περιπτώσεων. Έστω για παράδειγµα ότι ο ασθενής A είναι x1 = 20 ετών και έχει µέτρηση 
ηλεκτρολυτών x2 = 12, ενώ ο ασθενής B έχει y1 = 30 και y2 = 8. Η Ευκλείδεια απόσταση ανάµεσα στα 
δύο αυτά σηµεία είναι: 

2 2d = (20 - 30)  + (12 - 8)   = 10.77. Αυτό φυσικά µπορεί να γενικευθεί και για την περίπτωση 

πολυδιάστατων παραµέτρων. 

Όταν γίνεται µέτρηση της απόστασης, κάποιες παράµετροι που από τη φύση τους έχουν µεγαλύτερη 
κλίµακα µέτρησης µπορεί να επικαλύψουν την επιρροή άλλων παραµέτρων µε µικρότερη κλίµακα. Για 
να αποφευχθεί αυτό το φαινόµενο, εφαρµόζεται η µέθοδος της κανονικοποίησης των τιµών, είτε σαν 
κανονικοποίηση ελαχίστων – µεγίστων, είτε σαν κανονικοποίηση µε Z-συνάρτηση. Οι τύποι για τις δύο 
µεθόδους κανονικοποίησης δίνονται παρακάτω: 

Κανονικοποίηση µεγίστων - ελαχίστων 

   
X -min(X)*X =

max(X) -min(X)
   (6-20) 

Κανονικοποίηση Z-συνάρτηση: 

   
X -mean(X)*X =

SD(X)
    (6-21) 

Για κατηγορικά δεδοµένα, η Ευκλείδεια απόσταση δεν είναι κατάλληλη και αντί αυτής ορίζουµε µια 
συνάρτηση «διαφορετικότητας» για να συγκρίνουµε τις τιµές της ith παραµέτρου ενός ζεύγους 
περιπτώσεων του συνόλου ως εξής: 

«∆ιαφορετικότητα» (xi,yi) = 0, αν xi=yi, αλλιώς είναι 1, όπου xi,yi είναι κατηγορικά δεδοµένα. 
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Για την εφαρµογή του αλγορίθµου k-κοντινότερου γείτονα είναι σηµαντικό να υπάρχουν πολλά στοιχεία 
στο σύνολο εκπαίδευσης µε διαφορετικές τιµές στις διάφορες χαρακτηριστικές παραµέτρους, έτσι ώστε 
να περιγράφεται καλύτερα και αναλυτικότερα ο χώρος του συνόλου των δειγµάτων. Επίσης, θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύονται ενδεικτικά και οι σπάνιες περιπτώσεις, ώστε ο αλγόριθµος να µην βρίσκει µόνο τις 
συχνά συναντόµενες. Έτσι το σύνολο των δειγµάτων θα πρέπει να περιέχει ικανό αριθµό περιπτώσεων 
εξαίρεσης. Μια µέθοδος για να επιτευχθεί αυτό είναι η µείωση του αριθµού των συχνά συναντόµενων 
δειγµάτων. 

Σηµαντικός παράγοντας για την εφαρµογή του αλγορίθµου k-κοντινότερου γείτονα είναι η επιλογή του k. 
Αν επιλεγεί µια µικρή τιµή του k, τότε το αποτέλεσµα επηρεάζεται εύκολα από τιµές που είναι πολύ 
µακριά (outliers) ή ασυνήθιστες τιµές θορύβου (“noise”). Αυτό θα οδηγήσει και στο φαινόµενο του 
overfitting, τείνοντας το τελικό µοντέλο να αποµνηµονεύσει το σύνολο εκπαίδευσης και να µην µπορεί 
να εφαρµοστεί γενικά. Αντίθετα, η επιλογή µεγάλης τιµής k τείνει να εξοµαλύνει ιδιοσυγκρασιακές 
συµπεριφορές του συνόλου εκπαίδευσης. Όµως αν επιλεγεί πολύ µεγάλη τιµή του k θα χαθεί η τοπικά 
ενδιαφέρουσα πληροφορία. Έτσι απαιτείται εξισορρόπηση µεταξύ των δύο. Αρκετές φορές ακολουθείται 
διαδικασία δοκιµών µε διάφορες τιµές για το k ώστε να βρεθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. 

6.7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ k-ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση αλγοριθµικών µεθόδων k- 
κοντινότερου γείτονα (k-nearest neighbor algorithm) εφαρµοζόµενων στο πρόβληµα ανεύρεσης 
µοντέλων ασθενών µε κακοήθεια θυρεοειδούς. Έγιναν δοκιµές µε τα στοιχεία όπως προέκυψαν από τη 
µέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) SFFS. Το γεγονός ότι οι δύο κατηγορίες των 
δεδοµένων µας είναι ανισοπλήθεις (περισσότερες καλοήθειες σε σχέση µε κακοήθειες), θα µπορούσε να 
επηρεάζει την απόδοση των αλγοριθµικών µεθόδων k-κοντινότερου γείτονα. Έτσι έγινε τυχαία επιλογή 
των καλοηθειών ώστε σε κάποια από τις δοκιµές να επιλέγεται µέρος. Οι αναλογίες που δοκιµάστηκαν 
είναι: όλα τα στοιχεία εκπαίδευσης, στοιχεία εκπαίδευσης µε αναλογία καλοήθειες προς καλοήθειες, 1:1, 
1:2 και 1:3. Αξιόλογα αποτελέσµατα βρέθηκαν στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία, 
κάτι που δείχνει ότι η µέθοδος k-κοντινότερου γείτονα δεν επηρεάζεται αναγκαία από ανισοπληθείς 
κατηγορίες. 

6.7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ k-ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ 

Η υλοποίηση έγινε στο MATLAB και για να επιτευχθεί αυτό αρχικά χρησιµοποιήθηκε µια συνάρτηση 
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής, η οποία διαχωρίζει τα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης και 
ελέγχου και εφαρµόζει τις αναγκαίες αναλογίες για καλοήθειες και κακοήθειες. Έχει σαν ορίσµατα τα 
στοιχεία εισόδου, την αναλογία των συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου και την αναλογία καλοηθειών και 
κακοηθειών. 

Η συνάρτηση knnclassify του MATLAB έχει την ακόλουθη σύνταξη: 
 
Class = knnclassify(Sample, Training, Group, k, distance, rule) 
 
Κατηγοριοποιεί τα δεδοµένα σε µια γραµµή (περίπτωση) βασιζόµενη στα αντίστοιχα στοιχεία από το 
δείγµα εκπαίδευσης. 
 
Η συνάρτηση knnclassify του MATLAB έχει τις ακόλουθες παραµέτρους που δοκιµάστηκαν: 
 

• Το πλήθος των k κοντινότερων γειτόνων που θα χρησιµοποιηθούν για την ταξινόµηση 
• Το µετρικό της απόστασης 

Αυτό µπορεί να είναι: 
• euclidean — Ευκλείδεια απόσταση (εξ ορισµού) 
• cityblock — άθροισµα απολύτων διαφορών 
• cosine — 1 µείον το συνηµίτονο της γωνίας που περικλείεται από τα σηµεία 
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• correlation — 1 µείον το δείγµα της συσχέτισης µεταξύ των σηµείων 
• hamming — ποσοστό των bits τα οποία διαφέρουν (κατάλληλο για δυαδικά δεδοµένα) 

• Τον κανόνα διαχωρισµού που µπορεί να είναι: 
• nearest — Κανόνας πλειοψηφίας για διαχωρισµό µε βάση τους κοντινότερους γείτονες 
• random — Κανόνας πλειοψηφίας για διαχωρισµό µε βάση τυχαίους γείτονες 
• consensus — Κανόνας κοινής συναίνεσης 

 
Για να επιτευχθεί καλύτερη γενίκευση των αποτελεσµάτων, ο αλγόριθµος έτρεξε 10 φορές µε τυχαία 
διαφορετικά δείγµατα και λάβαµε τη µέση τιµή των 10 αποτελεσµάτων. Το βέλτιστο αποτέλεσµα 
εµφανίστηκε µε το συνδυασµό των εξής παραµέτρων: λήψη 9 κοντινότερων γειτόνων, µετρικό τύπου 
correlation και κανόνα διαχωρισµού nearest. Τα αποτελέσµατα ήταν για την ευαισθησία 88,1%, 
ειδικότητα 99% και συνολική απόδοση 98,2%. 
 

Πίνακας 6-18 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

    
k-NN Class 1 653 7 

 Class 2 6 47 
 

Ο επόµενος πίνακας προκύπτει έµµεσα από τον προηγούµενο και παρουσιάζει την ευαισθησία 
(sensitivity - fraction of true positives), την ειδικότητα (specificity - fraction of true negatives) και την 
συνολική ακρίβεια. 
 

Πίνακας 6-19 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
    

k-NN 88,1 99 98,2 
 
Οι επόµενοι δύο πίνακες είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) και ο πίνακας των τιµών για την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και τη συνολική ακρίβεια για το τµήµα των δεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious). 
 

Πίνακας 6-20 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση  Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 

    
k-NN Class 1 8 5 

 Class 2 5 8 
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Πίνακας 6-21 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
    

k-NN 63,9 60 61,9 
 
Η συνάρτηση µεταφοράς [59] για το παραπάνω k-NN είναι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Εικόνα 30 Συνάρτηση µεταφοράς για το παραπάνω k-NN 

 

6.8 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 

Ο αλγόριθµος πλειοψηφικού κανόνα θεωρείται από τις απλούστερες και αποτελεσµατικότερες µεθόδους 
που χρησιµοποιούνται για να συνδυαστούν τα αποτελέσµατα πολλών και διαφορετικών ταξινοµητών 
[53], [54]. Ο αλγόριθµος πλειοψηφικού κανόνα µετράει τις «ψήφους» για κάθε κατηγορία από κάθε 
αλγόριθµο που συνδυάζει και επιλέγει την πλειοψηφούσα κατηγορία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 6-22 
Ταξινόµηση Σύµφωνα Με Τις Αρχές Του Αλγόριθµου Πλειοψηφικού Κανόνα 

(MAJORITY VOTE PROCEDURE) 

Αλγόριθµος 1 Αλγόριθµος 2 Αλγόριθµος 3 …… Αλγόριθµος n Τελική Απόφαση 
Βασισµένη στον 
αλγόριθµο 
Πλειοψηφίας 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 1 Κατηγορία 1  Κατηγορία 1 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2  Κατηγορία 1 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 1  Κατηγορία 1 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 2  Κατηγορία 2 
Κατηγορία 2 Κατηγορία 1 Κατηγορία 1  Κατηγορία 1 
Κατηγορία 2 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2  Κατηγορία 2 
Κατηγορία 2 Κατηγορία 2 Κατηγορία 1  Κατηγορία 2 
Κατηγορία 2 Κατηγορία 2 Κατηγορία 2  Κατηγορία 2 

Θεωρητικά, αν οι αλγόριθµοι έχουν ανεξάρτητα λάθη ταξινόµησης, ο αλγόριθµος πλειοψηφικού κανόνα 
επιλέγει τον καλύτερο αλγόριθµο. Η ιδέα του συνδυασµού πολλών και διαφορετικών αλγόριθµων 
ταξινόµησης θεωρείται µια σηµαντική σύλληψη και έχει παρουσιαστεί µε την µορφή πολλών και 
διαφορετικών παραλλαγών σε διάφορες έρευνες [54]. Στη [56], συστήνεται µια µέθοδος µε την επιλογή 
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ενός αριθµού νευρωνικών δικτύων µε γενετικούς αλγορίθµους. Άλλες προσεγγίσεις είναι βασισµένες σε 
µετρήσεις της διαφορετικότητας. Η εφαρµογή της µεθόδου πλειοψηφικού κανόνα έχει και κάποια όρια, 
ως προς το ανώτερο και το κατώτερο όριο ακρίβειας σε σχέση µε την εξατοµικευµένη ακρίβεια κάθε 
αλγορίθµου «ψηφοφόρου» και το πλήθος αυτών [56]. Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη εκδοχή του είναι 
µε τη χρήση βαρών για τον κάθε αλγόριθµο «ψηφοφόρο» [57]-[58]. 

6.8.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση αλγοριθµικής µεθόδου 
πλειοψηφικού κανόνα εφαρµοζόµενης στο πρόβληµα ανεύρεσης µοντέλων ασθενών µε κακοήθεια 
θυρεοειδούς. Στις δοκιµές της µεθόδου πλειοψηφικού κανόνα χρησιµοποιήθηκαν για την «ψηφοφορία» 
οι αλγόριθµοι Νευρωνικών ∆ικτύων, Μηχανών ∆ιανυσµάτων Στήριξης, k-κοντινότερου γείτονα. Στη 
µέθοδο πλειοψηφικού κανόνα χρησιµοποιείται περιττός αριθµός «ψηφοφόρων» αλγορίθµων ώστε να µην 
υπάρχει η περίπτωση της ισοψηφίας. 

6.8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η υλοποίηση της µεθόδου έγινε στο MATLAB µε απλή µαθηµατική συνάρτηση, για την ταξινόµηση 
κάθε περίπτωσης του συνόλου ελέγχου µε βάση την ψήφο που λαµβάνει από κάθε ένα αλγόριθµο 
«ψηφοφόρο» που χρησιµοποιήθηκε. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα διάνυσµα µε τις κατηγορίες που 
κάθε µια περίπτωση κατατάσσεται σύµφωνα µε τον κανόνα πλειοψηφίας. Σε καµία περίπτωση δεν 
έχουµε ισοψηφία γιατί έχουµε περιττό αριθµό ψηφοφόρων (3), έτσι κάθε περίπτωση του συνόλου 
ελέγχου ταξινοµείται σε µια κατηγορία κατά µέγιστο µε 3 ψήφους. Για την καλύτερη γενίκευση των 
αποτελεσµάτων ο αλγόριθµος «έτρεξε» 10 φορές µε τυχαία διαφορετικά δείγµατα και λήφθηκε ο µέσος 
όρος. Παρακάτω φαίνονται ο πίνακας σύγχυσης καθώς και ο πίνακας των τιµών της ευαισθησίας, της 
ειδικότητας και της συνολικής ακρίβειας. 

Πίνακας 6-23 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 
Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη Κλάση 

  Class 1 Class 2 
Πλειοψηφίας (CMV) Class 1 656 4 
 Class 2 6 47 
    

 
 
 

Πίνακας 6-24 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 
Συνολική Ακρίβεια 

(%) 

    
Πλειοψηφίας (CMV) 89,1 99,4 98,6 
    

 

Ιδιαίτερα για την ταξινόµηση των επιχρισµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ύποπτα «suspicious» από 
τους ειδικούς η χρήση του αλγορίθµου πλειοψηφίας φαίνεται να είναι εξαιρετικά αποδοτική. Τα 
αποτελέσµατα για αυτά τα δείγµατα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 6-25 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 

  Class 1 Class 2 
Πλειοψηφίας (CMV) Class 1 10 3 
 Class 2 1 12 
    

 
Πίνακας 6-26 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 
Συνολική 

Ακρίβεια(%) 
Πλειοψηφίας (CMV) 93,9 75,4 84,6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7 ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ARTIFICIAL IMMUNE 

SYSTEMS) 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας για τα τεχνητά ανοσοποιητικά 
συστήµατα (Auto Immune Systems - AIS) αυξάνεται συνεχώς [1]. Ένα AIS είναι ένα υπολογιστικό 
µοντέλο που η λειτουργία του βασίζεται στη δοµή και λειτουργία του βιολογικού ανοσοποιητικού 
συστήµατος. Το βιολογικό ανοσοποιητικό σύστηµα έχει τη φυσική ικανότητα να αναγνωρίζει και να 
διακρίνει ανάµεσα στα διάφορα κύτταρα, δικά του και ξένα, ποιο είναι υγείες ή παθογόνο και κατά 
συνέπεια αποδεκτό ή µη. Με αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζοντας το ως ξένο, αντιµετωπίζει µε επιτυχία 
κάθε παθογόνο µικροοργανισµό που εισβάλει στο σώµα. Επίσης διαθέτει «µνήµη», µια σηµαντικότατη 
ικανότητα που του επιτρέπει να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί πολύ πιο άµεσα στην εισβολή ενός 
παθογόνου µικροοργανισµού που έχει εισβάλει και παλαιότερα στον οργανισµό. Αυτές οι σηµαντικές 
ιδιότητες του ανοσοποιητικού συστήµατος καθώς και άλλες όπως η ευρωστία, η προσαρµοστικότητα, η 
εξελιξιµότητα, η δυνατότητα διαφορετικής αλληλεπίδρασης σε διαφορετικές χρονικές στιγµές είναι 
ιδιότητες επιθυµητές στο χώρο των συστηµάτων πληροφορικής. Είναι µια πραγµατική πρόκληση για τον 
κόσµο της πληροφορικής να αναπτυχθούν συστήµατα που να µπορούν να αντιµετωπίσουν όλο και πιο 
σύνθετα προβλήµατα [2]. 

Η προέλευση του AIS έχει τις ρίζες της στις θεωρητικές εργασίες ανοσολογίας των Farmer, Perelson και 
Varela [3]-[5]. Σε αυτές τις εργασίες παρουσιάστηκαν διάφορα θεωρητικά πρότυπα ανοσοποιητικών 
δικτύων που χρησιµοποίησαν τις ιδιότητες µάθησης και διατήρησης µνήµης του βιολογικού 
ανοσοποιητικού συστήµατος. Μετέπειτα πολλές µελέτες ασχολήθηκαν µε το αντικείµενο και αποτέλεσαν 
την βάση για την εφαρµογή των AIS [6],[7]. Σήµερα τα AIS έχουν πολλές εφαρµογές κυρίως στην 
αναγνώριση προτύπων [8]-[9], στην ανίχνευση παρείσφρησης δικτύων υπολογιστών [10], στην 
ανίχνευση σφαλµάτων [11]-[12], στην βιοπληροφορική [13], στην εκµάθηση µηχανών (machine 
learning) [14]-[15], στην ροµποτική [16], στην πολύµορφη βελτιστοποίηση [17]-[18], ενώ έχουν 
περιγραφεί και ανοσοβασισµένες τεχνικές εκµάθησης χωρίς επιτήρηση [18]. Ειδικότερα για τις 
εφαρµογές στην αναγνώριση προτύπων και την ταξινόµηση γίνεται χρήση της ιδιότητας της 
κατανεµηµένης επεξεργασίας και της µακροπρόθεσµης µνήµης του ανοσοποιητικού συστήµατος που δρα 
ως ταξινοµητής αναγνωρίζοντας συνεχώς «οικεία» από τα «µη οικεία» κύτταρα [8]-[9]. 

7.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS - AIS) 

7.1.1 ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Το βιολογικό ανοσοποιητικό σύστηµα έχει όπως προαναφέραµε την ιδιότητα του διαχωρισµού «οικείου» 
– «µη οικείου». Τα µόρια του ιδίου οργανισµού αντιµετωπίζονται και αυτά ως αντιγόνα (ίδια ή αυτο-
αντιγόνα). Η ιδιότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος να µην αντιδρά στα ίδια αντιγόνα ονοµάζεται 
ανοσολογική ανοχή (self tolerance). Για να επιτευχθεί ο διαχωρισµός «οικείου» – «µη οικείου», το 
ανοσοποιητικό σύστηµα χρησιµοποιεί την τεχνική της αρνητικής επιλογής. ∆εν πολλαπλασιάζονται όλα 
τα λεµφοκύτταρα που αναγνωρίζουν ένα αντιγόνο. Αντίθετα, τα λεµφοκύτταρα που αναγνωρίζουν ίδια 
αντιγόνα, υποβάλλονται σε έναν ελεγχόµενο θάνατο (απόπτωση) ή αδρανοποιούνται. Η αρνητική 
επιλογή ισχύει τόσο για τα Τ όσο και για τα Β λεµφοκύτταρα και συµβαίνει κυρίως στο θύµο αδένα, ο 
οποίος παρέχει ένα περιβάλλον πλούσιο σε παρουσία αυτοαντιγόνων. 



91 

Οι αλγόριθµοι αρνητικής επιλογής εµπνέονται ακριβώς από αυτόν τον κύριο µηχανισµό του 
ανοσοποιητικού συστήµατος να µην αντιδρά µε τα ίδια αντιγόνα (αυτοαντιγόνα). Ο πρώτος αλγόριθµος 
αρνητικής επιλογής προτάθηκε για να ανιχνεύσει την επίδραση και τα αποτελέσµατα ενός ιού σε ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή [22]. Η έναρξη αυτού του αλγορίθµου γίνεται µε το να παραχθεί ένα σύνολο 
αυτοσειρών S, το οποίο ορίζει την κανονική κατάσταση του συστήµατος. Κατόπιν ο στόχος είναι να 
παραχθεί ένα σύνολο ανιχνευτών D, οι οποίοι δεσµεύουν/αναγνωρίζουν µόνο το συµπλήρωµα του S. 
Αυτοί οι ανιχνευτές µπορούν να εφαρµοστούν στα νέα δεδοµένα προκειµένου να τα ταξινοµήσουν ως 
αυτοαντιγόνα ή µη. Ο παρακάτω ψευδωκώδικας αποτυπώνει τον αλγόριθµο. 

Είσοδος: Sseen = σύνολο γνωστών αυτό αντιγόνων 

Έξοδος: D = σύνολο παραγόµενων ανιχνευτών  

Έναρξη 

Επανάληψη 

Τυχαία και δυναµικά παραγόµενοι ανιχνευτές τα τοποθετούν σε σύνολα P 

Υπολογισµός της συγγένειας κάθε µέλους του P µε κάθε µέλος του Sseen 

 

Εάν τουλάχιστον ένα στοιχείο του S αναγνωρίζει έναν ανιχνευτή στο P σύµφωνα µε κάποιο 

κατώφλι 

τότε ο ανιχνευτής απορρίπτεται, διαφορετικά προστίθεται στο σύνολο των διαθέσιµων 

ανιχνευτών D 

Μέχρι να ικανοποιηθεί ένα κριτήριο για να σταµατήσει 

Τέλος 

7.1.2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΩΝΟΥ 

Η αρχή επιλογής κλώνων [23] διέπει τη διαδικασία παραγωγής των Β-λεµφοκυττάρων και έχει ως εξής: η 
ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων συµβαίνει µε τη δέσµευση ενός κατάλληλου αντιγόνου. Με την 
ενεργοποίηση παράγονται κλώνοι του λεµφοκυττάρου, οι οποίοι έχουν ίδιους υποδοχείς µε το αρχικό 
λεµφοκύτταρο που συλλαµβάνει το αντιγόνο. Αυτό εξασφαλίζει ότι µόνο τα λεµφοκύτταρα που 
συνδέονται µε το συγκεκριµένο αντιγόνο πολλαπλασιάζονται σε µεγάλους αριθµούς. Σύµφωνα µε την 
θεωρία επιλογής κλώνου, κάθε λεµφοκύτταρο το οποίο έχει υποδοχείς αντιγόνων ειδικούς για τα µόρια 
του οργανισµού στον οποίο βρίσκεται, πρέπει να διαγραφεί (πεθάνει) κατά την διάρκεια ανάπτυξης των 
λεµφοκυττάρων. Αυτό εξασφαλίζει ότι µόνο τα ξένα προς τον οργανισµό αντιγόνα µπορούν να 
προκαλέσουν την κλωνοποίηση λεµφοκυττάρων και κατά συνέπεια να αποκλειστεί η πιθανότητα µιας 
καταστρεπτικής αυτοάνοσης αντίδρασης. Από αυτή την άποψη, το ανοσοποιητικό σύστηµα µπορεί να 
ειδωθεί σαν ένας ταξινοµητής (classifier) των αντιγόνων σε αυτοαντιγόνα και µη αυτοαντιγόνα, τα 
δεύτερα εκ των οποίων θεωρούνται παθογόνα και πρέπει να εκδιωχθούν από το σώµα. 

Κατά τη διάρκεια της κλωνοποίησης των Β-λεµφοκυττάρων (αλλά όχι των Τ-λεµφοκυττάρων), η µέση 
ειδικότητα των αντισωµάτων αυξάνεται για το αντιγόνο που προκάλεσε την κλωνοποίηση. Αυτό το 
φαινόµενο ονοµάζεται ωρίµανση συγγένειας (affinity maturation) και είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι 
σε µια επόµενη έκθεση στο ίδιο αντιγόνο, η ανοσολογική απάντηση του οργανισµού είναι αµεσότερη και 
αποτελεσµατικότερη εξαιτίας της υψηλής ειδικότητας των αντισωµάτων που έχουν µεγαλύτερη 
συγγένεια µε το αντιγόνο. Η ωρίµανση συγγένειας συµβαίνει µέσω της υπερµετάλλαξης (hypermutation) 
και του µηχανισµού επιλογής στον οποίο υποβάλλονται τα Β-λεµφοκύτταρα κατά την διάρκεια της 
κλωνικής τους επέκτασης. Η υπερµετάλλαξη αλλάζει τα Β-λεµφοκύτταρα µε την εισαγωγή τυχαίων 
αλλαγών στο γενετικό τους υλικό. 
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Η θεωρία επιλογής κλώνου έχει χρησιµοποιηθεί ως έµπνευση για την ανάπτυξη των AIS ώστε να 
βοηθήσει σε θέµατα βελτιστοποίησης και αναγνώρισης προτύπων. Συγκεκριµένα η ιδέα είναι 
εµπνευσµένη από την διαδικασία ωρίµανσης των Β-λεµφοκυττάρων η οποία ενεργοποιείται από τα 
αντιγόνα, µαζί µε το σχετικό µηχανισµό υπερµετάλλαξης (hypermutation). Καθώς και από την ιδιότητα 
της κυτταρικής µνήµης. Ειδικότερα υπάρχουν δύο κύριες ιδιότητες των Β-λεµφοκυττάρων που 
χρησιµοποιούνται. Η πρώτη είναι ότι ο πολλαπλασιασµός των Β-λεµφοκυττάρων, είναι ευθέως ανάλογος 
προς τη συγγένεια του αντιγόνου που δεσµεύουν, κατά συνέπεια όσο υψηλότερη είναι η συγγένεια τόσο 
περισσότεροι κλώνοι παράγονται. Η δεύτερη ιδιότητα είναι ότι οι µεταλλάξεις του Β-λεµφοκυττάρου, 
είναι αντιστρόφως ανάλογες προς τη συγγένεια µε το αντιγόνου το οποίο δεσµεύει. Χρησιµοποιώντας 
αυτές τις δύο ιδιότητες [17] αναπτύχθηκε µια από τις δηµοφιλέστερες και ευρέως χρησιµοποιηµένες 
µεθόδους AIS, αυτή της επιλογής κλώνου η οποία λέγεται CLONALG. Έχει χρησιµοποιηθεί σε 
αναγνώριση προτύπων και βελτιστοποίηση πολυπαραγοντικών συναρτήσεων. Ο παρακάτω 
ψευδωκώδικας αποτυπώνει τον αλγόριθµο. 

Είσοδος: S = σύνολο προτύπων προς αναγνώριση, n αριθµός των χειρότερων στοιχείων που θα επιλεγούν 

για διαγραφή 

Έξοδος: M = σύνολο των ανιχνευτών µνήµης, ικανών να κατηγοριοποιήσουν κρυφά πρότυπα 

 

Έναρξη 

∆ηµιουργία αρχικού συνόλου αντισωµάτων, A 

Για όλα τα πρότυπα στο S: 

Ορίζει τη συγγένεια κάθε αντιγόνου του συνόλου A 

∆ηµιουργεί κλώνους ενός υποσυνόλου των αντισωµάτων του συνόλου A µε τη µεγαλύτερη 

συγγένεια 

Ο αριθµός των κλώνων για κάθε αντίσωµα είναι ανάλογος µε τη συγγένεια 

∆ιαµορφώνει τις ιδιότητες των κλώνων στο σύνολο A, και βάζει ένα αντίγραφο µε τα 

αντισώµατα µε τη µεγαλύτερη συγγένεια στο A µέσα στο σύνολο µνήµης, M 

Αντικαθιστά τα αντισώµατα n µε την µικρότερη συγγένεια στο A µε νέα τυχαία παραγόµενα 

αντισώµατα 

Τέλος 
Τέλος 

7.1.3 ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Το 1974 παρουσιάστηκε η θεωρία των ανοσοποιητικών δικτύων βασισµένη στις ιδιότητες της µάθησης 
και µνήµης του ανοσοποιητικού συστήµατος [17]. Η βασική αρχή της θεωρίας είναι ότι κάθε υποδοχές 
λεµφοκυττάρων µέσα σε έναν οργανισµό µπορεί να αναγνωριστεί από έναν υποσύνολο του συνολικού 
πληθυσµούς των υποδοχέων. Οι υποδοχείς αυτού του συνόλου αναγνώρισης έχουν το δικό τους σύνολο 
αναγνώρισης κοκ., έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα ανοσοποιητικό δίκτυο από αλληλεπιδράσεις. Στην 
περίπτωση απουσίας ξένων αντιγόνων το ανοσοποιητικό σύστηµα θα επιδείξει µια συµπεριφορά ή 
δραστηριότητα η οποία θα προκύψει από την αλληλεπίδραση µε τον εαυτό του και από αυτή την 
αλληλεπίδραση θα αναδυθεί µια ανοσολογική συµπεριφορά όπως η ανοχή και η µνήµη. 

 
Είσοδος:S = Σύνολο προτύπων προς αναγνώριση, nt κατώφλι συγγένειας δικτύου, ct κατώφλι 

κλωνοποίησης, h αριθµός των κλώνων µεγαλύτερης συγγένειας, a αριθµός νέων αντιγόνων 

Έξοδος:N = σύνολο ανιχνευτών µνήµης ικανών να κατηγοριοποιήσουν κρυφά πρότυπα  

 

Έναρξη 

∆ηµιουργεί ένα αρχικό τυχαίο σύνολο αντισωµάτων δικτύου, N 
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Επαναλαµβάνει 

Για όλα τα πρότυπα στο S: 

Ορίζει την συγγένεια µε κάθε αντίσωµα στο N 

Παράγει κλώνους ενός υποσυνόλου των αντισωµάτων στο N µε την µεγαλύτερη 

συγγένεια. Ο αριθµός των κλώνων για κάθε αντίσωµα είναι ανάλογος µε τη 

συγγένεια - ειδικότητα  

∆ιαµορφώνει τις ιδιότητες αυτών των κλώνων στο σύνολο A, και βάζει h πλήθος 

κλώνων µε τη µεγαλύτερη συγγένεια µέσα σε ένα σύνολο κλώνων µνήµης, C 

Αφαιρεί όλα τα στοιχεία του συνόλου C των οποίων η συγγένεια µε τα αντιγόνα 

είναι µικρότερη από ένα προκαθορισµένο κατώφλι ct 

Ορίζει τη συγγένεια µεταξύ όλων των αντισωµάτων στο C και αφαιρεί τα 

αντισώµατα των οποίων η συγγένεια µεταξύ τους είναι µικρότερη από το κατώφλι, ct 

Ενσωµατώνει τους εναποµείναντες κλώνους του C στο N 

Τέλος 
Ορίζει την συγγένεια µεταξύ κάθε ζεύγους αντισωµάτων στο N και αφαιρεί όλα τα 

αντισώµατα των οποίων η συγγένεια είναι µικρότερη από το κατώφλι nt 

∆ιαλέγει ένα τυχαίο αριθµό από τυχαία δηµιουργούµενα αντισώµατα και βάζει αυτά στο N 

 

Τέλος ώσπου να ικανοποιηθεί το κριτήριο παύσης  

Τέλος 

7.1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια διαδικασία δύο βηµάτων για την ταξινόµηση των 
επιχρισµάτων FNA ως κακοήθη και καλοήθη. Αρχικά, πραγµατοποιείται επιλογή χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων, προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των κυτταρολογικών χαρακτηριστικών παραµέτρων. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται εποπτευόµενη ταξινόµηση χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο βασισµένο 
στη µέθοδο AIS, ως τροποποίηση του προτεινόµενου αλγορίθµου στο [24] AIRS και ο οποίος είναι 
βασισµένος στην πληθυσµιακή τεχνική (population-based technique). Ο ταξινοµητής εκπαιδεύεται και 
εξετάζεται σε σχέση µε στοιχεία επιβεβαιωµένα από µετεγχειρητικές ιστολογικές διαγνώσεις. Ο πυρήνας 
του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι το αποκαλούµενο κουτί - κελί (BoxCell), το οποίο ορίζεται ως το 
σύνολο των παραλληλεπιπέδων στο χώρο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Οι κατάλληλα ορισµένοι 
τελεστές ενεργούν στα BoxCells προκειµένου αυτά να µετατραπούν σε µεµονωµένους, στοιχειώδεις 
ταξινοµητές, καθένας εκ των οποίων είναι εξειδικευµένος στην εκτέλεση της ταξινόµησης σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή του χώρου των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. 

Η βασική διαφορά του προτεινόµενου αλγορίθµου AIS από τον AIRS [24] είναι ότι ο δεύτερος είναι ένας 
αλγόριθµος λογικής µιας χρήσης των δεδοµένων, µε την έννοια ότι κάθε αντιγόνο (σηµείο εκπαίδευσης) 
εµφανίζεται στο σύστηµα µόνο µια φορά κατά τη φάση εκπαίδευσης. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή ο 
προτεινόµενος αλγόριθµος εµφανίζεται υπολογιστικά αποδοτικότερος, αφού οριακά υπερτερεί του AIRS, 
ενώ διατηρεί σηµαντικά µικρότερο αριθµό BoxCells από τον αριθµό των κυττάρων µνήµης που παράγει 
ο AIRS. Για τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εφαρµογής ο µέσος αριθµός κυττάρων µνήµης του 
AIRS είναι 18.4, ενώ του AIS 13,4 BoxCells. 

Μια ακόµα σηµαντική διαφορά είναι ο ορισµός των BoxCells σαν παραλληλεπίπεδα στο χώρο των 
χαρακτηριστικών παραµέτρων σε σύγκριση µε τα κύτταρα µνήµης (ARB) του AIRS, καθώς επιτρέπει 
διαφορετικό ορισµό της συνάρτησης απόδοσης. Στο [24] η απόδοση του BoxCell ορίζεται 
χρησιµοποιώντας τον όρο τιµή διέγερσης, η οποία ορίζεται ως το µέτρο συγγένειας ενός BoxCell µε ένα 
συγκεκριµένο αντιγόνο. Ο ορισµός των BoxCells στην προτεινόµενη µεθοδολογία επιτρέπει µόνο δύο 
πιθανές περιπτώσεις για το BoxCell.  Η µία να είναι το αντιγόνο (δεδοµένο) µέσα στο BoxCell 
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(αντίσωµα) και η άλλη να είναι εκτός του BoxCell. Στην πρώτη το αντιγόνο χαρακτηρίζεται ως ορθά ή 
λανθασµένα ταξινοµηµένο ανάλογα µε την κατηγορία του BoxCell, ενώ στην δεύτερη δεν επηρεάζει την 
απόδοση του BoxCell. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος διατηρεί το σύνολο των BoxCells τα οποία µπορούν να θεωρηθούν σαν 
ισοδύναµο των κυττάρων µνήµης του AIRS και χρησιµοποιεί απλούστερη διαχείριση της κλωνοποίησης 
σε σχέση µε τον AIRS αφού διατηρούνται µόνο οι κλώνοι του τελευταίου κλωνοποιηµένου BoxCell. Οι 
κλώνοι δεν επιτρέπεται να παράγουν κλώνους όπως στον AIRS, ενώ το κριτήριο για την επιλογή 
καλύτερου κλώνου είναι απλούστερο. Ο αριθµός των κλώνων οι οποίοι παράγονται είναι σταθερός σε 
όλη την διαδικασία εκπαίδευσης και ανεξάρτητος από την απόδοση των BoxCells, αλλά η µέγιστη 
επιτρεπόµενη διαφορά µεταξύ του γόνου και των κλώνων αυξάνεται όσο η απόδοση µειώνεται. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος ακολουθεί και µια διαφορετική τακτική στο θέµα της 
αφαίρεσης BoxCell σε σχέση µε τον AIRS. Η τακτική της αφαίρεσης των BoxCells είναι µια 
τροποποιηµένη προσέγγιση των [1],[25]. Με αυτόν τον τρόπο η ελαχιστοποίηση του αριθµού των 
BoxCells και των ακµών τους καλύπτει όλο το χώρο των χαρακτηριστικών παραµέτρων.     

7.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS - AIS) 

Η προτεινόµενη αλγοριθµική προσέγγιση χρησιµοποιεί ένα σύνολο στοιχείων εκπαίδευσης και ένα 
σύνολο στοιχείων δοκιµών για να εξεταστεί η ακρίβεια ταξινόµησης του αλγορίθµου. Έστω 

{ }A = a ,a ,…,an1 2  είναι ένα σετ από χαρακτηριστικές παραµέτρους ( n =12  στην περίπτωση µας) και 

d = a ,a ,…,aj j1 j2 jn
 
 
 

 ( j =1,2,…, N ) είναι το διάνυσµα των τιµών των χαρακτηριστικών παραµέτρων 

το οποίο αντιστοιχεί στο jth δείγµα (επίχρισµα στην περίπτωση µας). Στην περίπτωση µας, dj  είναι ένα 

διάνυσµα από δυαδικές τιµές µε διάσταση 12. Επιπλέον, έστω { }C = 1,2,…, Ncc j ∈  χαρακτηρίζει την 

ταµπέλα της κατηγορίας του dj . Στην περίπτωση µας έχουµε δύο κατηγορίες, N = 2c . 

Αρχικά ένας πληθυσµός από K BoxCells, Bk , ( k =1,2,…,K ) δηµιουργείται τυχαία. Κάθε BoxCell 

ενεργεί ως µεµονωµένος ταξινοµητής στοιχείων. Ένα BoxCell ορίζεται ως 2n - διάστατο διάνυσµα που 
καθορίζει ένα n - διάστατο παραλληλεπίπεδο στο διάστηµα χαρακτηριστικών παραµέτρων: οι πρώτες n 
παράµετροι καθορίζουν τη θέση της χαµηλότερης αριστερής γωνίας (κορυφής) στο διάστηµα 
χαρακτηριστικών παραµέτρων, ενώ οι επόµενες παράµετροι n καθορίζουν τη θέση της ανώτερης δεξιά 

γωνίας (κορυφής) του παραλληλεπιπέδου, δηλαδή k k k k kB = (b ,b ,....., b ,b ,...., b )n1 2 n+1 2nk . Παραδείγµατος 

χάριν, για ένα δυσδιάστατο διάστηµα χαρακτηριστικών παραµέτρων, ένα BoxCell ορίζεται ως ένα 

παραλληλόγραµµο στο διάστηµα χαρακτηριστικών παραµέτρων, µε k k(b ,b )1 2 τις συντεταγµένες για τη 

χαµηλότερη αριστερή κορυφή και k k(b ,b )3 4 τις συντεταγµένες για την ανώτερη δεξιά κορυφή. Κάθε 

BoxCell φέρνει επίσης µια ετικέτα κατηγορίας Lk∈C. Ο αριθµός των BoxCells Κ, ποικίλλει καθώς 
εξελίσσεται η εκµάθηση του αλγορίθµου. Σε κάθε επανάληψη, κάθε BoxCell Bk εξετάζεται σε σχέση µε 

όλα τα δεδοµένα των στοιχείων dj του συνόλου εκπαίδευσης. Ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών 
παραµέτρων dj καθορίζεται ότι είναι µέσα στο Bk  εάν βρίσκεται στο παραλληλεπίπεδο που καθορίζεται 

από το Bk : 

   k ka b ,bji i i+n
 
  

∈  Για κάθε i = 1, 2,…, n .         (7-1) 

Ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών dj (δείγµα) καθορίζεται ότι είναι ορθά αναγνωρισµένο από το BoxCell 
Bk , εάν είναι µέσα στο Bk  και L = c jk

, ανήκει στην ίδια κατηγορία µε το BoxCell. Αλλιώς, εάν το dj 
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είναι µέσα στο Bk  και L c jk
≠ , τότε το διάνυσµα των χαρακτηριστικών παραµέτρων (δείγµα) έχει 

λανθασµένη ταξινόµηση. 

Για κάθε Bk καθορίζεται ένας παράγοντας ορθής ταξινόµησης, fk: 

 
0

cr - wr
k k , cr +wr

k kcr +wrf = k kk
, cr +wr =0

k k








≠

−∞

    (7-2) 

όπου crk και wrk είναι αντίστοιχα ο αριθµός των διανυσµάτων των χαρακτηριστικών παραµέτρων που 
αναγνωρίστηκαν σωστά και λανθασµένα αντίστοιχα και βρίσκονται κοντά στην περιοχή του 
παραλληλεπιπέδου Bk . 

Η τιµή του fk είναι ένας πραγµατικός αριθµός στο διάστηµα [-1,1], εκτός από την περίπτωση πού το 
Bk δεν περιέχει διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων (κενό BoxCell) οπότε σε αυτή την περίπτωση 

το αρνητικό άπειρο δίνεται σαν τιµή ικανότητάς ορθής ταξινόµησης. 

Η φάση εκπαίδευσης του προτεινόµενου αλγορίθµου ταξινόµησης AIS συνοψίζεται ως εξής: 

Αρχικοποίηση πληθυσµού των BoxCells 

Για i=1 έως το µέγιστο αριθµό επαναλήψεων 

Όσο (% µεταβολής µέσης απόδοσης πληθυσµού > T) 

Υπολογίζει την απόδοση όλων των BoxCells 

Κλωνοποίηση των BoxCells 

∆ιογκώνει τα BoxCells τα οποία χαρακτηρίζονται ως κατηγορία 2 

Ξεφουσκώνει τα µη κενά BoxCells µε τουλάχιστον ένα ψευδώς θετικό διάνυσµα χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κατηγορία 1. 

Υπολογίζει τη µέση απόδοση του πληθυσµού 

Τέλος όσο 

Αφαιρεί BoxCells από τον πληθυσµό του AIS. 

Συγχωνεύει BoxCells  

Προσθέτει νέa BoxCells 

Αφαιρεί τα κενά BoxCells 

Τέλος επανάληψης για 

Η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των παραµέτρων δίνεται στην επόµενη παράγραφο. 

7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ AIS 

7.3.1 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ BOXCELLS 

Αρχικά, ένα σύνολο K0 BoxCells δηµιουργούνται τυχαία, χρησιµοποιώντας µια οµοιόµορφη κατανοµή 
από τις επιτρεπόµενες τιµές παραµέτρων. Το εύρος των επιτρεπόµενων τιµών παραµέτρων ορίζεται από 
τις ελάχιστες και µέγιστες τιµές για κάθε χαρακτηριστική παράµετρο (στην περίπτωση µας, 0 και 1, 
αντίστοιχα), υπολογιζόµενες από τα δεδοµένα εκπαίδευσης. H κατηγορία Lk για κάθε BoxCell ορίζεται 
τυχαία, λαµβάνοντας µια τιµή από το σύνολο C των πιθανών κατηγοριών κατάταξης, στην περίπτωση 
µας κακόηθες ή καλοήθες. 

Προσοχή πρέπει να ληφθεί στην περίπτωση του αραιού πολυδιάστατου διαστήµατος χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων, έτσι ώστε η πλειοψηφία των τυχαία παραγόµενων BoxCells να µην είναι κενά. Για αυτόν 
τον λόγο, σε περίπτωση διαστήµατος χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε µεγάλο εύρος τιµών, έχει 
αποδειχθεί χρήσιµο να δηµιουργούνται οι συντεταγµένες της χαµηλότερης αριστερής (ανώτερης δεξιάς) 
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κορυφής του παραλληλεπιπέδου χρησιµοποιώντας το ελάχιστο (µέγιστο) µιας σειράς τυχαίων αριθµών 
για κάθε µια συντεταγµένη. 

7.3.2 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ BOXCELLS 

Μετά από τον υπολογισµό της αποδοτικότητας του πληθυσµού των BoxCells, κάθε BoxCell εισέρχεται 
σε µια φάση υπερµετάλλαξης, δηλαδή µια φάση αναπαραγωγής µε την κλωνοποίηση, µε µια αυξανόµενη 
πιθανότητα της µετάλλαξης για κάθε παράµετρο BoxCell. Ειδικότερα, για κάθε BoxCell (γόνος 
BoxCell), παράγεται τυχαία ένας σταθερός αριθµός κλώνων BoxCells Ncl, και ο κλώνος µε την καλύτερη 
απόδοση αντικαθιστά το γονέα. Αν δεν υπάρχει BoxCell µε καλύτερη απόδοση διατηρείται ο γονέας. Η 
διαδικασία κλωνοποίησης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα εξής: 

1) για ένα BoxCell µε αποδοτικότητα ίση µε 1 (µόνο ορθά αναγνωρισµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων είναι µέσα στο BoxCell), δεν παράγονται κλώνοι. 

2) για ένα BoxCell µε την αποδοτικότητα µεταξύ [0,1), οι κλώνοι BoxCells παράγονται χρησιµοποιώντας 
µια γκαουσιανή κατανοµή πιθανότητας, µε τη µέση τιµή ίση µε τις τιµές παραµέτρων του BoxCell και 
τυπική απόκλιση σc, γραµµικά εξαρτώµενη από την τιµή απόδοσης του BoxCell, δηλαδή σc(x)=0.5 σ0(1-

x)+ 0.5 σ1(1+x), όπου σ0 = σc(-1), σ1= σc(1). 

3) για ένα κενό BoxCell (δηλ. η ικανότητα είναι ίση µε −∞ ), οι κλώνοι BoxCells παράγονται 
χρησιµοποιώντας µια οµοιόµορφη κατανοµή από το επιτρεπτό πεδίο τιµών. 

4) για ένα BoxCell µε την αποδοτικότητα µεταξύ [-1,0) (περισσότερα λάθος αναγνωρισµένα διανύσµατα 
χαρακτηριστικών παραµέτρων σε σχέση µε τα ορθά αναγνωρισµένα υπάρχουν µέσα στο BoxCell), η 
κατηγορία του BoxCell επανεκχωρείται στην κατηγορία της πλειοψηφίας των διανυσµάτων 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που είναι µέσα στο BoxCell. Στην περίπτωση, όπου ο αριθµός 
κατηγοριών είναι δύο (Nc=2), η αλλαγή κατηγορίας θα οδηγήσει και σε τροποποίηση της ικανότητας του 
BoxCell, σύµφωνα µε: 

    new oldf = 1 + f
k k

    (7-3) 

υπό τον όρο ότι < 0oldf
k

. Κατόπιν, οι κλώνοι παράγονται όπως στην περίπτωση 2. 

Η διαδικασία κλωνοποίησης, δηµιουργεί έναν νέο πληθυσµό µε µια αυξανόµενη µέση αποδοτικότητα. 
Εάν η µέση αποδοτικότητα του νέου πληθυσµού των BoxCells είναι σηµαντικά καλύτερη από τη µέση 
αποδοτικότητα του προηγούµενου πληθυσµού, τότε η προαναφερθείσα διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

7.3.3 ΔΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ BOXCELLS 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η κατανοµή των BoxCells θα µεγιστοποιήσει την κάλυψη του 
διαστήµατος χαρακτηριστικών παραµέτρων χρησιµοποιείται ο τελεστής της διαστολής - συρρίκνωσης. Η 
µέθοδος λειτουργεί σε κάθε BoxCell ως εξής: 

Για i=1 nI (nI: προκαθορισµένος αριθµός επαναλήψεων) 

Μεταβάλει τη διάσταση του BoxCell σύµφωνα µε έναν προκαθορισµένο παράγοντα, sid 

δέχεται το νέο BoxCell, µόνο εάν η νέα αποδοτικότητα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε την προηγούµενη 

End for 

Εάν sid >1 (sid <1) το BoxCell διαστέλλεται (συρρικνώνεται) 
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7.3.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ BOXCELL 

Αυτός ο τελεστής αφαιρεί από τον πληθυσµό των BoxCells αυτά που παραµένουν κενά µετά από την 
εφαρµογή της κλωνοποίησης, δεδοµένου ότι δεν συµβάλλουν στη γενική διαδικασία εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, ένα γεµάτο BoxCell Bj αφαιρείται από τον πληθυσµό, εάν υπάρχει ένα BoxCell Bk τέτοιο 
ώστε: 

1)  Lk=Lj και 

2) 99% των σωστά ταξινοµηµένων διανυσµάτων χαρακτηριστικών παραµέτρων τα οποία 
περιλαµβάνονται στο Bj είναι µέσα και στο Bk και 

3) fk>fj 

Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας είναι να προσδιοριστούν BoxCells τα οποία έχουν σηµαντική 
επικάλυψη παραλληλεπιπέδων και να διατηρήσει το καλύτερο από αυτά. Ο σκοπός της αφαίρεσης 
BoxCell είναι να βελτιώσουν την τοποθέτηση των BoxCells και να διατηρήσουν την ποικιλοµορφία του 
πληθυσµού τους. 

7.3.5 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ BOXCELLS 

∆ύο BoxCells συγχωνεύονται εάν: 

1)  η Ευκλείδεια απόσταση δύο κεντροειδών είναι κάτω από ένα καθορισµένο όριο και 

2)  η αποδοτικότητα του BoxCell που συγχωνεύει δεν είναι χειρότερη από την αποδοτικότητα κάθε 
ενός από τα συγχωνευόµενα BoxCells. 

Το Κεντροειδές (Centroid) ενός BoxCell καθορίζεται κατά τρόπο απλό στο διάστηµα χαρακτηριστικών 
παραµέτρων, µε τον υπολογισµό του µέσου όρου των ν-διάστατων διανυσµάτων της "χαµηλότερης 
αριστερής" κορυφής και της "ανώτερης δεξιάς" κορυφής. 

7.3.6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ BOXCELL 

Προκειµένου να βελτιωθεί η αναζήτηση του διαστήµατος χαρακτηριστικών παραµέτρων, καθώς επίσης 
και για να αποφευχθεί η έλλειψη ποικιλοµορφίας του πληθυσµού των BoxCells, που µπορεί να είναι η 
αιτία για την περιορισµένη βελτίωση της µέσης αποδοτικότητας των Boxcells, ένας αριθµός νέων 
BoxCells προστίθενται στον πληθυσµό, σύµφωνα µε τον ακόλουθο αλγόριθµο: 

Τα µη καταταγµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών παραµέτρων προσδιορίζονται από το σύνολο 
διανυσµάτων χαρακτηριστικών παραµέτρων. Ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων 
χαρακτηρίζεται ως µη αναγνωρισµένο, εάν: 

1)  δεν είναι µέσα σε οποιοδήποτε BoxCell, ή 

2)  κατατάσσεται λάθος από περισσότερα BoxCells, σε σχέση µε τον αριθµό των BoxCells που το 
ταξινοµούν ορθά. 

Κάθε µη αναγνωρισµένο διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων χρησιµεύει ως ένας "σπόρος" για να 
δηµιουργηθεί τυχαία ένα νέο BoxCell, χρησιµοποιώντας µια κανονική τυχαία κατανοµή µε τη µέση τιµή 

ίση µε το διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων και µια αρκετά µικρή τυπική απόκλιση aσ , που 
ορίζεται ως ένα µέρος του διανύσµατος των µέγιστων τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων, µείον το 
διάνυσµα των ελάχιστων τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων. 

Ο αριθµός των πρόσφατα εισαχθέντων BoxCells ορίζεται ως ένα σταθερό ποσοστό Pa του πληθυσµού 
των BoxCells. Εάν ο αριθµός των µη αναγνωρισµένων διανυσµάτων χαρακτηριστικών παραµέτρων είναι 
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µεγαλύτερος από τον αναµενόµενο αριθµό των νέων BoxCells, τότε τα εναποµείναντα µη 
αναγνωρισµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών παραµέτρων αγνοούνται. ∆ιαφορετικά, τα υπόλοιπα των 
BoxCells που πρέπει να προστεθούν στον πληθυσµό δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τη διαδικασία 
έναρξης BoxCell, µε χρήση µιας οµοιόµορφης τυχαίας κατανοµής από το σύνολο του διαστήµατος 
χαρακτηριστικών παραµέτρων. 

7.3.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ AIS  

Αφότου έχει εκπαιδευθεί ο ταξινοµητής AIS, εφαρµόζεται στα µη ταξινοµηµένα διανύσµατα 
χαρακτηριστικών παραµέτρων ως ακολούθως. Ένα µη ταξινοµηµένο διάνυσµα χαρακτηριστικών 
παραµέτρων dj παρουσιάζεται σε όλα τα BoxCells Bk και τα BoxCells, Bkj (kj∈{1,….K}) των οποίων τα 
παραλληλεπίπεδα περιέχουν το dj προσδιορίζονται. Υπολογίζεται η απόσταση του dj από το κεντροειδές 

cnkj, για κάθε BoxCell που περιέχει το dj, µε τη βοήθεια του µετρικού D∞
. Το µετρικό supremum (νόρµα 

άπειρο) για δύο ν - διάστατα διανύσµατα x=(x1,…,xn), y=(y1,….,yn) ορίζεται από την εξίσωση 

   (x, y) = max { x - y }i ii=1,...,n
D
∞

   (7-4) 

Εάν η τιµή D∞ λαµβάνεται για i=i*, τότε η υπολογιζόµενη απόσταση οµαλοποιείται από το µισό του 

πλάτους του παραλληλεπιπέδου κατά µήκος αυτής της διάστασης. Εποµένως, για κάθε dj ορίζεται ένας 

πραγµατικός αριθµός 

(d cn )j, k j
1 2

k kj jb -b
* *i +n i

D

G = sgn(1.5 - L )
jk k j

 
 
 
 
 
 
 

∞

− που παρουσιάζει πόσο εσωτερικά αυτό 

βρίσκεται στο Bkj, ή µε άλλα λόγια, πόσο βέβαιος είναι ο ταξινοµητής για να αναθέσει σε αυτό το 

BoxCell το διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων dj και να το ταξινοµήσει στην κλάση Lkj. Ο ορισµός 

του Gjk υπονοεί ότι Gjk ∈  [0,1) εάν Lk=1 (έτσι το BoxCell ανήκει στην κατηγορία 1) και Gjk ∈  [-1,0] εάν 

Lk=2 (έτσι το BoxCell ανήκει στην κατηγορία 2). Το διάνυσµα χαρακτηριστικών παραµέτρων dj 

κατατάσσεται στην κατηγορία 1 εάν 1 G > thrjkn1
∑ ( n1 είναι ο αριθµός των BoxCells που περιέχουν το 

dj), διαφορετικά αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία 2. Η παράµετρος thr καθορίζει τη συµπεριφορά του 

ταξινοµητή. Εάν thr = 0, ο ταξινοµητής δεν είναι προκατειληµµένος προς οποιαδήποτε από τις δύο 

κατηγορίες. Εάν thr > 0, τότε ο ταξινοµητής ευνοεί τα ψευδώς θετικά έναντι των ψευδώς αρνητικών, ενώ 

εάν thr < 0, τότε ο ταξινοµητής ευνοεί τα ψευδώς αρνητικά έναντι των ψευδώς θετικών. Εάν το dj δεν 

είναι µέσα σε κανένα παραλληλεπίπεδο BoxCell, τότε θεωρείται αταξινόµητο. Μεταβάλλοντας την thr 

παράµετρο µεταξύ [-0.5,0.5], το αληθώς θετικό ποσοστό του ταξινοµητή (ευαισθησία) σχεδιάζεται σε 

σχέση µε το ψευδώς θετικό ποσοστό (1-ειδικότητα), παράγοντας την καµπύλη απόκρισης (ROC) [26], η 

οποία παρουσιάζεται στην Εικόνα 31. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε thr=0. 
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Εικόνα 31 Συνάρτηση µεταφοράς αλγορίθµου AIS 

7.3.8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS) 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η απόδοση αλγοριθµικών µεθόδων 
τεχνητών ανοσοποιητικών συστηµάτων (Artificial Immune Systems) στην εφαρµογή τους στο πεδίο 
ανεύρεσης µοντέλων που να περιγράφουν κακοήθεια θυρεοειδούς. Η υλοποίηση έγινε στο MATLAB και 
για να επιτευχθεί αυτό αρχικά χρησιµοποιήθηκε µια συνάρτηση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
διατριβής, η οποία διαχωρίζει τα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης, εκµάθησης και εφαρµόζει τις 
αναγκαίες αναλογίες για καλοήθη και κακοήθη. Έχει σαν ορίσµατα τα στοιχεία εισόδου, την αναλογία 
συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου και την αναλογία καλοηθειών και κακοηθειών. Στις δοκιµές των 
τεχνητών αυτοάνοσων συστηµάτων έγιναν οι εξής επιλογές των παραµέτρων που φαίνονται στον 
Πίνακας 7-1. 

Πίνακας 7-1 

Αρχικές Τιµές Για Τις Παραµέτρους Αλγορίθµου Ταξινόµησης 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 
Αρχικός αριθµός Boxcells 

0
 50 

Πλήθος κλώνων σε κλωνοποίηση  cl
 100 

 Μέγιστες επαναλήψεις  50 
Όριο για % µεταβολή του µέσου όρου της 

απόδοσης του πληθυσµού 

T 0.05 

Σταθερά απόκλισης για κλωνοποίηση σ0
 0.75 

Σταθερά απόκλισης για κλωνοποίηση σ1
 0.05 

Ποσοστό πρόσφατα εισαχθέντων 

BoxCells  

pα 
 0.5 

Σταθερά απόκλισης για προσθήκη σα
 0.02 

Αριθµός επαναλήψεων διαστολής – 

συρρίκνωσης 

nI
 5 

Σταθερά διαστολής - συρρίκνωσης sid
 1.5 (διόγκωση) 

0.5 (ξεφούσκωµα) 

7.3.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα βέλτιστα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται όλα τα στοιχεία 
χωρίς καµία µείωση στην αναλογία κακοηθειών και καλοηθειών. Ο παρακάτω πίνακας σύγχυσης 
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα τα οποία απέφερε η δοκιµή του αλγορίθµου ταξινόµησης. 
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Πίνακας 7-2 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 
    

AIS Class 1 655 5 
 Class 2 5 48 

 

Ο επόµενος πίνακας προκύπτει έµµεσα από τον προηγούµενο και παρουσιάζει την ευαισθησία 
(sensitivity - fraction of true positives), την ειδικότητα (specificity - fraction of true negatives) και την 
συνολική ακρίβεια.  

Πίνακας 7-3 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 
    

AIS 90 99,2 98,5 

Οι επόµενοι δύο πίνακες είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) και ο πίνακας των τιµών για την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και τη συνολική ακρίβεια για το τµήµα των δεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious).  

Πίνακας 7-4 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 
  Class 1 Class 2 
    

AIS Class 1 8 5 
 Class 2 2 11 

 
Πίνακας 7-5 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Συνολική Ακρίβεια (%) 

    
AIS 86,9 64,6 75,8 

Η συνάρτηση µεταφοράς για τον παραπάνω AIS αλγόριθµο είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα 32.  
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Εικόνα 32 Συνάρτηση µεταφοράς AIS 

7.3.10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ FNA ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάστηκε ένα πλήρες σύστηµα συλλογής δεδοµένων, επιλογής 
των κατάλληλων δεδοµένων και αξιολόγησης των στοιχείων τους για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος υποβοήθησης απόφασης (Decision Support System - DSS) για την ταξινόµηση 
επιχρισµάτων βιοψίας FNA σε καλοήθη και κακοήθη. Επίσης βασικός στόχος που επετεύχθη ήταν η 
βελτίωση της ορθής ταξινόµησης των ύποπτων επιχρισµάτων (suspicious), για τα οποία είναι γνωστή η 
αδυναµία της µεθόδου FNA να τα κατηγοριοποιήσει ορθά. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, 
αρχικά εφαρµόστηκε επιλογή των παραµέτρων ώστε να µειωθεί το πλήθος αυτών. Στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε τόσο ο αλγόριθµος AIS όσο και η µέθοδος Πλειοψηφίας (majority vote - CMV) µε χρήση 
τεσσάρων γνωστών αλγορίθµων Decision Trees, Artificial Neural Network, Support Vector Machine, και 
k-NN. Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε και ελέγχθηκε και για τις δύο µεθόδους σε σχέση µε το δείγµα για το 
οποίο είχαµε ιστολογικές επιβεβαιώσεις - κατηγοριοποιήσεις (ground truth). Για περιπτώσεις οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν ως µη κακοήθεις από την FNA, και για τις οποίες δεν είχαµε ιστολογικές 
επιβεβαιώσεις, το δείγµα προέκυψε από την συνεκτίµηση και άλλων κλινικών, εργαστηριακών και 
απεικονιστικών εξετάσεων. 

Στον Πίνακας 7-6 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά πλέον ο πίνακας συσχέτισης όλων των µεθόδων 
ταξινόµησης, των δύο προτεινόµενων και της FNA. Τα αποτελέσµατα αυτού του πίνακα 
χρησιµοποιούνται µε στόχο να υπολογιστεί η ευαισθησία (ποσοστό των αληθώς θετικών), η ειδικότητα 
(ποσοστό των αληθώς αρνητικών) και η συνολική ακρίβεια (ποσοστό των αληθώς θετικών και αληθώς 
αρνητικών) όλων των µεθόδων και της βιοψίας FNA. Οι τιµές για τα παραπάνω παρουσιάζονται στον 
Πίνακας 7-7. 

Όπως µπορούµε να δούµε από τους πίνακες Πίνακας 7-6 και Πίνακας 7-7 η συνολική ακρίβεια για τον 
προτεινόµενο αλγόριθµο βασισµένο στην µέθοδο της πλειοψηφίας (majority vote procedure - CMV) στο 
σύνολο ελέγχου είναι η µεγαλύτερη (98,6%) σε σχέση µε όλους τους άλλους και µε την FNA. Επίσης ο 
προτεινόµενος αλγόριθµος AIS είναι πολύ κοντά στο προηγούµενο ποσοστό (98,5%). Αναλυτικότερα, η 
ευαισθησία της µεθόδου CVM είναι αισθητά καλύτερη από όλους τους άλλους αλγορίθµους (89,1%), 
αλλά οριακά µικρότερη σε σχέση µε αυτή της FNA (89,3%). Είναι όµως σηµαντικά µικρότερη από την 
ευαισθησία του AIS, ο οποίος παρουσιάζει την υψηλότερη τιµή ευαισθησίας (90%). Σχετικά µε την 
ειδικότητα η µέθοδος CMV παρουσιάζεται οριακά καλύτερη (99,4%) από τις µεθόδους AIS, ANN, 
SVM, k-NN, ∆έντρων απόφασης (99,2% - 99,2% – 99,3% – 99% – 99,2% αντίστοιχα) και αισθητά 
καλύτερος από την FNA (98%). 
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Πίνακας 7-6 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix)  

Για Μέσο Όρο 10 Ανεξάρτητων Επαναλήψεων 
Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη Κλάση 

  Class 1 Class 2 
Βιοψία FNA Class 1 647 13 
 Class 2 6 47 
    
Πλειοψηφίας (CMV) Class 1 656 4 
 Class 2 6 47 
    
AIS Class 1 655 5 
 Class 2 5 48 
    
∆έντρα Αποφάσεων Class 1 655 5 
 Class 2 9 44 
    
ANN Class 1 655 5 
 Class 2 10 43 
    
SVM Class 1 655 5 
 Class 2 9 44 
    
k-NN Class 1 653 7 
 Class 2 6 47 

 
Πίνακας 7-7 

Μέση Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις Του Αλγορίθµου 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 
Συνολική Ακρίβεια 

(%) 

    
Βιοψία FNA 89.3 98,0 97,3 
    
Πλειοψηφίας (CMV) 89,1 99,4 98,6 
    
AIS 90 99,2 98,5 
    
∆έντρα Αποφάσεων 83,4 99,2 98 
    
ANN  80,3 99,2 97,8 
    
SVM 83,6 99,3 98,1 
    
k-NN 88,1 99,0 98,2 
    

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής οι µέθοδοι Πλειοψηφίας και AIS προτάθηκαν ώστε να 
βοηθήσουν στην διάγνωση της κακοήθειας θυρεοειδούς. Αρχικός στόχος ήταν να παρουσιαστεί µια 
ολοκληρωµένη µέθοδος ταξινόµησης για ιατρικές εφαρµογές. Ειδικότερα για το πεδίο της βιοψίας FNA ο 
στόχος ήταν να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα της. Ιδιαίτερα στον τοµέα της ταξινόµησης των 
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επιχρισµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ύποπτα «suspicious» από τους ειδικούς και το οποίο αποτελεί 
το αδύναµο σηµείο της µεθόδου. Αυτό επετεύχθη µε την ανάλυση των δεδοµένων τόσο µε την µέθοδο 
πλειοψηφίας όσο και µε τον αλγόριθµο AIS. 

Το τελευταίο και πλέον ενδιαφέρον σηµείο προκύπτει από την ικανότητα των προτεινόµενων 
αλγορίθµων, στην ταξινόµηση των δειγµάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως ύποπτα από την βιοψία FNA. 
Η ορθή κατάταξη αυτών των δειγµάτων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο κοµµάτι, ακόµα και για τους πλέον 
ειδικούς. Στο σύνολο µε επιβεβαιωµένα δείγµατα (“golden” σετ) 13 από τα 26 ύποπτα επιχρίσµατα µε 
ιστολογική επιβεβαίωση αποδείχτηκαν ότι ήταν καλοήθη. Όλα τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως 
ύποπτα από την FNA αντιµετωπίζονται κλινικά σαν κακοήθειες. Όπως µπορούµε να καταλάβουµε η 
βιοψία FNA δείχνει ευαισθησία 100%, αλλά ειδικότητα 0% (στην µέθοδο FNA υποθέτουµε ότι ένα 
περιστατικό που χαρακτηρίζεται ύποπτο είναι αληθώς θετικό). Η εφαρµογή όποιου άλλου µεµονωµένου 
αλγορίθµου βελτιώνει αισθητά την διαχείριση αυτών των περιπτώσεων, όπως φαίνεται στους παρακάτω 
πίνακες. Ιδιαίτερα όµως ο προτεινόµενος αλγόριθµος Πλειοψηφίας βελτιώνει εξαιρετικά την ταξινόµηση 
παρουσιάζοντας ευαισθησία 93,9% συγκρίσιµη µε το 100% της FNA και ειδικότητα και συνολική 
ακρίβεια µεγαλύτερες, 75,4% και 84,6% αντίστοιχα, σε σχέση µε τα 0% και 50% της FNA. Έτσι µε τη 
χρήση του προτεινόµενου αλγορίθµου πλειοψηφίας το 75,4% από τις υπόνοιες µπορούν ασφαλώς να 
χαρακτηριστούν σαν µη κακοήθειες. Επιπλέον οι αλγόριθµοι ∆έντρων Αποφάσεων, SVM και k-NN 
έχουν µεγαλύτερη ειδικότητα (60,8 – 66,9 – 63,9 αντίστοιχα) σε σχέση µε την FNA αλλά έχουν και 
αισθητά µικρότερη ευαισθησία (62,3 - 63,1 – 60 αντίστοιχα) και συνολική ακρίβεια (61,5 – 65 – 61,9 
αντίστοιχα). Οι αλγόριθµοι AIS και ΑΝΝ παρουσιάζουν καλύτερες τιµές σε σχέση µε τους άλλους 
ανεξάρτητους αλλά υποδεέστερες σε σχέση µε τον αλγόριθµο πλειοψηφίας. Από όλες τις ανεξάρτητες 
µεθόδους η AIS έχει την καλύτερη απόδοση ακολουθούµενος από τα Νευρωνικά δίκτυα, ενώ την 
καλύτερη απόδοση συνολικά για τα ύποπτα έδωσε η µέθοδος της πλειοψηφίας.   

 
Πίνακας 7-8 

Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα,  

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 
Μέθοδος Πραγµατική Κλάση Προβλεπόµενη κλάση 

  Class 1 Class 2 
Βιοψία FNA Class 1 0,0 13,0 
 Class 2 0,0 13,0 
    
Πλειοψηφίας (CMV) Class 1 10 3 
 Class 2 1 12 
    
AIS Class 1 8 5 
 Class 2 2 11 
    
∆έντρα Αποφάσεων Class 1 8 5 
 Class 2 5 8 
    
ANN Class 1 9 4 
 Class 2 3 10 
    
SVM Class 1 8 5 
 Class 2 4 9 
    
k-NN Class 1 8 5 
 Class 2 5 8 
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Πίνακας 7-9 

Ακρίβεια Ταξινόµησης 

Για Τα ∆είγµατα Τα Οποία Χαρακτηρίζονται Ύποπτα, 

Μέσος Όρος Για 10 Ανεξάρτητες Επαναλήψεις 

Μέθοδος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 
Συνολική 

Ακρίβεια(%) 
Βιοψία FNA 100,0 0,0 50,0 
    
Πλειοψηφίας (CMV) 93,9 75,4 84,6 
    
AIS 86,9 64,6 75,8 
    
∆έντρα Αποφάσεων 60,8 62,3 61,5 
    
ANN  74,6 66,2 70,4 
    
SVM 66,9 63,1 65,0 
    
k-NN 63,9 60,0 61,9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

8 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγινε µια εκτενής ανάλυση δεδοµένων από βιοψία θυρεοειδούς µε 
λεπτή βελόνα FNA. Πέραν της επίτευξης των στόχων της η διατριβή αυτή µπορεί να αποτελέσει έναυσµα 
για µελλοντική εργασία πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο, έχοντας προοπτικές επέκτασης τόσο σε 
επίπεδο τεχνολογικό όσο και ιατρικό. 

8.1  ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ 

 
Οι στόχοι οι οποίοι επετεύχθησαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή εκτείνονται σε όλο το φάσµα του 
διεπιστηµονικού αντικειµένου της ιατρικής πληροφορικής. Πρώτος στόχος που επετεύχθη ήταν η 
αξιοποίηση του έντυπου αρχειακού υλικού, το οποίο δεν είχε υποβληθεί σε επεξεργασία ούτε µε 
σύγχρονες µεθόδους ούτε σε αυτή την έκταση. Επίσης, µε την µεθοδολογική ανάλυση που 
παρουσιάστηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγινε πλήρης ανάλυση και εύρεση των καλύτερων 
χαρακτηριστικών παραµέτρων τα οποία συµβάλλουν στην αξιολόγηση της FNA. Ο ειδικός 
παθολογοανατόµος ο οποίος συνεργάστηκε είχε µεγάλη εµπειρία και γνώση του αντικειµένου, και ως εκ 
τούτου είχε εντοπίσει σε υψηλό βαθµό τις σχετικές χαρακτηριστικές παραµέτρους κυρίως από εµπειρική 
παρατήρηση. Με την εφαρµογή των µεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών παραµέτρων επιτεύχθηκε η 
επιστηµονική επιβεβαίωση και ανεύρεση τόσο ενός εκάστου χαρακτηριστικού αλλά κυρίως συντέθηκε 
ένα σύνολο χαρακτηριστικών παραµέτρων τα οποία είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση της FNA. Άλλο 
ένα σηµαντικό επίτευγµα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εφαρµογή µεθόδων εξόρυξης 
δεδοµένων σε δεδοµένα FNA. Εφαρµόστηκαν ανεξάρτητα τέσσερις γνωστές µέθοδοι εξόρυξης 
δεδοµένων µεγάλης αξιοπιστίας, ∆έντρα αποφάσεων (Decision Trees), Τεχνικά νευρωνικά δίκτυα 
(Artificial Neural Network), Μηχανές διανυσµάτων στήριξης (Support Vector Machine), και k - 
κοντινότερου γείτονα (k-NN). Τα αρχικά αποτελέσµατα ήταν συγκρίσιµα µε αυτά της FNA. Περαιτέρω 
βελτίωση όµως των αποτελεσµάτων επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή της µεθόδου πλειοψηφικού κανόνα 
(Majority Vote - CMV) συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τριών από τους 
προαναφερόµενους αλγορίθµους (Artificial Neural Network, Support Vector Machine και k-NN). 
Σαφέστατα όµως η προφανέστερη και µεγαλύτερη βελτίωση επετεύχθη µε την εφαρµογή της 
τροποποιηµένης µεθόδου τεχνητών αυτοάνοσων συστηµάτων (Artificial Immune Systems – AIS) 
παρουσιάζοντας ιδιαίτερα βελτιωµένα αποτελέσµατα στην ταξινόµηση των επιχρισµάτων, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ύποπτα (suspicious) από τους ειδικούς και αποτελούν το αδύναµο σηµείο της 
µεθόδου FNA. Μεγάλη σηµασία έχει η αυξηµένη ικανότητα ταξινόµησης των υπόπτων (suspicious) 
επιχρισµάτων µε τη µέθοδο AIS σε σύγκριση µε την ικανότητα του ειδικού, ειδικά αν συνυπολογιστεί ότι 
ο ειδικός παθολογοανατόµος είχε µεγάλη εµπειρία στο αντικείµενο και άρα µεγάλη επιτυχία στην 
αξιολόγηση. 

8.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Μια πρώτη προοπτική επέκτασης θα µπορούσε να είναι η ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων στην οποία 
θα συλλέγονται όχι µόνο στοιχεία FNA αλλά και άλλων εξετάσεων του θυρεοειδούς. Έτσι η 
συστηµατική συλλογή αποτελεσµάτων ανάλυσης αίµατος για µέτρηση των ορµονών που ελέγχει ή 
παράγονται από το θυρεοειδή (TSH, T4, T3), υπερηχογραφήµατα του θυρεοειδούς και του τραχήλου 
γενικότερα, σπινθηρογραφήµατα µε ιώδιο το οποίο χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό «θερµού - 
ψυχρού» όζου, αξονικές ή µαγνητικές τοµογραφίες και φυσικά βιοψίας κατόπιν εγχείρισης αφαιρέσεως 
του θυρεοειδούς µπορεί να εµπλουτίσει τα δεδοµένα προς επεξεργασία και να οδηγήσει σε ακόµα 
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καλύτερα αποτελέσµατα. Στην παρούσα διατριβή έγινε συνυπολογισµός παράλληλων εργαστηριακών 
µετρήσεων για την επιλογή του µεγαλύτερου και πλέον αξιόπιστου δείγµατος όχι όµως για όλους τους 
ασθενείς, αφού τα δεδοµένα δεν είχαν συλλεχθεί µε ένα συστηµατικό τρόπο. Η ύπαρξη ιατρικών 
εξετάσεων και κυρίως απεικονιστικών µπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν 
µε προχωρηµένες µεθόδους αποφάσεων για δεδοµένα εικόνων. Επίσης, η ύπαρξη των δεδοµένων 
µετεγχειρητικής ιστολογικής επιβεβαίωσης µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των περιπτώσεων 
δεδοµένων τα οποία αποτελούν το «χρυσό δείγµα» (golden standard) και είναι οδηγός για κάθε µελέτη 
συµπεριφοράς των κυτταρολογικών παραµέτρων. 

Μια άλλη προοπτική µελλοντικής επέκτασης αποτελεί και η περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων µε 
άλλες µεθόδους, πέραν αυτών που παρουσιάζονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την εύρεση 
των πιθανών πηγών λανθασµένης διάγνωσης. Ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσµα µπορεί να έχει 
θανατηφόρες συνέπειες ενώ τα ψευδώς θετικά οδηγούν τόσο σε ανώφελη επιβάρυνση του ασθενούς 
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του, όσο και σε ανώφελο ψυχολογικό βάρος αλλά και σε οικονοµική 
επιβάρυνση. Επίσης θα µπορούσαν να εξεταστούν και οι περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
ύποπτες και διαχειρίζονται ως κακοήθειες καταλήγοντας σε χειρουργικές επεµβάσεις. 

Πέρα από τις ασθένειες που διαγιγνώσκονται σχετικά καλά µε την µέθοδο FNA, ένα σύστηµα ιατρικής 
υποβοήθησης µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα στη διάγνωση. Υπάρχουν ασθένειες του 
θυρεοειδούς στις οποίες τόσο η FNA όσο και οι άλλες εξετάσεις θυρεοειδούς έχουν µέτρια έως χαµηλή 
διαγνωστική αξία και ακρίβεια. Οι παρακάτω νόσοι µπορούν να αποτελέσουν κάθε µια ένα ξεχωριστό 
αντικείµενο µελλοντικής έρευνας: 

• Όζοι µε εκτεταµένη κυστική εκφύλιση, ίνωση, αποτιτάνωση (δυσχέρεια λήψης) 
• Νόσος Graves µε λήψη αντιθυρεοειδικών 
• Νόσος Hashimoto µε επιθηλιακή ατυπία, εκτεταµένη µετάπλαση (οξύφιλη ή πλακώδη) ή έντονη 

ανοσολογική διέγερση (συχνά ψευδώς θετικά επιχρίσµατα) 
• Νόσος hashimoto µε ανάπτυξη λεµφώµατος (απαραίτητη και συχνά επίπονη η διαπίστωση 

µονοκλωνικού πληθυσµού στις ιστολογικές τοµές) 
• Εστία θηλώδους Ca σε έδαφος νόσου Ηashimoto (συχνά ψευδώς αρνητικά επιχρίσµατα) 

Η νόσος Hashimoto αποτελεί συχνά συγχυτικό διαγνωστικό παράγοντα προς αµφότερες τις 
κατευθύνσεις. 

Έναυσµα για µελλοντική επέκταση µπορεί να αποτελέσει το µειονέκτηµα της µεθόδου FNA για 
ταξινόµηση στοιχείων που ανήκουν στην "Γκρίζα ζώνη" της βιοψίας του θυρεοειδούς. Οι οντότητες 
που αποτελούν τη "γκρίζα ζώνη" από διαγνωστική άποψη στο θυρεοειδή είναι: 

a) "Αδενωµατώδεις" υπερπλαστικοί όζοι 
b) Θυλακιώδη αδενώµατα (ή οξύφιλα από κύτταρα Huerthle), (οριακά και νεοπλάσµατα) 
c) Θυλακιώδη καρκινώµατα (ή οξύφιλα από κύτταρα Huerthle), (οριακά και νεοπλάσµατα) 

Στη γκρίζα αυτή ζώνη κινούµαστε ανάλογα µε κάποια πενιχρά µορφολογικά κριτήρια και τη γενικότερη 
εµπειρία του ειδικού σ' ένα διαγνωστικό µεταίχµιο. Πολύ χρήσιµη για το χειρισµό των ασθενών που 
υπάγονται σ' αυτές τις οµάδες είναι και η προφορική επικοινωνία µε τον Ενδοκρινολόγο, ώστε να 
συνεκτιµηθούν και λοιπές διαγνωστικές παράµετροι (λ.χ. µέγεθος όζου, ηλικία ασθενούς, 
υπερηχογραφική παρουσία κάψας, συνύπαρξη άλλων όζων, αντιθυρεοειδικά αντισώµατα, κύηση κ.λπ.). 
Τόσο το σύστηµα υποβοήθησης ιατρικών αποφάσεων που παρουσιάζεται στην διδακτορική διατριβή όσο 
και κάποιο πιο εξελιγµένο µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω βελτίωση των 
αποτελεσµάτων της µεθόδου FNA για την "Γκρίζα ζώνη". 
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Μελλοντική προέκταση θα µπορούσε να είναι η ανάπτυξη µιας νεότερης µεθοδολογίας για τη µείωση του 
µεγάλου αριθµού στοιχείων και παραµέτρων, τη συρρίκνωση του µεγέθους µε την εξάλειψη εγγραφών 
αλλά και παραµέτρων σε περιπτώσεις που: 

·  τα στοιχεία µπορεί να είναι πάρα πολλά για κάποια µέθοδο εξόρυξης δεδοµένων. 
·  ή ο αναµενόµενος χρόνος για την απόδοση µιας λύσης µπορεί να είναι πάρα πολύ µεγάλος. 

Τέλος, στο επίπεδο της τέταρτης βαθµίδας επεξεργασίας η οποία αποτελεί και την καρδιά του 
συστήµατος, υπάρχει µεγάλο πεδίο για περαιτέρω δοκιµές και άλλων µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων, ή 
και των ίδιων µε παραλλαγές, από τις πολυπληθείς που υπάρχουν επιστηµονικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Πεδία Βάσης ∆εδοµένων και περιγραφή τους 
 

A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΣΘΕΝΗ PATIENT CODE CODE 

5 DIGIT 
AUTOMATI
C 
CONTINUE
S  

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚ
Α 

(DEMOGRAP
HICS) 

2 ΟΝΟΜΑ FIRSTNAME FIRSTNAME 

STRING OF 
30 
CHARACTE
RS 

3 ΕΠΩΝΥΜΟ SURNAME SURNAME 

STRING OF 
30 
CHARACTE
RS 

4 ΦΥΛΛΟ GENT GENT 
MEN OR 
WOMEN 

5 ΗΛΙΚΙΑ AGE AGE 
NUMBER 0 
- 100 

6 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ BIRTHDAY BIRTHDAY DATE 

7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ HISTORY HISTORY 

STRNG OF 
100 
CHARACTE
RS 

8 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ VISIT CODE CODE_VISIT 

5 DIGIT 
AUTOMATI
C 
CONTINUE
S  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ) 

VISIT 
DESCRIPTIO

N 
9 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ DATE OF VISIT DATE_VISIT DATE 

10 
ΕΠΑΡΚΕΣ 
ΥΛΙΚΟ ENOUGH MATERIAL STAFF_YES 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
(GENERAL 

DESCRIPTIO
N ELEMENTS) 

11 
ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΣ 
ΥΛΙΚΟ 

NOT ENOUGH 
MATERIAL STAFF_NO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

12 
ΑΜΦΙΒΟΛΟ 
ΥΛΙΚΟ 

INDETERMINATE 
MATERIAL 

STAFF_NOT_
SURE 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

13 
ΜΟΝΗΡΗΣ 
ΟΖΟΣ SOLITARY NODULE 

OZOS_NUM_
ONE 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

14 ΠΟΛΥΟΖΩ∆ΗΣ MULTI NODULE 
OZOS_NUM_
MANY 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

15 ΘΕΣΗ ΟΖΟΥ OZOS POSITION OZOS_POS 

RIGHT, 
LEFT, 
ISTHMOS, 
BOTH 
SIDES, 
RIGHT & 
ISTHMOS, 
LEFT & 
ISTHMOS, 
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A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

BOTH 
SIDES & 
ISTHMOS 

16 
ΚΥΣΤΙΚΟΣ 
ΟΖΟΣ CYSTIC 

OZOS_TYPE_
CYST 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

17 
ΣΥΜΠΑΓΗΣ 
ΟΖΟΣ SOLID NODULE 

OZOS_TYPE_
COMP 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

18 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΟΖΟΥ 

VOLUME OF CYSTIC 
OZOS  OZOS_VOL 

NUMBER 
MAX 10 
DIGITS 

19 ΧΡΩΜΑ ΟΖΟΥ 
COLOR OF CYSTIC 
OZOS 

OZOS_COLO
R 

DARK 
COLOR, 
LIGHT 
COLOR 

20 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚ
Ο ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ 

CYTOLOGIC 
COMPARED TO 
HISTOLOGIC 
DIAGNOSIS 

OZOS_RESU
LT 

TRUE, 
FALSE 
NEGATIVE, 
FALSE 
POSITIVE, 
FALSE 
SUSPICIOU
S, WE DO 
NOT KNOW 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΑΤΑ 

(RESULTS) 

21 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ 
HISTOLOGIC 
DIAGNOSIS 

OZOS_RESU
LT_NAME 

Βλέπε 
πίνακα 
Error! 
Reference 
source not 
found. 

22 
ΟΖΩ∆ΗΣ 
ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ 

NODULAR 
HYPERPLASIA 

D_G_OZODIS
_IPER 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΚΕ
Σ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

(THYROID 
DISEASES)  

23 HASHIMOTO HASHIMOTO D_G_HASHI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

24 
ΟΞΥΦΙΛΟΣ 
ΟΖΟΣ OXIPHILIC NODULE D_G_OXI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

25 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α
Σ 

THYROIDITIS 
ELEMENTS 

D_G_ST_THY
RO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

26 
ΥΠΟΞΕΙΑ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙΣ 

SUBACUTE 
THYROIDITIS D_G_IPOXI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

27 
ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΥΣΤΙΚΗ NON SPECIFIC CYSTIC D_G_EIDIKI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

28 

ΜΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ
ΝΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙΣ 

NOT CLASSIFIED 
THYROIDITIS 

D_G_NO_TAK
SI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

29 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΠΑ
ΘΕΙΑ 

AUTOIMMUNE 
THYROIDITIS D_G_AYTO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

30 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ

POURLY 
DIFFERENTIATED 
CARCINOMA D_B_LOW 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 



114 

A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΗΣ 

31 ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ METASTASIS D_B_META 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

32 
ΘΗΛΩ∆ΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Ca 

PAPILLARY 
CARCINOMA D_B_THILO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

33 

ΘΗΛΩ∆ΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

PAPILLARY 
CARCINOMA VARIANT D_B_PIKI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

34 
ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

ANAPLASTIC 
CARCINOMA D_B_ANAPL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

35 
ΜΥΕΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

MEDULLARY 
CARCINOMA D_B_MIELO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

36 ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ UNCLASSIFIED D_B_ATAXI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

37 ΛΕΜΦΩΜΑ LYMPHOMA D_B_LEMFO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

38 ΛΟΙΠΑ OTHER D_B_OTHER 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

39 
ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΣ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ 

FOLLICULAR 
NEOPLASM 

D_B_NEO_TH
ILO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

40 
ΟΞΥΦΙΛΟ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ OXIPHILIC NEOPLASM 

D_B_NEO_OX
I 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

41 
ΥΠΟΝΟΙΑ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ SUSPICIOUS 

D_SUSPICIO
US 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

42 
ΟΡΙΑΚΟ 
ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΣ 

BORDER LINE 
FOLLICULAR 

D_LIMIT_THIL
O 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

43 
ΟΡΙΑΚΟ 
ΟΞΥΦΙΛΟ 

BORDER LINE 
OXYPHILIC D_LIMIT_OXI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

44 
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ
∆ΗΣ PARATHYROID O_PARA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

(OTHER 
DISEASES) 

45 ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΑΣ LYMPH NODE O_LEMFO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

46 
ΒΡΑΧΕΙΑΚΗ 
ΚΥΣΤΗ BRANCHIAL CYST O_BRAXO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

47 
ΘΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚ
ΟΥ ΠΟΡΟΥ THYROGLOSIC DUCT O_THYRO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

48 
ΦΑΓΟΚΟΚΚΥΩ
ΜΑ FAGOGRANULOMA O_FAGO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

49 
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙ
ΚΟ MESENCHYMAL O_MESE 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

50 
ΟΓΚΟΣ 
ΚΑΡΟΤΥ∆ΙΚΟΥ 

CAROTID BODY 
TUMOR O_KAROTI 

BINARY 
VALUE 0 
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A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

OR 1 

51 ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΣ SALLIVARY O_SIELO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

52 
ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΠΟΛΎ COLLOID NUMERUS 

EPI_SUB_CO
L_BIG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΤΟΣ 
(SUBSTRATE 
ELEMENTS) 

53 
ΚΟΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΛΙΓΟ COLLOID FEW 

EPI_SUB_CO
L_SMALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

54 ΑΙΜΑ BLOOD 
EPI_SUB_BL
OOD 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

55 ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΕΣ AMYLOID EPI_SUB_AMI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

56 

ΜΙΚΡΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘ
ΕΙΑ LOW CELLULARITY 

EPI_CYTO_S
MALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

57 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘ
ΕΙΑ HIGH CELLULARITY 

EPI_CYTO_BI
G 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

58 
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡ
Α ΠΟΛΛΑ 

LYMFOCYTES 
NUMERUS 

EPI_SUB_AD
D_LEMFO_BI
G 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΟΣ 

(ADDITIONAL 
SUBSTRATE 
ELEMENTS) 

59 
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡ
Α ΛΙΓΑ LYMFOCYTES FEW 

EPI_SUB_AD
D_LEMFO_S
MALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

60 ΝΕΚΡΩΤΙΚΟ NEKROTIC 
EPI_SUB_AD
D_NEKRO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

61 ΑΣΒΕΣΤΙΟ CALCIUM 
EPI_SUB_AD
D_ASB 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

62 ΛΙΠΟΕΙ∆Η LIPOID 
EPI_SUB_AD
D_LIPO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

63 
ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΠΟΛΛΑ 

PHAGOCYTES 
NUMERUS 

EPI_SUB_AD
D_FAGO_BIG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

64 
ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΛΙΓΑ PHAGOCYTES FEW 

EPI_SUB_AD
D_FAGO_SM
ALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

65 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠ
ΥΡΗΝΑ POLIMORPHS 

EPI_SUB_AD
D_POLI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

66 
ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑ
ΡΑ 

MULTINUCLEATED 
GIANT CELLS 

EPI_SUB_AD
D_GIGA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

67 ΆΛΛΟ OTHER 
EPI_SUB_AD
D_OTHER 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

68 DETRITUS DETRITUS 
EPI_SUB_AD
D_DET 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

69 
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

CONNECTED TISSUE 
BACKGROUND 

EPI_SUB_AD
D_SIND 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

70 ΨΑΜΜΩ∆Η PSAMMOMA 
EPI_SUB_AD
D_PSAM 

BINARY 
VALUE 0 
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A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

OR 1 

71 ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ FIBROBLAST 
EPI_SUB_AD
D_INO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

72 ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ ISTIOCYTES 
EPI_SUB_AD
D_ISTIO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

73 ΚΑΛΗ ΣΥΝΟΧΗ TIGHT COHESION 
EPI_CELL_SI
NO_GOOD 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 ΣΥΝΟΧΗ 

(COHESION) 

74 
ΧΑΛΑΡΗ 
ΣΥΝΟΧΗ LOOSE COHESION 

EPI_CELL_SI
NO_LOOSE 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

75 
ΜΟΝΟΣΤΟΙΒΑ∆
ΩΣΗ MONOLAYER 

EPI_ARCHI_M
ONO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ARCHITECTU
AL 

ELEMENTS) 

76 ΜΙΚΡΟΘΥΛΑΚΙΑ MICROFOLLICLES 
EPI_ARCHI_M
ICRO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

77 

ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΙΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΠΟΛΛΟΙ 

FOLLICULAR 
FORMATIONS 
NUMERUS 

EPI_ARCHI_T
HILA_BIG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

78 

ΘΥΛΑΚΙΩ∆ΕΙΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΛΙΓΟΙ 

FOLLICULAR 
FORMATIONS FEW 

EPI_ARCHI_T
HILA_SMALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

79 
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ SOLID FORMATIONS 

EPI_ARCHI_S
IMPA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

80 

ΘΗΛΩ∆ΕΙΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΠΟΛΛΟΙ 

PAPILLARY 
FORMATIONS 
NUMERUS 

EPI_ARCHI_T
HILO_BIG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

81 

ΘΗΛΩ∆ΕΙΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΛΙΓΟΙ 

PAPILLARY 
FORMATIONS FEW 

EPI_ARCHI_T
HILO_SMALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

82 ΕΛΕΥΘΕΡΑ FREE 
EPI_ARCHI_F
REE 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

83 
ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ MONONUCLEAR CELL 

CYTO_CELL_
MONO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓ
ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(CYTOLOGIC

AL 
ELEMENTS) 

84 
∆ΙΠΥΡΗΝΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ BINUCLEI CELLS 

CYTO_CELL_
DIP 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

85 
ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ MULTI NUCLEI CELLS 

CYTO_CELL_
POLI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

86 
ΘΥΛΑΚΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ FOLLICULAR CELLS 

CYTO_CELL_
THILA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

87 

ΑΤΥΠΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΠΟΛΛΑ 

ATYPICAL CELLS 
NUMERUS 

CYTO_CELL_
ATI_BIG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

88 
ΑΤΥΠΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΙΓΑ ATYPICAL CELLS FEW 

CYTO_CELL_
ATI_SMALL 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

89 
ΕΠΙ∆ΕΡΜΟΕΙ∆Η 
ΚΥΤΤΑΡΑ EPIDERMOID CELLS 

CYTO_CELL_
EPI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

90 
ΟΞΥΦΙΛΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ OXYPHILIC CELLS 

CYTO_CELL_
OXI 

BINARY 
VALUE 0 
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A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

OR 1 

91 
ΑΝΙΣΟΚΥΤΤΑΡΩ
ΣΗ ANISOKITAROSIS 

CYTO_CELL_
MORFI_ANI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

92 ΟΜΑΛΗ SMOOTH 
CYTO_CELL_
MORFI_OMA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

93 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

POLIMORPHI OF 
CELLS 

CYTO_CELL_
MORFI_POLI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

94 ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ DISTINCT BORDERS 
CYTO_CELL_
LIMIT_DEF 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

95 ΜΗ ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ 
NON DISTICT 
BORDERS 

CYTO_CELL_
LIMIT_NOT_D
EF 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

96 ΑΤΡΑΚΤΟΕΙ∆Η SPINDLE 

CYTO_CELL_
PLASMA_ATR
A 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

97 ΚΛΑΣΣΙΚΟ CLASSIC 

CYTO_CELL_
PLASMA_KLA
S 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

98 
ΠΛΑΣΜΟΚΥΤΟΕ
Ι∆ΕΣ PLASMACYTOID 

CYTO_CELL_
PLASMA_PLA
SMA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

99 ∆ΙΑΥΓΕΣ CLEAR 
CYTO_CELL_
PLASMA_DIA 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

100 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ POLIGONAL 

CYTO_CELL_
PLASMA_POL
IG 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

101 ΚΟΚΚΙΩΣΗ CRANULATION 

CYTO_CELL_
PLASMA_KO
K 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

102 ΚΑΙΝΟΤΟΠΙΩΣΗ VACULISATION 

CYTO_CELL_
PLASMA_KAI
NO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

103 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ECCENTRIC 

CYTO_NUCL_
POS_NOT_C
ENTER 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

104 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ CENTRAL 

CYTO_NUCL_
POS_CENTE
R 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

105 
ΑΝΙΣΟΚΑΡΥΩΣ
Η ANISOKARYOSIS 

CYTO_NUC_
MORFI_ANI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

106 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ INCLUSIONS 
CYTO_NUC_
MORFI_ESO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

107 
ΠΥΚΝΩΤΙΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ PYCNOTIC NUCLEUS 

CYTO_NUC_
MORFI_PICN
O 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

108 ΙΣΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ISOPIRINOSIS 
CYTO_NUC_
MORFI_ISO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

109 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ NUCLEAR CROUDING 

CYTO_NUC_
MORFI_SINO 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

110 ΠΥΡΗΝΙΑ NUCLEOLI 
CYTO_NUC_
MORFI_PIRI 

BINARY 
VALUE 0 
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A/A 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

OR 1 

111 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 
ΠΥΡΗΝΑ 

NUCLEAR 
POLIMORPHY 

CYTO_NUC_
MORFI_POLI 

BINARY 
VALUE 0 
OR 1 

 

ΠΕ∆ΙΟ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 

NOT DONE, NODULAR HYPERPLASIA, HASHIMOTO, OXIPHILIC NODULE, 
THYROIDITIS ELEMENTS, SUBACUTE THYROIDITIS, NON SPECIFIC 
CYSTIC, NOT CLASSIFIED, AUTOIMMUNE THYROIDITIS THYROIDITIS, 
POURLY DIFFERENTIATED CARCINOMA, METASTASIS, PAPILLARY 
CARCINOMA, PAPILLARY CARCINOMA VARIANT, ANAPLASTIC 
CARCINOMA, MEDULLARY CARCINOMA, UNCLASSIFIED, LYMPHOMA, 
OTHER, FOLLICULAR NEOPLASM, OXIPHILIC NEOPLASM, SUSPICIOUS, 
BORDER LINE FOLLICULAR, BORDER LINE OXYPHILIC, PARATHYROID, 
LYMPH NODE, BRANCHIAL CYST, THYROGLOSIC DUCT, 
FAGOGRANULOMA, MESENCHYMAL, CAROTID BODY TUMOR, 
SALLIVARY, ΑΠΟΣΤΗΜΑ, FOLLICULAR ADENOMA, FOLLICULAR 
CARCINOMA, OXIPHYLIC ADENOMA, OXIPHYLIC CARCINOMA 

∆υνατές τιµές του πεδίου Ιστολογικής ∆ιάγνωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

A/

A 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ   

1 ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΠΟΛΎ COLLOID NUMERUS 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(SUBSTRATE 

ELEMENTS) 

2 ΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΛΙΓΟ COLLOID FEW 

3 ΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΥΠΑΡΞΗ COLLOID EXIST 

4 ΑΙΜΑ BLOOD 

5 ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ AMYLOID 

6 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑ LOW CELLULARITY 

7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑ HIGH CELLULARITY 

8 

ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑ 

ΥΠΑΡΞΗ CELLULARITY EXIST  

9 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΟΛΛΑ LYMFOCYTES NUMERUS 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(ADDITIONAL 

SUBSTRATE 

ELEMENTS) 

10 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΛΙΓΑ LYMFOCYTES FEW 

11 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΥΠΑΡΞΗ LYMFOCYTES EXIST 

12 ΝΕΚΡΩΤΙΚΟ NEKROTIC 

13 ΑΣΒΕΣΤΙΟ CALCIUM 

14 ΛΙΠΟΕΙΔΗ LIPOID 

15 

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΟΛΛΑ PHAGOCYTES NUMERUS 

16 ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ ΛΙΓΑ PHAGOCYTES FEW 

17 

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΥΠΑΡΞΗ PHAGOCYTES EXIST 

18 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗ

ΝΑ POLIMORPHS 

19 ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΑ MULTINUCLEATED GIANT CELLS 

20 ΆΛΛΟ OTHER 

21 DETRITUS DETRITUS 

22 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CONNECTED TISSUE BACKGROUND 

23 ΨΑΜΜΩΔΗ PSAMMOMA 

24 ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ FIBROBLAST 

25 ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ ISTIOCYTES 

26 ΚΑΛΗ ΣΥΝΟΧΗ TIGHT COHESION ΣΥΝΟΧΗ 

(COHESION) 27 ΧΑΛΑΡΗ ΣΥΝΟΧΗ LOOSE COHESION 

28 ΜΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΩΣΗ MONOLAYER ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ARCHITECTUAL 

ELEMENTS) 

29 ΜΙΚΡΟΘΥΛΑΚΙΑ MICROFOLLICLES 

30 

ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOLLICULAR FORMATIONS NUMERUS 
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A/

A 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ   

ΠΟΛΛΟΙ 

31 

ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΙΓΟΙ FOLLICULAR FORMATIONS FEW 

32 

ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ FOLLICULAR FORMATIONS EXIST 

33 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ SOLID FORMATIONS 

34 

ΘΗΛΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΠΟΛΛΟΙ PAPILLARY FORMATIONS NUMERUS 

35 

ΘΗΛΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΙΓΟΙ PAPILLARY FORMATIONS FEW 

36 

ΘΗΛΩΔΕΙΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΥΠΑΡΞΗ PAPILLARY FORMATIONS EXIST 

37 ΕΛΕΥΘΕΡΑ FREE 

38 

ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ MONONUCLEAR CELL 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(CYTOLOGICAL 

ELEMENTS) 

39 ΔΙΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ BINUCLEI CELLS 

40 

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ MULTI NUCLEI CELLS 

41 ΘΥΛΑΚΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ FOLLICULAR CELLS 

42 

ΑΤΥΠΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΠΟΛΛΑ ATYPICAL CELLS NUMERUS 

43 

ΑΤΥΠΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΛΙΓΑ ATYPICAL CELLS FEW 

44 

ΑΤΥΠΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΥΠΑΡΞΗ ATYPICAL CELLS EXIST 

45 

ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΗ 

ΚΥΤΤΑΡΑ EPIDERMOID CELLS 

46 ΟΞΥΦΙΛΑ OXYPHILIC CELLS 

47 ΑΝΙΣΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ANISOKITAROSIS 

48 ΟΜΑΛΗ SMOOTH 

49 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ POLIMORPHI OF CELLS 

50 ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ DISTINCT BORDERS 

51 ΜΗ ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ NON DISTICT BORDERS 

52 ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΗ SPINDLE 

53 ΚΛΑΣΣΙΚΟ CLASSIC 

54 ΠΛΑΣΜΟΚΥΤΟΕΙΔΕΣ PLASMACYTOID 

55 ΔΙΑΥΓΕΣ CLEAR 

56 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ POLIGONAL 

57 ΚΟΚΚΙΩΣΗ CRANULATION 

58 ΚΑΙΝΟΤΟΠΙΩΣΗ VACULISATION 

59 ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ECCENTRIC 

60 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ CENTRAL 
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A/

A 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ   

61 ΑΝΙΣΟΚΑΡΥΩΣΗ ANISOKARYOSIS 

62 ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ INCLUSIONS 

63 

ΠΥΚΝΩΤΙΚΟΣ 

ΠΥΡΗΝΑΣ PYCNOTIC NUCLEUS 

64 ΙΣΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ISOPIRINOSIS 

65 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ 
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