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Ο κύριος σκοπός της διατριβής ήταν η δημιουργία ενός νέου πρωτότυπου οπτικού μικροσκοπίου 

διερχόμενου φωτός το οποίο θα μπορούσε να παράγει 3-διάστατες εικόνες βελτιωμένης διακριτικής 

ικανότητας. Στην πορεία των ερευνητικών πειραμάτων προέκυψε ότι η 3-διαστάσταση απεικόνιση των 

ιστολογικών δειγμάτων δύναται να προκύψει περισσότερο αποτελεσματικά με την χρήση ειδικού 

πρωτοκόλλου δημιουργίας διαδοχικών ιστολογικών τομών από τα δείγματα, και εφαρμογής ειδικών 

μεθόδων ανασύνθεσης εικόνας, χωρίς την ανάγκη κατασκευής εξειδικευμένου μικροσκοπίου, όπως αρχικά 

είχε σχεδιαστεί. Κατόπιν των ανωτέρω και κατόπιν συνεργασίας με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή της 

διατριβής μου, τροποποιήθηκε  το  θέμα της διατριβής από ” Σχεδιασμός και κατασκευή μικροσκοπίου 

διερχόμενου φωτός με δυνατότητα τομογραφικής απεικόνισης”, σε  ”3-διάστατη απεικόνιση ιστολογικών 

δεδομένων στην οπτική μικροσκοπία διερχόμενου φωτός ” για να προσδιορίζετε ακριβέστερα η ερευνητική 

μου εργασία.    

Κατά τον 3ο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την οπτικοποίηση ενός ιστού 

σε διαφορετικά επίπεδα καθώς και για την τρισδιάστατη αναπαράστασή του από εικόνες των τομών του. 

Αρχικά, ελήφθησαν δείγματα ιστών από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο». Το πρώτο δείγμα ήταν 

μια καλοήθης βλάβη του μαστού, ένα ινοαδένωμα, το δεύτερο ήταν μια κακοήθης βλάβη του μαστού, ένα 

μικροθηλώδες αδενοκαρκίνωμα μαστού, το τρίτο ήταν ένα λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS) και το τέταρτο 

ήταν ένα καρκίνωμα του πόρου in situ (DCIS). Με αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατή η αξιολόγηση της αξίας 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε δύο διαφορετικές κατηγορίες παθολογιών, δηλαδή έναν καλοήθη όγκο 

(ινοαδένωμα) και τους κακοήθεις όγκους (αδενοκαρκίνωμα, LCIS και DCIS). Η συλλογή δεδομένων και το 

ερευνητικό πρωτόκολλο έχουν εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Ιπποκράτειο» (Αριθμός Έγκρισης 65/8-11-2021) και την Επιτροπή Δεοντολογίας Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (Έγκριση αριθμ. 108080/30-11-2021). 

Κάθε δείγμα τοποθετήθηκε σε μικροτόμο για τη δημιουργία διαδοχικών τομών πάχους 2μm. Κάθε τομή ιστού 

χρωματίστηκε χρησιμοποιώντας Αιματοξυλίνη και Ηωσίνη (Η&Ε). Οι τομές ιστού αριθμήθηκαν και 

τοποθετήθηκαν σε πλακίδια μικροσκοπίου. Ένας ιστοπαθολόγος επιθεώρησε οπτικά το υλικό για τον 

προσδιορισμό της περιοχής ενδιαφέροντος (ROI) σε κάθε πλακίδιο. Μια ψηφιακή εικόνα 2-D δημιουργήθηκε 

από κάθε ROI χρησιμοποιώντας ένα σύστημα απεικόνισης ψηφιακής μικροσκοπίας φωτός που περιλαμβάνει 

μικροσκόπιο LEICA DM 2500 με έγχρωμη κάμερα LEICA DFC 420 C. Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε δείγμα 

προέκυψε μία ακολουθία 𝑁 διδιάστατων εικόνων {𝑆0, 𝑆1, … , 𝑆𝑁−1} που αντιστοιχούσαν στις διαδοχικές 

τομές του εκάστοτε ιστού. Αρχικά έγινε προεπεξεργασία των εικόνων για να μειωθούν οι χρωματικές 

διαφοροποιήσεις λόγω ανομοιομορφίας στη χρώση, ανομοιόμορφου φωτισμού μικροσκοπίου κ.λπ.  Αυτό 

επετεύχθη με χρήση της τεχνικής ταιριάσματος ιστογράμματος κάθε εικόνας με την πρώτη εικόνα της 

ακολουθίας (Gonzalez & Woods (2018)). Με  αυτόν τον τρόπο προέκυψε μία νέα ακολουθία εικόνων 

{𝛪0, 𝛪1, … , 𝛪𝑁−1}, ( 𝛪0 = 𝑆0). 

Στη συνέχεια, έγιναν 𝑁 − 1 ευθυγραμμίσεις μεταξύ όλων των ζευγών εικόνων διαδοχικών τομών:  κάθε 

εικόνα 𝐼𝑖 ευθυγραμμίστηκε με την μετασχηματισμένη εικόνα 𝐼𝑖−1 (𝑖 = 2,3,… ,𝑁 − 1) (Εικόνα 1).  Η εικόνα 𝐼1 

ευθυγραμμίστηκε με την εικόνα 𝐼0. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε μία νέα ακολουθία ευθυγραμμισμένων 

εικόνων  {𝐽0, 𝐽1, … , 𝐽𝑁−1}, όπου 𝐽𝑖 συμβολίζει την μετασχηματισμένη έκδοση της εικόνας 𝐼𝑖 (𝑖 = 1,2,… ,𝑁 −

1) και 𝐽0 = 𝐼0. 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Εικόνα 1. (α) Εικόνα αναφοράς. (β) Εικόνα προς ευθυγράμμιση. (γ) Σύντηξη των δύο εικόνων πριν την ευθυγράμμιση. (δ) Σύντηξη 
των δύο εικόνων μετά την ευθυγράμμιση. 

Θεωρώντας ότι οι γραμμές και οι στήλες κάθε εικόνας 𝐽𝑖 (𝑖 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1) αντιστοιχούν στην 𝑦 και στην 

𝑥 κατεύθυνση αντίστοιχα (𝑥𝑦 επίπεδο), δημιουργήθηκαν νέες εικόνες που αντιστοιχούν στα επίπεδα 𝑥𝑧 και 

𝑦𝑧. Ο άξονας 𝑧 αντιστοιχήθηκε στον άξονα κοπής των τομών. Οι εικόνες αυτές είχαν χαμηλή διακριτική 

ικανότητα (π.χ. 21 × 1920). Για να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα κατά μήκος των γραμμών των εικόνων, 

έγινε η εκπαίδευση και η εφαρμογή ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου (Kim et al. (2016)) (Εικόνα 2). 

 

(α) 

 

(β) 

Εικόνα 2. (α) Εικόνα στο επίπεδο xz. (β) Εικόνα μετά την αύξηση της διακριτικής ικανότητας. 

Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για την 

περίπτωση ινοαδενώματος (Εικόνα 3) και LCIS. 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Εικόνα 3. Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου. (α) Εικόνα από τμήμα ιστού ινοαδενώματος μαστού στο επίπεδο xy με 
χρώση H&E (τομή με πορτοκαλί χρώμα στον όγκο που φαίνεται στο (γ)). (β) Ανακατασκευασμένη εικόνα στο επίπεδο xz (τομή με 
κίτρινο χρώμα στον όγκο που φαίνεται στο (γ)). (γ) Ανακατασκευσμένος όγκος. 

 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Εικόνα 4. Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου. (α) Εικόνα από τμήμα ιστού LCIS στο επίπεδο xy με χρώση H&E (τομή 
με πορτοκαλί χρώμα στον όγκο που φαίνεται στο (γ)). (β) Ανακατασκευασμένη εικόνα στο επίπεδο xz (τομή με κίτρινο χρώμα 
στον όγκο που φαίνεται στο (γ)). (γ) Ανακατασκευσμένος όγκος. 

Η μεθοδολογία θα αποσταλεί για δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. 
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