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Abstract 

      The medical image processing technique for diagnosing diseases is 

considered very important for human life. Blood cells are composed of 

erythrocytes (Red Blood Cells (RBCs)), the shape of RBC changes when 

the body suffers from different diseases such as Anemia. Classification of 

such diseases helps the medical technician to decide the type of Anemia 

in Laboratory analyses in hospitals.  

This research project aims to develop a digital image 

processing system to process the input microscope images taken for 

blood samples, extract the discriminating features of the Red Blood 

Cells (RBCs), and then utilize these features to distinguish and 

recognize the types of Anemia. 

        The current methods which are used by the pathologists for 

identification of blood parameters are costly and sometimes not 

affordable for the patient, also the preparation of analysis report may 

require long time, and it may be leading to loss of patient’s life. 

      This thesis proposes an automatic recognition algorithm, which 

discriminates the different types of Anemia (Teardrop , Target cell, 

Skile Anemia, Thalassemia, Normal ,Iron deficiency Anemia and 

Elliptocytosis).  

        The proposed algorithm consists of two phases (Training phase 

and Testing phase), the Training phase consists of six stages, at the 

first stage acquisition of Anemia images are captured by digital 

camera that is connected with microscope, preprocessing steps are 

used to improve the quality and remove noise of Anemia image in 



the second  stage , in the third stage edges are detected so as to make 

features extraction  easier , separation of Red Blood Cell from the 

background of image is achieved,  in the fourth stage, features are 

extracted by using Moment Invariant and Geometric Feature, the 

redundant information is removed to find low dimensional 

representation of image data, and this is done by using Principal 

Component Analysis (PCA) in the fifth stage,  in the final stage  the 

discriminating features resulted from applying  two methods 

(Moment Invariant and Geometric features)  are used by  the 

classifier ID3  to recognize Anemia types . 

         The proposed algorithm is designed to classify different shapes 

of abnormal Red Blood Cells; it's considered an effective solution 

for providing healthcare with reduced cost and time. 

  Moment Invariant, Geometric features and Principle 

Component Analysis have been investigated to determine their effect 

on the recognition rate. Classifications rate of Anemia types is (74.1 

%), this percentage is improved by using PCA, where classification 

rate reached (94%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخــــالصة

خاليا  وجدا لحياة اإلنسان.  ةالصور الطبية لتشخيص األمراض مهمتعتبر تقنية معالجة       

خاليا الدم  شكل ان ، و )خاليا الدم الحمراء(او مايسمى من كريات الدم الحمراء  تتكون الدم

فقر الدم. تصنيف هذه  مرض عندما يعاني الجسم من أمراض مختلفة مثل يتغير الحمراء

 في المستشفيات. تحاليل الدمنوع فقر الدم في مختبر طبي لتحديد ال المحللاألمراض يساعد 

لمعالجة الصور يهدف لتطوير نظام معالجة الصور الرقمية ان هذا المشروع البحثي        

الدم  كرياتيز خاليا الدم الحمراء )يتمل الصفاتاستخراج و، المجهرية التي تاخذ عينات الدم 

ان طرق تمييز  , فقر الدم انواع  تحديدلتمييز وات ميزمهذه الالحمراء(، ومن ثم االستفادة من 

لتحديد  المحللينالحالية التي يتم استخدامها من قبل  وتحديد نوع مرض فقر الدم المستخدمة

إعداد تقرير التحليل قد يتطلب وقتا  ان للمريض، وكذلك مرضية غيرمكونات الدم مكلفة وأحيانا 

 .ارواح المرضى إلى خسائر في  يؤديطويال، قد 

التلقائي، الذي يميز أنواع مختلفة من فقر  التمييزخوارزمية  تم اقتراحهذه األطروحة في        

نقص فقر الدم بسبب ، الطبيعي، الثالسيميا، المنجلي ، خلية الهدف، فقر الدمالدمعة الساقطةالدم )

رحلتين )مرحلة التدريب الخوارزمية المقترحة تتكون من م الكريات اإلهليلجية(. والحديد 

اكتساب صور فقر  ومرحلة االختبار(، ومرحلة التدريب تتكون من ست مراحل، المرحلة األولى

المرحلة الثانية تتضمن ،  بواسطة الكاميرا الرقمية التي ترتبط مع المجهر التقاطهايتم  الدم التي

ضوضاء من صور فقر الدم ال وإزالة نوعيةتستخدم لتحسين خطوات التجهيز او المعالجة التي 

 في المرحلة الرابعة يتم ،وفي المرحلة الثالثة تحديد الحواف التي تسهل استخراج المميزات 

المميزات بواسطة  استخراجوفي الرحلة الخامسة يتم فصل خاليا الدم الحمراء من خلفية الصورة 

لزائدة عن الحاجة إليجاد يتم إزالة المعلومات او  استخدام العزوم الثابتة والصفات الهندسية

 الصور، ويتم ذلك عن طريق استخدام تحليل المركباتالتي تمثل بيانات منخفضة الاألبعاد 

الناتجة من تطبيق طريقتين ) العزوم  تمييزالصفاتفي المرحلة النهائية و( PCA) الرئيسية

تم و أنواع فقر الدم لتمييز شجرة القرارتستخدم من قبل المصنف  الثابتة والصفات الهندسية( التي

انها وغير طبيعية. التصميم الخوارزمية المقترحة لتصنيف أشكال مختلفة من خاليا الدم الحمراء 

 والوقت. الكلفةحل فعال لتوفير الرعاية الصحية مع تقليل  تعتبر

على   تحليل المركبات االساسيةوالعزوم الثابتة , الصفات الهندسية  تطبيق كل منتم           

 حيث تم الحصول على نسبةنواع فقر الدم ال التصنيفلتحديد تأثيرها على معدل  صور فقر الدم 



 ٪(.94تصنيف إلى )الحيث وصلت نسبة  ((PCA٪(، وتحسنت هذه النسبة باستخدام 74.1)

   

 

 


