
: פתולוגיה ממוחשבת
אנליזה מורפומטרית של גרעיני אורותל ממאיר  

נמצאת בקורלציה להישנות הגידול 

לאה  , ¹ימן מסאלחה, ²שגיא שפריץ, ²הלחמישראל, ¹קלוריןגאולה 
¹אדמונד סבו, ¹סטרול

מרכז רפואי כרמל, המחלקה לפתולוגיה ¹

מרכז רפואי בני ציון, המחלקה לאורולוגיה ²



מבוא

o האורותלאחד הפרמטרים הקריטיים לחיזוי הפרוגנוזה בסרטן

(Grade)הנו דירוג ההתמיינות של הנגע 

o  דירוג ההתמיינות נקבע כיום באופן סובייקטיבי על פי התרשמות

עיין הפתולוג

oגורם להבדלים בהערכה בין בודק לבודק

oגורם להבדלים בהערכה של הבודק עצמו

o  אנליזת תמונה ממוחשבת מסוגלת לבצע בדיקת פרמטרים

לקביעת דירוג התמיינות הנגע



oיתרונות אנליזת תמונה ממוחשבת:

oסקירה אובייקטיבית של כל הפרמטרים הנבדקים

oניתן לסקור אלפי תמונות בזמן קצר ללא התעייפות

oאין סטייה בהערכה של דגימות שונות

oאין סטייה בהערכה חוזרת של אותה דגימה

o  הערכה באמצעות שיטה זו עשויה לשפר את דיוק

האבחנה וכתוצאה מכך דיוק בחיזוי הפרוגנוזה וניהול  

המחלה למטופל הבודד



מטרת המחקר

של הגרעין  מורפומטריתלבדוק האם אנליזה 

אורותליאלינמצאת בקורלציה להישנות של נגע 



מטופלים ושיטות

oשלושים ותשע מטופלים אקראיים שעברו כריתת גידול מהשלפוחית:

o35גברים

o4נשים

o שנים71גיל ממוצע

o כל הדגימות נצבעו בצביעתH & E( אאוזיןהמטוקסילין)

o כל הדגימות נבדקו על ידי שני פתולוגים אשר קבעו את שלב המחלה

ודירוג ההתמיינות

o כל הדגימות עברו במקביל באופן סמוי הערכה תמונה ממוחשבת על ידי

סורק ממוחשב



מורפומטריתאנליזה 

o גרעינים100בכל דגימה נבדקו

o פרמטרים של סימטריה3בכל גרעין נבדקו:

oRoundness symmetry

oFractal symmetry

oMargination symmetry

o  כל פרמטר נבדק לסימטריה של

oרוטציה

oתרגום

oהשתקפות



o  כל המטופלים היו במעקב סטנדרטי על פי פרוטוקול

האורותלמעקב לחולי סרטן 

o ציסטוסקופיההופעת הישנות תועדה באמצעות  ,

של ממאירותהיסטולוגיתביופסיה ותשובה 

o לבין הזמן  המורפומטריתבוצעה קורלציה בין האנליזה

להישנות



 roundness indexדוגמא להערכה ממוחשבת של 

of symmetry



 roundness index ofדוגמא להערכה ממוחשבת של 

symmetry



תוצאות

o  אוכלוסיית הנבדקים הדגימה דפוס הישנות תואם למטופלי שאת

.האורותל

בעלי שלב ודירוג מתקדמים סבלו מהישנות מוקדמת יותר  

בהשוואה לשלב ודירוג טובים

o אנליזה חד משתנית הדגימה כי אבדן סימטריה של הגרעין בכל

פרמטר קשור להישנות מוקדמת יותר



אנליזה חד משתנית

אבדן סימטריה קשור להישנות מוקדמת יותר•



אנליזה רב משתנית

סימטריית עיגוליות הגרעין וסימטרית גבולות הגרעין חזו באופן מובהק סטטיסטית את זמן  

ההישנות



סיכום ומסקנות

o  הדגמנו כי אנליזת תמונה ממוחשבת מאפשרת לאפיין

ולכמת פרמטרים של רקמה גידולית

o  פרמטרים אלו נמצאו בקורלציה ישירה ומובהקת להתנהגות

אורותליאליםהקלינית והביולוגית של גידולים 

o יתכן ובעתיד ניתן יהיה להשתמש באנליזה ממוחשבת

לקביעה של הניהול הקליני של המקרה




