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BEVEZETÉS 

A digitális mikroszkópia fontos eszközzé vált a patológusok számára a 

telekonzultáció, az oktatás és kutatás területén. A digitális patológia jelentős 

hozadéka, hogy a tárgylemezek továbbítása nem kell, hogy fizikailag megtörténjen. A 

telepatológiai rendszerekben például a képi információ az internetre csatlakoztatott 

szervereken kerül tárolásra. Az alapvetően képek, tárgylemezek megosztására 

fejlesztett telepatológiai rendszerek egyben előkészítik az utat a képfeldolgozó 

algoritmusok magasabb integráltságához. A képanalizáló megoldások beépítése a 

digitális patológiai környezetbe adhatja a technológia fejlődésének következő 

lépcsőfokát. 

A szövettani diagnosztikával szemben rohamosan növekvő mennyiségi és minőségi 

igények szükségessé teszi a számítógép által automatizált szűrő rendszereket. Ahhoz, 

hogy teljes mértékben automatizáljuk az analízist, magas szintű képelemző eljárások 

szükségesek, mint a mirigyek és a felszíni hám precíz szerkezeti mérése. Az eddigi 

eljárások alapvetően csak kis szöveti részleteket tartalmazó képeken működtek. 

Thompson „tudás-vezérelt” szegmentáló algoritmusa különböző szöveti 

komponensekre darabolta a vastagbél biopsziás képeket, ahol a mirigyek 85%-os 

pontossággal kerültek felismerésre. E „tudás-vezérelt” metodikát Bartels és mtsai. 

adaptálták prosztata mintákra és bemutatták, hogy alkalmas a progresszív és 

regresszív elváltozások mérésére. Hamilton és mtsai. textúra analízis alapú eljárást 

mutattak be a vastagbél minták diszplasztikus elváltozásainak lokalizálására. E 

tanulmány  rámutat arra, hogy az automatikus lokalizáció kis nagyításon és a „tudás-

alapú” kép-szegmentálás nagy nagyításon együttesen alkalmas arra, hogy automatikus 

döntéstámogató rendszert alkossunk. Esgiar és mtsa. mutatottak be egy új morfológia 

és textúra analízis alapú megoldást vastagbél daganat azonosítására, mellyel 90%-os 

klasszifikációs pontosságot értek el, szintén csak mikroszkópos képeken. Négy évvel 

később e kutatócsoport fraktál analízissel egészítette ki az előbb említett metódust, 

mellyel 95%-ra növelték a találati hatékonyságot. 

A kolorektális szövetminták rutinszerű kiértékelésében is megmutatkozhatnak a 

digitális mikroszkópia előnyei. A vastagbél szövetminták hagyományos 



mikroszkópiával való kiértékelése során egy-egy blokkból csak néhány metszet 

vizsgálata lehetséges. A nem teljes mintavételezés miatt a mintának csak kis része 

kerül megtekintésre. A minták helytelen orientációja is diagnosztikus hibához 

vezethet, mert számos intézet véletlenszerűen végzi a beágyazást.  

 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

Alapvető célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a digitális mikroszkópiát, mint 

lehetséges diagnosztikus eszközt, továbbá olyan új technológiák kifejlesztése, melyek 

növelik az emésztőrendszeri szöveti minták kiértékelésének hatékonyságát. Kutatási 

és fejlesztési céljaink között szerepelt: 

1. a digitális metszet-szkenner és digitális mikroszkóp használata rutin 

környezetben, emésztőrendszeri mintákon hagyományos üvegalapú 

tárgylemez és mikroszkóppal történő kiértékeléssel történt 

összehasonlításban. 

2. a hagyományos és a digitális mikroszkópia telekonzultációs célú 

összehasonlítása. 

3. hatékony képfeldolgozó algoritmusok kifejlesztése a magasabb rendű 

struktúrák, mint a mirigyek és felszíni hám detektálására és mérésére. 

4. szöveti kvantitatív paraméterek kidolgozása, melyek képesek karakterizálni 

az emésztőrendszeri minták morfológiai és strukturális elváltozásait. 

5. az előbb leírt algoritmusok vizsgálata abból a célból, hogy alkalmasak-e a 

gyomor és vastagbél biopsziás minták megfelelő osztályozására a digitális 

tárgylemezek alkalmazásával. 

6. 3-dimenziós sorozat metszet rekonstrukció alkalmazása a vastagbél biopsziás 

minták diagnózisára, továbbá annak vizsgálata milyen különbségek 

mutatkoznak a hagyományos és a digitális út között a kiértékelés idejét és 

költségét tekintve. 

 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

- A tárgylemezek digitalizálására a MIRAX Scan rendszert használtuk. 

MIRAX Scan 300 tárgylemez automatikus digitalizálására képes, továbbá a 

teljes rendszer alkalmas a digitális tárgylemezek tárolására, ábrázolására, 

akár távoli szerver alkalmazásával is. 

- 79 gyomor és 69 vastagbél biopsziás 5 mikron vastag, formalin-fixált, 

parafinba ágyazott, hematoxilin-eozin jelölt archív mintát vizsgáltunk. A 69 

vastagbél minta közül  24 ép volt, 11 aspecifikus gyulladást, 25 colitis 

ulcerosa-t és 9 Crohn betegséget mutatott. A 79 gyomor mintából 14 esetben 

volt ép a nyálkahártya, 35 esetben chronikus gastritis (ebből 17 tartalmazott 

atrófiát, 12 intesztinális metapláziát), 30 mintánál pedig daganat 

(adenocarcinoma)  a diagnózis. A referencia vizsgálat hagyományos optikai 

mikroszkópiával készült. 

- A szöveti analízis újonnan kidolgozott koncepciója a sejtmagok, mirigyek és 

a felszíni hám detekciójára épít. A sejtmagok szegmentálása a képi adat 

színi, telítettségi és intenzitásbeli tulajdonságainak kiértékelésén alapszik. A 

mirigy és felszíni hám detektálás az azonosított sejtmagok koordinátáit veszi 

alapul, előállítva egy újonnan kidolgozott „sejthálót” a megfelelő 

alakfelismeréshez. 

- A felismert és megmért szöveti struktúrák (sejtmag, mirigy, hám) alapján 

származtatott tulajdonságokat számolunk ki, hogy a teljes mintára jellemző 

szöveti változókat állíthassunk elő. Ezeknek az ún. szövet-citometriai 

paramétereknek az összefüggését vizsgáltuk a hagyományos patológiai 

diagnosztikus osztályozással. 

- Egy vastagbél biopsziás mintából (vastagbél-polip klinikai diagnózissal) 

készült 50-es metszetsorozatot elemeztünk hagyományos optikai 

mikroszkóppal és a digitális tárgylemez alapú 3-dimenziós rekonstrukcióval, 

hogy megállapíthassuk a vizsgálat költség és idő igényét, továbbá a 

diagnosztikai pontosságot mindkét módszerrel. 

 



 

EREDMÉNYEK 

- A digitális mikroszkópia használhatóságának értékelése a rutin 

diagnosztikában:  

o  A 103 esetből 98 esetben volt (95,1%) klinikailag ekvivalens 

diagnosztikai egyezőség. Az optikai mikroszkópos kiértékelés 

hasonló mértékű (97%) egyezőséget mutatott a konszenzus 

diagnózishoz, mint a digitális módszer (96,1%). Összesen 7 esetben 

mutatkozott eltérés a digitális mikroszkópos, a hagyományos 

kiértékelés és a konszenzus diagnózis között. Négy esetben a 

hagyományos kiértékelés és 3 esetben digitális mikroszkópos 

eredmény volt helyes. 

- Az automatikus képanalízis vizsgálatok eredményei: 

o A detektált mirigyek elliptikus forma faktora és az „SpCN” (mirigy 

felület per mirigyben talált sejtek száma) paramétere szignifikáns 

különbséget mutat a vizsgált főbb gyomor csoportok között, mely 

jól tanúsítja, hogy megvalósítható a mirigyek elváltozásainak 

kvantitatív mérése. A gyomor minták osztályozásában fontos 

szerepet játszott a „Bio/Gland CC” (összes sejtmagszám osztva a 

mirigyekhez tartozó sejtmag számmal) szövet-citometriai paraméter 

(ép 4.53 ± 1.52; gastritis 9.85 ± 5.93; daganat 18.50 ± 7.57) 

p<0.01). A szövet-citometriai paraméterek alkalmasak a vizsgált 

gyomor minták megkülönböztetésére, 86%-os pontosságot adtak a 

diszkriminancia analízis által meghatározott klasszifikációban az 

összes csoportra nézve. A gyomor minták közül a daganatos 

eseteket lehetett a legnagyobb százalékban (100%) helyesen 

atonosítani. A különböző gyulladásos minták között 77%-ban 

sikerült helyes automatikus besorolást adni, ahol az atrófiás minták 

mutatták a legnagyobb különbözőséget a többi csoporttól. 



o A szövet-citometriai paraméterek alkalmazhatósága a vastagbél 

minták esetében is bizonyított, ahol 88%-os klasszifikációs rátát 

sikerült elérni a gyulladások bélelváltozások felismerésében, 

elkülönítésében. A legnagyobb biztonsággal az ép minták 

klasszifikálhatók (96%), ugyanakkor a Crohn-betegség felismerése 

bizonyult (56%) a legnehezebbnek. A „Bio/Gland CC” paraméter 

(ép 7,48 ± 6,29; aspecifikus kolitisz 8,00 ± 4,90; colitis ulcerosa 

9,86 ± 6,27; Crohn-betegség 12,39 ± 12,55) szignifikáns (p<0.05) 

eltérést mutatott a vizsgálat betegcsoportok között. 

- A 3-dimenziós rekonstrukció eredményei: 

o A 3-dimenziós rekonstrukció alkalmazásával sikerült a vizsgált 

mintát rosszul orientált nyálkahártyát virtuális rekonstrukcióval 

helyes (horizontális) irányba orientálttá rekonstruálni. Az így nyert 

virtuális metszetek épnek mutatkoztak. A hagyományos kiértékelés 

42%-kal több időt igényelt, mint a digitális tárgylemez alapú 3-

dimenziós rekonstrukció. 

  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

- A digitális mikroszkópia alapú telekonzultációs módszer megbízhatóbb 

diagnosztizálást tesz lehetővé az emésztőrendszeri minták távoli 

kiértékelésekor, mint a korábban alkalmazott statikus kép alapú megoldások. 

- A digitális mikroszkópia alkalmazása klinikai telepatológiai eszközként jól 

használható és nem veszélyezteti a diagnózis helyességét. 

- A bemutatott mirigy és felszíni hám detektáló algoritmusok az első publikált 

megoldások, melyek nem a közvetlen képi információ alapján, hanem a 

detektált sejtek koordinátái alapján végzik a szegmentálást. Ez a módszer új 

utat nyit a teljes tárgylemezes analízisekhez, hogy a komplikált szöveti 

struktúrákat is azonosíthatók legyenek. 



- A sejtmagok morfológiai paraméterei nem elegendők a minták 

megbetegedésük szerinti osztályozására. 

- A szövet-citometriai paraméterek alkalmazása új szakaszt nyit a hiszto- 

citometriában és alapvető fontossággal bír a gyomor minták ép, gyulladásos 

és daganatos csoportokba való besorolásában. 

- Az említett szövet-citometriai paraméterek alkalmazhatók a vastagbél 

biopsziás minták klasszifikálására is a vizsgált megbetegedési csoportokban 

(ép, aspecifikus kolitisz, ulceratív kolitisz, Croh-betegség) 

- A minta teljes lemetszése, a 3-dimenziós rekonstrukció és a digitális 

mikroszkópia együttesen képessé teszik a patológust, hogy nagyon gyorsan 

vizsgálhassanak át mintákat és a nem megfelelően beágyazott szövetet jól 

orientált, vizsgálható formában jelenítsék meg és értékelje ki virtuális 

metszetek alapján. 
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