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بررسی ارزش یافته های آنالیز تصویری در تشخیص
سایتولوژیک اسمیرسرویکو واژینال
۳

شيما حيدري ،*1نعما محمدیان روشن ،۲اميرحسين جعفریان ،۲منور افضل آقایی

 )۲گروه آسیب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 )۳گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش6931/66/61 :

تاریخ دریافت6931/5/82 :

چکیده
مقدمه :روش های آنالیز تصویری امروزه دارای اهمیت فراوانی به عنوان روش کمکی در تشخیص های پاتولوژیک است و این روش ها می توانند
به عنوان یک روش موازی باعث افزایش دقت و سرعت ارزیابی نمونه ها شوند.
مواد و روش ها :این مطالعه از نوع مشاهده ای-مقطعی بر روی  05مورد از نمونه های اسمیر سرویکوواژینال انجام شد که به بخش آسیب
شناسی بیمارستان قائم مشهد ارجاع شده بود .ابتدا تمام نمونه ها بر اساس سیستم بتسدا در گروه های (Negative for Intraepithelial
 ASCUS Lesion or Malignancy), LSIL HSIL, Reactive epithelial changes, NILM,قرار گرفتند .در مرحله بعد با
استفاده از میکروسکوپ  Olympusو سیستم تصویربرداری  Olympus DP3از اسالیدهای میکروسکوپی ،تصویر دیجیتال تهیـــه شـــد و
شاخص های محیط و مساحت هسته و میانگین میزان تیرگی و تفاوت میزان تیرگی تصویر مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته های پژوهش :میانگین سطح هسته در سه گروه نرمال  LSIL ،Reactiveو  HSILاز نظر آماری متفاوت می باشد(.)P<0.01
میانگین شاخص دایره ای در این سه گروه از نظر آماری تفاوت نداشت( .)P=0.151میانگین میزان تیرگی در دو گروه  Normalو  HSILتفاوت
معناداری داشت( ،)P<0.01به طوری که شدت رنگ پذیری هسته در گروه  HSILبیشتر بوده و سلول ها تیره تر به نظر رسیدند(.)P<0.01
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد که آنالیز تصویری به خوبی می تواند اطالعات مفیدی از تصاویر دیجیتال سیتولوژی کانسر سرویکس
استخراج نماید و هم چنین این اطالعات در چهار گروه  Normal, LSIL, HSIL, Reactive epithelial changesبا ارزیابی چشمی
پاتولوژیست نیز تطابق دارد.

واژه های کلیدی :سرویکال اسمیر ،آنالیز تصویری ،سیتولوژی ،نرم افزار
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 )۱گروه بیماری های داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

بررسی ارزش یافته های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک-...شیما حیدری و همکاران

مقدمه
سرویکس(در التین به معنـــی گــــردن) قطعه ای
سیلندری شکل و باریک از رحم است که از طریق
دیواره قدامی واژینال وارد واژن می شود .دهانه رحم 2
تا  4سانتی متر طول دارد و به قسمت زیرین بدنه رحم
متصل است .محل اتصال دهانه رحم به جسم رحم
تحت عنوان تنگه شناخته می شود که این منطقه به
وسیله تنگ شدگی خفیفی در مجرا مشخص می شود.
در قسمت قدامی به وسیله بافت چربی از مــثانه جدا
می شود و کناره های جانبی آن به لیگامان پهنی
متصل است و از طریق همین کناره ها توسط شریان
رحمی خون رسانی می گردد .قسمت تحتانی و داخل
واژن داخل رحم قطعه ای آزاد است که از قسمت میانی
و هالل مانند واژن بیرون زده و توسط غشاء مخاطی
پوشیده شده است(.)2،2
دهانه رحم توسط دهانه خارجی به داخل فضای داخل
واژن باز می شود .دهانه رحم از دهانه آناتومیک خارجی
شروع شده و تا دهانه آناتومیک داخلی که به فضای
داخل رحم اتصال می یابد ،قسمتی از دهانه رحم که
داخل واژن قرار دارد دهانه رحم خارجی نامیده می شود
و توسط مخاط سنگفرشی مطبق پوشیده شده است که
مشخصه مخاط واژن می باشد و در سن باروری از سه
الیه پایه ای ،میانی و سطحی یا فوق پایه ای تشکیل
شده است .در غشاء داخل دهانه رحم چین های شاخه
شاخه ای نخلی قرار گرفته اند که توسط سلول های
استوانه ای پوشیده شده اند .استرومای دهانه رحم از
بافت همبند همراه با رشته های مطبق عضالنی و بافت
االستیک تشکیل شده است( .)۳ترشحات دهانه رحم
توسط سلول های ترشحی موجود در غدد داخل دهانه
رحمی ترشح می شود .کانال دهانه رحم دارای تقریباً
یکصد مجرای غددی است که اغلب به غده ها منتهی
می شوند .سلول های ترشحی موجود در این غده ها
ترشحات را به داخل مجرای کانال دهانه رحم ترشح
می کنند .در شرایط طبیعی ترشحات به دنبال تغییرات
هورمونی در فازهای مختلف سیکل قاعدگی دچار
تغییرات آناتومیک نیز می شود .و درســت قبل از
تخمک گذاری به پهن ترین اندازه خود می رسد بعد از
تخمک گذاری دهانه خارجی به قطر کوچک تر خود بر
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می گردد و ترشحات آن از مقدار فراوان و شفاف به
مقادیر کم و قوام غلیظ و چسبنده تبدیل می شود(.)4
مطالعات سیتولوژی مدت ها قبل از این که ضایعه به
صورت ماکروسکوپی دیده شود قادر به شناسایی CIN
می باشد .پیگیری این خانم ها مشخص می کند که
 CINممکن است سال ها قبل از ایجاد یک سرطان
آشکار وجود داشته باشد .تغییرات پیش سرطانی که به
آن ها اطالق می شود ممکن است از درجات پایین
 CINشروع شده و به  CINبا درجات بدخیمی باالتر
پیشرفت کند و یا از همان ابتدا به صورت  CINبا
درجات باال تظاهر نماید که تمام این ها بستگی دارد به
موقعیت عفونت  HPVدر ناحیه تغییر شکل ،نوع
عفونت ( HPVانواع پر خطر در برابر کم خطر) و سایر
عوامل میــزبان بســتگی دارد( .)0بر اســــاس بافت
شناسی CIN ،به صورت  :CIN Iدیسپالزی خفیف
 :CINIIدیسپالزی متوسط  :CIN IIIدیسپالزی شدید
و کارسینوم درجا درجه بندی می شود.
اگر چه مطالعات متفاوت هستند ولی احتمال این که
 CIN Iبه سمت بهبود پیش رود 05 ،تا  05درصد،
احتمال باقی ماندن واقعه ۳5 ،درصد و احتمال پیشرفت
به سمت  25 CIN IIIدرصد است .در حالی که در
 CINIIIاحتمال سیر قهقرایی فقط  ۳۳درصد و احتمال
پیشرفت  05تا  44درصد است .دیده شده است که هر
چه درجه  CINباالتر باشد شانس پیشرفت آن به سمت
سرطان بیشتر بوده ولی باید متذکر شد که موارد
بسیاری از ضایعات با درجه باال بوده اند که به سرطان
تبدیل نشده اند( .)0با توجه به این که دیسپالزی
معموالً هیچ گونه عالمت بالینی ندارد ،تشخیص آن
غالباً از روی یافته های سیتولوژیک در آزمایش پاپ
اسمیر داده می شود .از آن جا که دیسپالزی در
پاتولوژی سرطان گردن رحم یک مرحله گذرا می باشد.
لذا تشخیص فوری آن از اهمیت باالیی برخوردار
است( .)4در سال  ،2811انستیتوی ملی سرطان ،سیستم
بتسدا را برای گزارش کردن نمونه های سیتولوژیک
معرفی نمود .در سیستم بتسدا ضایعات سنگ فرشی را
که به طور بالقوه پیش بدخیم باشنــد در طبـــقات -2
سلول های سنگــــفرشی آتیــــپیـــک با اهمیت
نامشخص(-2 ،)ASCUSضایـــعات داخـل اپی تلیالی
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سنگفرشی با درجه پائین( )LSILکه منطبق برای
 CINIمی باشد-۳ .ضایعات داخل اپی تیلیالی
سنگفرشی با درجه باال( )HSILکه شامل  CINIIو
 CINIIIمی باشد ،طبقه بندی می کنند(.)1
آنالیز تصویری روش تجزیه و تحلیل تصویر است که
توسط کامپیوتر یا سایر دستگاه های الکترونیکی به طور
خودکار انجام می شود و اطالعــات مفیـــدی به ما
می دهد .به عبارت بهتر از آنالیز تصویری می توان
اطالعات دیگری غیر از آن چـــه که با چشـــم دیده
می شود از تصویر استخراج نمود .در مطالعه ای به
بررسی ارزش یافته های آنالیز تصویری در تشخیص
سایتولوژیک مایع پلور پرداخته شد .در مطالعه مذکور
تحلیل های با استفاده از روش تحـــلیل تصاویر بر
سلول های مایع پلور انجام شد( .)8در تحقیقی به
بررسی استفاده از روش های آنالیز تصاویر هسته های
سلول های سرطانی پرداخته شد( .)25در مطالعه
دیگری که در سال  2522انجام شد ،از نرم افزار
فتوشاپ برای آنالیز تصویری سیتولوژی های پانکراس
استفاده شد .در این مطالعه معیارهای مختلفی مانند
Cluster area, cluster circularity, nucleous

 areaبا استفاده از فتوشاپ بر روی نمونه های
سیتولوژی بررسی شد .در نهایت ،شاخص مساحت
هسته در گروه های مختلف تشخیصی آن ها(خوش
خیم ،مشکوک ،بدخیم) تفاوت معناداری را نشان
داد( .)22مطالعه دیگری نیز در سال  2554انجام شد
که طی آن با روش های آنالیز تصویری 2۳ ،متغیر
مورفومتری را در گروه های مختلف تشخیصی
سیتولوژی سرویکوواژینال بررسی شد .البته برخی
مراحل کار توسط روش های خودکار انجام شد و در
نهایت ثابت شد که ارزیابی متغـــیرهای مورفومتری
می تواند با دقت خوبی برای تشخیص نمونه های
سیتولوژی سرویـــکوواژینال استـــفاده شود .مطالعات
دیگری نیز توسط فتوشاپ برای آنالیز تصویری استفاده
شده است که ارتباط کمتری با مطالعه حاضر دارد()22
به عنوان مثال یک مطالعه در سال  255۳انجام شد که
در آن با روش های آنالیز تصویری سعی در شمارش
هسته های سلول تومورال در نمونه های هیستولوژی
کانسر سلول سنگفرشی نموده اند( )2۳و نیز مطالعه

)Intraepithelial Lesion or Malignancy
Reactive epithelial changes, SCUS, NILM
 LSIL, HSILقرار گرفتند .نمونه هایی که در مورد

آن ها توافق کلی وجود نداشت حذف شدند .در نهایت
 40نمونه باقی ماند .در مرحله بعد با استفاده از
میکروسکوپ (Olympusمدل  CX23کشور ژاپن) و
سیستم تصویربرداری  Olympus DP3از اسالیدهای
میکروسکوپی ،تصویر دیجیتال تهیه شد .در هنگام
تصویربرداری نواحی از الم ها مورد استفاده قرار گرفتند
244

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 2:49 IRST on Tuesday February 19th 2019

دیگری انجام شد که در آن با روش آنالیز تصویری و
نرم افزار  Photoshop CS3 extendedرسوبات
آمیلوئید را در بیوپسی چربی شکمی بیماران بررسی
کردند .روش آن ها بر پایه تحلیل خروجی Mean
 Grey Valueدر کانال های رنگی مختلف بود .در
مطالعه ای با استفاده از روش آنالیز تصویر تومورهای
مغز بیماران مورد تحلیل قرار گرفت و الگوریتم های
مختلف مورد تحلیل قرار گرفت( .)24در مطالعه ای با
کمک تکنیک های پردازش تصویر ،چارچوبی جهت
تشخیص و شمارش سلول های غیرسرطانی بافت
پستان ارائه شده است .در این پژوهش از تصاویر
میکروسکوپی بافت های پستان رنگ آمیزی شده به
روش نمـــونـــه برداری شده ایمونوهیستوشیمی PR
 & ERاستفاده شده است .نتایج نشان داد که روش
ارائه شده دارای عملکرد مناسب و قابل اعتمادی جهت
شناسایی و شمارش سلول های غیرسرطانی نسبت به
نتایج حاصل از شمارش دستی می باشد(.)20
هدف اصلی این تحقیق مقایسه اندازه ،محیط ،شدت
رنگ پذیری ،میزان همگن بودن رنگ پذیری هسته
سلول با روش های آنالیز تصویری در نمونه های
سرویکوواژینال و بررسی میزان بی نظــــمی آن ها
می باشد.
مواد و روش ها
تهیه تصاویر مورد نیاز تحقیق :مطالعه از نوع
مشاهده ای-مقطعی بر روی  05مورد از نمونه های
اسمیر سرویکوواژینال انجام شد که به بخش آسیب
شناسی بیمارستان قائم مشهد ارجاع شده بود .ابتدا تمام
نمونه ها توسط دو پاتولوژیست بررسی شدند و بر
اساس سیستم ابتسدا در گروه های (Negative for
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که شامل سلول هایی بودند که می توانستند نماینده
تشخیص نهایی نمونه مورد نظر باشند .به عنوان مثال
در تشخیص  LSILتنها از سلول هایی تصویربرداری
شد که مشخصات مورد نظر این تشخیص را داشتند.
بزرگ نمایی میکروسکوپ برای تهیه تصاویر  455و
تعداد کل تصاویر  24۳تصویر بود.
نحوه انجام تحقیق در نرم افزار :در مرحله بعد کلیه
فایلهای تصویری به صورت تک تک وارد نرم افزار
Adobe Photoshop CS5 Adobe Extended

شدند .در مورد هر فایل تصویر ،ابتدا فایل عکس مورد
بازبینی قرار گرفت و در صورتی که کیفیت الزم از
لحاظ تفکیک پذیری را نداشت ،از مطالعه حذف شد .در
این مرحله  0فایل تصویر از مطالعه حذف شدند سپس
همه فایل های عکس توسط نرم افزار از لحاظ
روشنایی ،کنتراست ،رنگ و جزئیات مورد مشاهده،
پردازش شدند .هدف این مرحله آن بود که بهــــترین
کیفیت ممکن از تصاویر تهیه شده ،حاصل گردد.

شکل شماره  .1نمونه ای از نتایج تحلیل تصاویر در نرم افزار

استفاده شد .ب) محیط :این شاخص محیط ناحیه
انتخابی را اندازه گیری میکند .ج) شاخص دایره ای:
این شاخص تعیین کننده میزان کروی بودن یک ناحیه
است .برای تعیین میزان تغییر شکل هسته سلول ها و
نامنظمی جدار هسته از این شاخص استفاده شده است.
هر چقدر ناحیه مورد نظر(هسته) به شـــکل دایره
نزدیک تر باشد ،خروجی این شاخص به عدد یک

در مرحله بعد در قسمت آنالیز تصویر نرم افزار
 Data pointها انتخاب شدند Data point .ها در
واقع شاخص هایی هستند که برای کاربردهای مختلف
آنالیز تصویری استفاده می شوند .برای مطالعه حاضر ،از
شاخص های زیر استفاده شد :الف) مساحت :این
شاخص ،سطح یک ناحیه انتخاب شده را اندازه گیری
میکند .برای اندازه گیری اندازه هسته از این شاخص
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در مورد هر فایل تصــــویر ،سلول های مناسب
برای آنــالیز تصویر انتـــخاب شــــدند .بــــرای
این منــــظور سلول هایــــی انتـــخــــاب شدند
که:
الف) مجزا از یکدیگر باشند .ب) حدود سلولی و
هسته ای قابل مـــشاهده داشتــه باشند .ج) جزئیات
هسته ای قابل مشاهده باشد.
د) میزان رنگ پذیری هسته قابل مشاهده و دقیق
باشد.
در ادامه ســــلول های مناسب توسط نرم افزار
عالمـــت گذاری شدند .این عالمت گذاری برای
مشخص نمودن حدود هسته و سلول انجام شد تا
نرمافزار بتواند در مرحله بعد استخراج اطالعات را از آن
نواحی انجام دهد .عالمت گذاری توسط ابزارهای
مخصوص نرم افزار با نام هــای Color Selection,
 Magic wand, Quick selectionانجام شد(شکل
شماره .)2
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نزدیک تر است و هر چقدر ناحیه مورد نظر تفاوت
بیشتری با دایره داشته باشد ،به عدد صفر نزدیک تر
می شود .د) میزان تیرگی :این شاخص میزان تیرگی و
روشنایی یک ناحیه را اندازه گیری میکند .برای تعیین
مقدار رنگ پذیری هسته سلول یا هیپرکرومازی از این
شاخص استفاده شد .خروجی این شاخص برای تصاویر
 1بیتی(یعنی تصاویری که در هر کانال رنگی RGB
خود  200سطح مختلف دارند) بین صفر تا  200است.
هر چقدر عدد به صفر نزدیک تر باشد ،نشان دهنده
تیرگی ناحیه مــورد نظر اســـت و هر چه به 200
نزدیک تر باشد ،نشانه روشنتر بودن ناحیه است .ه)
تفاوت میزان تیرگی در مورد هسته سلول ها برای
تعیین مقدار تفاوت رنگ پذیری یا همان نامنظم بودن
رنگ کرومانین از این شاخص استفاده شد .برای این
منظور برای هر هسته ســـلول مقــــدار حداکثر
 Gray valueو حداقل آن را محاسبه و تفاضل آنرا به
عنوان معیاری جهت بررسی وضعیت کروماتین هسته
مورد ارزیابی قرار داد.
در مرحله بعد برای هر فایل تصویر که سلول های
مناسب آن توسط نرم افزار عالمت گذاری شده بودند،
سیستم آنالیز تصویری را اجرا کرده و خروجی اطالعاتی
 Data pointها تعیین گردید.
در ادامه خروجی اطالعات حاصل از آنالیز تصویری
را ابتدا به صورت  textتبدیل و در نهایت وارد نرم افزار
 SPSSشد تا برای بررسی آماری آماده گردد.
تحلیل آماری داده ها :داده ها به صورت
 Mean±SDبرای شاخص های مختلف در چهار گروه
 Normal, LSIL, HSIL, Reactiveمحاسبه گردید.
بررسی داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS
 vol.15انجام شد .برای مقایسه بین گروه ها از روش
واریانس یک طرفه  ANOVAاستفاده شد .و برای
مقایسه بین دو گروه از آزمون  Tukeyاستفاده گردید.
مقادیر به دست آمده برای  Pکمتر از  5055اختالف
معنادار تلقی شد.
شاخص های اندازه سطح هسته و اندازه محیط
هسته به صورت مستقیم اندازه گیری شدند .در مورد
جدار هسته با توجه به اهمیت این شاخص در اسمیر
سرویکوواژینال ،از شاخص دایره ای استفاده شد که هر
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چقدر هسته از شکل منظم دایره ای خود متفاوت باشد،
خروجی آن تغییر بیشتری می کند.
برای بررسی وضعیت کروماتین و رنگ پذیری
هسته ،دو شاخص استفاده شد که یکی بصورت کلی
میزان تیرگی هسته را ثبت می کرد و دیگری میزان
تفاوت بین تیرگی و روشنی هسته را که خود بیانگر
نامنظمی در کروماتین هــسته است را مشـــخص می
نماید(.)8،20
یافته های پژوهش
میانگین سطح هسته در گروه نرمال
 ۳212540±085512و در گــــــــــروه Reactive
 ،0280552±410۳514در گـــــــــــــــروه LSIL
 0480±21005۳0و در گــــروه 2۳150540 HSIL
می باشد .و با توجه به( )P<0.05میانگین سطح هسته
در این چهار گروه از نظر آماری متفاوت می باشد.
میانگـــین محیـــط هـــسته در گروه Normal
 2۳4580±۳0554و در گــــــــــــروه Reactive
 ،۳425۳0±0۳۳541در گروه ۳225۳۳±48588 LSIL
و در گروه  00455۳±2240552 HSILمی باشد .و با
توجه به( )P<0.05میانگین محیط هسته در این چهار
گروه از نظر آماری متفاوت نمی باشد.
میانگیــــن  circularityدر گـــــروه Normal
 55۳۳±5520و در گروه  5512±55581 Reactiveو در
گروه  5500±55502 LSILمی باشد .و با توجه
به( )P<0.05میانگین  circularityدر این چهار گروه
از نظر آماری متفاوت نمی باشد .میانگین میزان تیرگی
در گروه  ،2۳۳551±22550 Normalدر گــــــروه
 ،222584±24588 Reactiveدر گـــــــــروه
 222504±22555 LSILو در گــــــــــــــــــروه
 00584±245۳2HSILمی باشـــــد .و با تــــوجه
به( )P<0.05میانگین میزان تیرگی در این چهار گروه
از نظر آماری متفاوت می باشد.
میانگین تفاوت میزان تیرگی در گروه Normal
 222584±24588و در گــــــــــــــروه Reactive
 ،222504±22555در گروه  00584±245۳2 LSILو
در گروه  ۳4555±21501HSILمی باشد و با توجه
به( )P<0.05میانگین  Gray value diffدر این چهار
گروه از نظر آماری متفاوت می باشد(جدول شماره .)2

بررسی ارزش یافته های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک-...شیما حیدری و همکاران

نام متغیر
سطح هسته

محیط هسته

شاخص دایره ای

میانگین میزان تیرگی

تفاوت میزان تیرگی

گروه
نرمال
Reactive
*LSIL
**HSIL
نرمال
Reactive
LSIL
HSIL
نرمال
Reactive
LSIL
HSIL
نرمال
Reactive
LSIL
HSIL
نرمال
Reactive
LSIL
HSIL

میانگین
۳212540
0280552
0480555
2۳150540
2۳4580
۳425۳0
۳225۳۳
00455۳
5542
5542
5501
5500
2۳۳551
222584
222504
00584
۳4555
015۳4
10542
88542

انحراف معیار
085512
410۳514
21005۳0
2412۳500
۳0554
0۳۳541
48588
2240552
5550
552۳
5550
5521
22550
24588
22555
245۳2
21501
22544
20544
۳۳525

نتیجه آزمون
5552

55504

55202

55555

55555

* Low grade Squamous Intraepithelial Lesions **High grade squamous Intraepithelial Lesions

هسته در گروه  HSILبیشتر از بقیه گروه ها می
باشد(جدول شماره .)2

میانگین سطح هسته در گروه  HSILبا LSILو
 Reactiveتفاوت معناداری دارد .به طوری که سطح
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جدول شماره  .1قیاس میانگین مساحت ،محیط ،میزان تیرگی و شاخص دایره ای
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گروه()2
نرمال
سطح هسته

Reactive

LSIL

HSIL

نرمال

Reactive
محیط هسته
LSIL

HSIL

گروه()2
Reactive
*LSIL
**HSIL
نرمال
LSIL
HSIL
نرمال
Reactive
HSIL
نرمال
Reactive
LSIL
Reactive
LSIL
HSIL
نرمال
LSIL
HSIL
نرمال
Reactive
HSIL
نرمال
Reactive
LSIL

اختالف میانگین()2-2
-252۳524
-2022520
-2508۳588
252۳524
-081584
(*)-1025542
2022520
081584
(*)-1522544
2502۳588
(*)1025542
(*)1522544
-2545۳8
-145۳0
-428550
2545۳8
25552
-۳22504
145۳0
-25552
-۳42545
428550
۳22504
۳42545

نتیجه آزمون Tukey
55840
55844
55221
55840
55884
55520
55844
55884
555۳1
55221
55520
555۳1
55808
55812
5520۳
55808
55888
552۳4
55812
55888
55584
5520۳
552۳4
55584

*Low grade Squamous Intraepithelial Lesions **High grade squamous Intraepithelial Lesions

گروه  Normalکــــمتر بوده و سلـــــول ها روشن
تر رؤیت می شوند و گــــروه های  Reactiveو
 LSILمابین این دو گـــروه قرار دارند(جـــدول
شماره .)۳

میانگین  gray value meanدر دو گـــــروه
 Normalو  HSILبا( )P<0.05تفاوت معناداری دارد.
به طوری که شدت رنگ پذیری هسته در گروه HSIL
بیشتر بوده و سلول ها تیره تر به نظر می رسند و در
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جدول شماره  .2مقایسه تفاوت سطح و محیط هسته

بررسی ارزش یافته های آنالیز تصویری در تشخیص سایتولوژیک-...شیما حیدری و همکاران
جدول شماره  .3مقایسه تفاوت شاخص دایره ای در تصاویر مورد بررسی
گروه()2
شاخص دایره ای

نرمال

LSIL

HSIL

میانگین میزان تیرگی

نرمال

Reactive

LSIL

HSIL

گروه()2
Reactive
*LSIL
**HSIL
نرمال
LSIL

اختالف میانگین()2-2
55558
555۳
5550
-55558
5552

HSIL

5550

55200

نرمال
Reactive

-555۳
-5552

55122
55421

HSIL
نرمال
Reactive
LSIL

5552
-5550
-5550
-5552

5545۳
55424
55200
5545۳

Reactive
LSIL

(*)22525
(*)22545

55554
5555۳

HSIL

(*)04524

55555

نرمال

(*)-22525

55554

LSIL

55۳5

2555

HSIL

(*)4055۳

55555

نرمال

(*)-22545

5555۳

Reactive

-55۳5

25555

HSIL

(*)4054۳

55555

نرمال

(*)-04524

55555

Reactive

(*)-4055۳

55555

LSIL

(*)-4054۳

55555

*Low grade Squamous Intraepithelial Lesions **High grade squamous Intraepithelial Lesions

آمـــــاری تفــــــاوت معـــــناداری دارنـــد(جدول
شماره .)4

با توجه به میــــانگین تفاوت میـــزان تیرگی در
هر چـــــهار گـــــروه بــا( )P<0.05از نــــظر

جدول شماره  .4مقایسه تفاوت میزان تیرگی در تصاویر مورد بررسی
اختالف میانگین()2-2
گروه()2
گروه()2
نتیجه آزمون Tukey
Reactive
55555
نرمال
تفاوت میزان تیرگی
(*)-۳25۳4
55555
(*)-48542
*LSIL
**HSIL
55555
(*)-02542
55555
نرمال
(*)۳25۳4
Reactive
LSIL
55552
(*)-215۳0
HSIL
55555
(*)-۳25۳4
LSIL
55555
نرمال
(*)48542
Reactive
55552
(*)215۳0
HSIL
55521
(*)-2۳552
HSIL
55555
نرمال
(*)02542
Reactive
55555
(*)۳25۳4
LSIL
55521
(*)2۳552
*Low grade Squamous Intraepithelial Lesions **High grade squamous Intraepithelial Lesions
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Reactive

نتیجه آزمونTukey
55884
55122
55424
55884
55421
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بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی از این مطالعه پاسخ به این پرسش بود
که آیا روش آنالیز تصویری می تواند بین گروه های
تشخیصی سیتولوژی اسمیر سرویکوواژینال که توسط
چشم پاتولوژیــــست گروه بنـــــدی شده است ،در
شاخص های مختلف آنالیز تصویر تمایز ایجاد کند .به
همین علت برای این مطالعه ابتدا گروه های مختلف
تشخیصی اسمیر را آماده کرده و سپس آنالیز تصویری
را روی هر گروه انجام داده و در مورد هر شاخص،
خروجی ها تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.
گروه  ASCUSبه طور معمول نماینده گروهی از
تشخیص های اسمــیر سرویـــــکوواژینال است که
پاتولوژیست نمی تواند بین تغییرات راکتیو و تغییرات
نماینده  LSILافتراق قطعی ایجاد کند .بنا بر این این
دسته هم شامل مواردی است که تغییرات راکتیو در
سلول ها وجود دارد و هم مواردی که واقعاً LSIL
هستند .به همین علت این گروه را در مطالعه حاضر
مورد بررسی قرار نداده ایم چرا که از لحاظ دید
پاتولوژی نمایانگر یک گروه هتروژن است و بررسی آن
با هدف این مطالعه که قیاس خروجی آنالیز تصویر با
چشم پاتولوژیست است ،مغایرت داشت .شاخص های
مورد بررسی در آنالیز تصویری شامل اندازه سطح
هسته ،اندازه محیط هسته ،وضعیت جدار هسته ،میزان
هیپرکرومازی هسته و میزان نامنظم بودن کروماتین
هسته بود .شاخص های اندازه سطح هسته و اندازه
محیط هسته به صورت مستقیم اندازه گیری شدند .در
مورد جدار هسته با توجه به اهمیت این شاخص در
اسمیر سرویکوواژینال ،از شاخص دایره ای استفاده شد
که هر چقدر هسته از شکل منظم دایره ای خود
متفاوت باشد ،خروجی آن تغییر بیشتری می کند.
برای بررسی وضعیت کروماتین و رنگ پذیری
هسته ،دو شاخص استفاده شد که یکی به صورت کلی
میزان تیرگی هسته را ثبت می کرد و دیگری میزان
تفاوت بین تیرگی و روشنی هسته را که خود بیانگر
نامنظمی در کروماتین هسته بود.
در مورد شاخص سطح هسته و مقایسه بین گروهی
آن ،برخی از گروه ها با یـــکدیگر تفـــاوت داشتند.
به خصوص گروه  HSILبا گروه های  LSILو راکتیو،
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برخی گروه ها نیز تفاوت معناداری نداشتند مانند گروه
نرمال با راکتیو .اما شاخص محیط هسته نتایج متفاوتی
داشت به طوری که در هیچ کدام از گروه ها محیط
هسته تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت .به طور
طبیعی نیز به نظر نمی آمد که محیط هسته بتواند به
عنوان یک شاخص با ارزش در قیاس با اندازه هسته
عمل نماید .در مورد شاخص دایره ای یا وضعیت جدار
هسته نتایج به دست آمده تفاوت معناداری را نشان
نداد .این مسئله می تواند به علت پایین بودن کیفیت
تصاویر تهیه شده باشد چرا که این شاخص بسیار
حساس بوده و با تغییرات و آرتی فکت های تصویری
می تواند تاثیر قرار گیرد .شاخص  gray valueکه
نشانگر میزان رنگ پذیری هسته است تقریبأ بین تمام
گروه های تشخیصی دارای تفاوت معنادار بود .به جز دو
گروه راکتیو و  LSILکه از این لحاظ تفاوت معناداری
نداشتند .این نتیجه نیز دارای ارزش است چرا که میزان
هیپرکرومازی هسته اوالً یک شاخص مهم در تمایز
گروه های تشخیصی است و ثانیأ دو گروه راکتیو و
 LSILگاه از لحاظ هیپرکرومازی هسته ممکن است
دارای هم پوشانی هایی باشند که به طور معمول باید
برای تشخیص به سایر ویژگی های سلولی توجه کرد.
خروجی شاخص تفاوت میزان تیرگی که نشانگر میزان
نامنظمی در رنگ پذیری کروماتین هسته سلول بود ،در
بین همه گروه های تشخیصی تفاوت معناداری را نشان
داد .یعنی این شاخص در آنالیز تصویری بهتر از سایر
شاخص ها می توانست بین همه گروه های تشخیصی
افتراق ایجاد کند.
نتایج نشان داد که اغلب شاخص های انتخاب شده
در آنالیز تصویری ،خروجی مناسبی جهت افتراق بین
گروه های مختلف تشخیصی دارند و به جز محیط
هسته و شاخص دایره ای ،بقیه موارد می توانند تمایزی
خوبی بین گروه های مختلف ایجاد کنند .این نتایج نیز
با نتایج پروانه( )24که موفقیت آنالیز الگوریتم های
مختلف را بررسی کردن مطابقت دارد در آن تحقیق
تعدادی از الگوریتم ها موفق به تحلیل نتایج شدن و
تعدادی دیگر از الگوریتم ها نیز از توانایی کمی برای
تحلیل خروجی برخوردار بودند به طوری که نتایج
بیانگر آن بود که الگوریتم  SFCMموفق تر از سه
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الگوریتم دیگر عمل کرده است .البته تعدادی از
تحقیقات از فرآیند پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار
مطلب در مقایسه سلول ها استفاده می کنند .در
تحقیــــقی عمــادیان و همکاران( )24به تمایز بین
سلول های دهـــانه رحم با استفاده از تکنیک های
پردازش تـــصویر پرداخـــتند که در آن تحقیق از
پارامترهای اندازه هسته ،اندازه سیتـــوپالسم و نسبت
آن ها به یکدیگر برای مقایسه استفاده شد .که شاخص
اندازه هسته آن با این تـــحقیق مطــابقت داشت.
مهنریت( )20به بررسی روش آنالیز تصاویر جهت توزیع
کروماتین در هسته سلول ها پرداختند و در آن از
شاخص میزان تیرگی و شفافیت جهت مقایسه سلول ها
استفاده نمودند .نتایج آن ها نیز نشان از تفاوت میزان
تیرگی سلولی و موفق بودن روش آنالیز تصویر در
تشخیص میزان کوماتین در هسته سلول داشت.
شاخص های انتخابی در آنالیز تصویری از لحاظ
ارزش تشخیصی می تواند با شاخص هایی که به طور
طبیعی توسط پاتولوژیست برای ارزیـــابی استفـــاده
می گردد ،مقایسه شوند .به عنوان مثال هیپرکرومازی
هسته یا نامنـــظمی کــروماتین هسته می تواند با
شاخص های مناسبی در آنالیز تصویری بررسی گردد.
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Evaluation of Image Analysis in the Diagnosis
of Cytologic Cervicovaginal
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Abstract
Introduction: The image analysis methods
are auxiliary methods of pathological
diagnosis, which can increase the accuracy
and speed of evaluation of the samples.

mean values of the circular index for three
groups were not statistically different
(P=0.151). The mean scores of gray value
were significantly different between the
normal and HSIL groups in terms (P=0.00),
meaning that intensity of the color was
higher in the nucleus of the HSIL group.
This means that cells appear darker in the
HSIL group (P>0.01).

Materials & Methods: This cross-sectional
study was performed on 50 samples of
cervicovaginal smear cytology from
Pathology Department of Ghaem Hospital,
Mashhad, Iran. Firstly, samples were
divided into four diagnostic groups,
including reactive epithelial changes,
normal, low-grade squamous intraepithelial
lesion (LSIL), and high-grade squamous
intraepithelial lesion (HSIL) using Bethesda
method. Afterwards, the images of cytology
slides were prepared using an Olympus
microscope imaging system and Olympus
DP3 image. The next step included the
analysis of factors, such as the area and the
perimeter, gray value of cells.

Discussion & Conclusions: The obtained
results of the study indicated that an image
analysis could extract useful information
from digital images related to cytology of
cervical smear. The findings of the four
diagnostic
groups, namely
reactive
epithelial changes, normal, LSIL, HSIL
were in line with those of pathologists’ eye
evaluation.
Keywords: Cervical smear, Image analysis,
Cytology, Software

Findings: The mean values of cell area
were statistically different among the
normal, LSIL, HSIL groups (P>0.01). The
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