
 

 

 University of Groningen

A colored view on quantitative pathology
Willemse, Feike

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1996

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Willemse, F. (1996). A colored view on quantitative pathology: aspects of true color image analysis in
routine pathology. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/79bbebd5-fcbc-482a-9709-4aa6b93d6577


SAMENVATTING

SAMENVATTING
Dit proefschrift beoogt een inleiding te zijn in de kleurenbeeld-analyse door een
beschrijving te geven van karakteristieken, methodologische aspecten en
toepassingen.

In hoofdstuk 1 wordt in meer- of mindere mate specifieke informatie over
kleurenbeeld-analyse gegeven. De verschillende stappen in het beeld-
bewerkingsproces (acquisitie, transformatie, segmentatie en meting) worden
besproken. Het onderscheid in "general" en "dedicated" wordt uitgelegd en er
worden voorbeelden van toepassingen genoemd.

Hoofdstuk 2 beschrijft een methodologisch onderzoek waarin diverse factoren, die
de werking van een kleurenbeeld-analysesysteem kunnen beïnvloeden, worden
geëvalueerd. Deze factoren zijn: verlichting, spanningsbron, opwarmtijd, "shading-
correctie", "averaging" van beeldopname, "hue-luminance-saturation" beelden en de
relatie tussen verlichting en meting van oppervlaktepercentage van positieve
aankleuring. Inconstante verlichting en opwarmen van de camera blijken de
belangrijkste factoren te zijn die de meting kunnen beïnvloeden.

In hoofdstuk 3 worden twee segmentatiemethoden voor bepaling van
oppervlaktepercentages vergeleken. De ene methode gebruikt van tevoren
vastgestelde, vaste drempelwaarden. De andere maakt gebruik van
drempelwaarden die interactief per beeld worden bepaald. Daarnaast wordt het
effect van "shading-correctie" verder geëvalueerd en worden metingen in
corresponderende kleuren- en zwart-wit beelden vergeleken. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van hetzelfde systeem, werkend in, respectievelijk, kleuren- en zwart-wit
modus. In vergelijking met door puntentellingen verkregen referentiewaarden
leveren de metingen met de vaste drempelwaarden de beste resultaten. Het effect
van "shading-correctie" is te verwaarlozen in de hier toegepaste metingen van
relatieve oppervlakten. De resultaten van de metingen in de kleuren- en zwart-wit
beelden zijn significant verschillend. Dit wordt geduid als een effect van verschil in
resolutie (welke van de kleurenbeelden circa vier keer lager is dan die van de
zwart-wit beelden) en meten van "achtergrond-informatie". De resultaten van de
metingen in de kleurenbeelden zijn vergelijkbaar met die van de referentiewaarden,
terwijl die van de zwart-wit beelden dat niet zijn. Op grond hiervan wordt
geconcludeerd dat oppervlaktepercentage van positieve aankleuring betrouwbaar
kan worden bepaald met een kleurenbeeld-analysesysteem, gebruik makend van
vaste drempelwaarden bij segmentatie. Doordat geen "shading-correctie" hoeft te
worden toegepast kan een belangrijke tijdwinst worden gemaakt.
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Het vermoeden dat een verschil in resolutie en het meten van "achtergrond-
informatie" ten grondslag ligt aan het verschil in meetuitkomst in kleuren- en zwart-
wit beelden wordt verder onderzocht in hoofdstuk 4. In tegenstelling tot de
vergelijkende meting uit hoofdstuk 3, wordt hier gebruik gemaakt van twee
verschillende systemen voor meting van oppervlaktepercentage van positieve
aankleuring: enerzijds het kleurenbeeld-analysesysteem, anderzijds een beeld-
analysesysteem specifiek voor zwart-wit beelden. In tegenstelling tot de eerdere
bevindingen, worden nu vergelijkbare waarden gevonden. Op grond hiervan wordt
geconcludeerd dat het verschil in resolutie van ondergeschikt belang is. Omdat in
de zwart-wit metingen monochromatische filters (ter verhoging van het contrast) met
een verschillende bandbreedte worden gebruikt (breed in hoofdstuk 3, smal in
hoofdstuk 4), wordt vermoed dat de keuze van dit filter de verschillen tussen de
vergelijkende metingen uit hoofdstuk 3 en 4 kan verklaren. Hoewel de gevonden
waarden van beide systemen dus vergelijkbaar zijn, moet rekening worden
gehouden met het feit dat het hier een eenvoudige bepaling in niet-tegengekleurde
preparaten betreft. Bij het gebruik van meer complexe kleuringen verdient het
kleurenbeeld-analysesysteem de voorkeur, mede door het gemak van visuele
evaluatie en segmentatie.

In hoofdstuk 5 worden visuele schattingen van oppervlaktepercentage
immuunhistochemische aankleuring voor pS2 in mammacarcinomen vergeleken met
metingen met het kleurenbeeld-analysesysteem. Tevens wordt het
epitheelpercentage in azan-gekleurde coupes van deze tumoren gemeten met het
systeem. Visuele schattingen zijn onbetrouwbaar door een grote variabiliteit tussen
onderzoekers. Met het kleurenbeeld-analysesysteem worden systematische
verschillen gevonden tussen herhaalde metingen van pS2-aankleuring. Dit is een
gevolg van selectie van het te meten veld. Dit kan per meet-sessie variëren, omdat
een hoge vergroting nodig is voor visualisatie van de aankleurende componenten.
De metingen van het epitheelpercentage tonen geen effect van deze veld-selectie,
doordat met een lage vergroting kan worden gemeten. Het gebruik van het
epitheelpercentage als correctiefactor voor waarden van een biochemische
cytosolbepaling leidt ertoe dat 8% van de gevallen van categorie verandert (van
negatief naar positief of vice versa). Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de
resultaten van verschillende disciplines in combinatie meer informatie kunnen geven
dan elk afzonderlijk.

In hoofdstuk 6 wordt de bepaling van epitheelpercentage in coupes van
"borderline" ovariumtumoren geëvalueerd. Semiautomatische metingen met het
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kleurenbeeld-analysesysteem worden vergeleken met interactieve metingen waarbij
gebruik wordt gemaakt van een puntenraster. De metingen worden verricht in
"keratine-gekleurde" preparaten. De met de semiautomatische meting verkregen
waarden vallen over het algemeen lager uit dan die van de interactieve. Dit is een
gevolg van onderschatting van het epitheliale compartiment en overschatting van
het totale weefseloppervlak in de semiautomatische bepaling. Hoewel, zoals
beschreven in hoofdstuk 5, de azan-kleuring zich leent voor bepaling van het
epitheelpercentage in mammacarcinomen, is dit niet het geval voor
ovariumcarcinomen. Dit onderzoek toont dat voor het onderhavige materiaal een
interactieve meetmethode voor de bepaling van het epitheelpercentage de voorkeur
geniet. Deze bevinding bevestigt dat er geen algemeen geldende regels zijn voor
meetprocedures in biologisch materiaal en dat de te verkiezen methode dient te
worden geëvalueerd.

In hoofdstuk 7 wordt een methode beschreven om te bepalen of morfologische
verschillen in de vasculatuur van tumoren het in de circulatie binnendringen van
tumor-gerelateerde antigenen kunnen voorspellen. Gebruikmakend van het
kleurenbeeld-analysesysteem wordt een aantal vaatparameters bepaald in voor
factor VIII gerelateerd antigeen gekleurde coupes van endometriumcarcinomen.
Deze parameters worden vergeleken met groepen met normale- en verhoogde
serumwaarden voor twee verschillende "tumor-markers", een met een laag
molecuulgewicht (TPS) en een met een hoog molecuulgewicht (CA 125). De groep
met verhoogde TPS-waarden toont, over het algemeen, vaten met significant
wijdere lumina, terwijl de groep met verhoogde CA 125-waarden een hoger aantal
vaatjes laat zien. Na correctie voor epitheelpercentage is het verschil in
vaatdichtheid tussen de groepen met normale en verhoogde CA 125-waarden ook
significant. Een verklaring voor de relatie tussen de lumen-parameters en de TPS-
waarden kan worden gevonden in het bestaan van zogenaamde "endothelial-gaps"
in de vaatwand. Deze ruimten hebben een beperkte grootte, mogelijk groot genoeg
om TPS te laten passeren, doch te klein voor het grotere CA 125. De relatie tussen
vaatdichtheid en CA 125-waarde kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een
ander mechanisme waarop "tumor-markers" met hoge molecuulgewichten de
circulatie binnendringen. In het geval dat bovengeschetste hypothesen juist zouden
zijn, toont dit onderzoek nog een voorbeeld waarbij het combineren van gegevens
additionele informatie kan opleveren.

Hoofdstuk 8 is een algemene discussie waarin de in de verschillende
hoofdstukken beschreven onderwerpen worden geplaatst in het raamwerk van de
algemene informatie van hoofdstuk 1. Het hoofdstuk besluit met een beschouwing
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van de positie van het kleurenbeeld-analysesysteem in de (nabije) toekomst.
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