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Abstrakt
Rentgenowska mikrotomografia komputerowa to bardzo prężnie rozwijająca się technika
niedestrukcyjnego obrazowania. Metoda wywodzi się od klinicznej tomografii
komputerowej

przeznaczonej

do

diagnostyki

obrazowej

pacjentów.

Jednak

mikrotomografia różni się zasadniczo od tomografii klinicznej. Najważniejszą cechą
rozgraniczającą te metody jest ich optymalizacja do konkretnych zastosowań.
Tomografia kliniczna jest zaprojektowana i zoptymalizowana do jak najdokładniejszego
zobrazowania ciała ludzkiego przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu
radiacji. Technika mikrotomografii komputerowej nie posiada tych ograniczeń. Metoda
ta przystosowana jest to analizy niewielkich próbek ex vivo. Rozmiar badanego obiektu
rzędu kilku centymetrów, umożliwia zastosowanie wielokrotnie wyższej przestrzennej
zdolności rozdzielczej w porównaniu do tomografii klinicznej. Mikrotomografia
komputerowa znajduje szereg zastosowań począwszy od analizy materiałowej do
obrazowania

patologicznych

struktur

w

tkankach

miękkich.

Konsekwencją

uniwersalności tej techniki jest konieczność zoptymalizowania procedury badawczej do
konkretnego zadania.
Niniejsza praca zawiera obszerny opis

metod optymalizacji

badań próbek

biomedycznych przy użyciu mikrotomografii rentgenowskiej. Proces optymalizacji
takiego eksperymentu jest wieloetapowy. Składa się z przygotowania próbki do pomiaru,
jej preparatyki oraz dobrania najbardziej efektywnych parametrów skanowania. Na etapie
komputerowej rekonstrukcji obrazu konieczna jest świadomość struktury i składu próbki
oraz specyfiki danego mikrotomografu, tak aby zminimalizować niedoskonałości
i artefakty obrazowania. Ostatnim, ale niemniej istotnym krokiem jest optymalizacja
procedur związanych z metodami przetwarzania i analizy obrazu, a także wizualizacji
w postaci obrazów 2D i 3D.
Wyniki prezentowane w części eksperymentalnej pracy uzyskano przy użyciu
mikrotomografu SkyScan 1172 firmy Bruker microCT. Pomiary wykonano na
wybranych układach biologicznych i dotyczyły one w kolejności: badań tkanki kostnej
w oparciu o kości kurcząt o małej i dużej masie ciała, analizy struktury wewnętrznej kości
w oparciu o ludzkie kosteczki słuchowe oraz badań metod kontrastowania tkanki
6

miękkiej na przykładzie świńskich gałek ocznych. Dla

wymienionych badań

przeprowadzono wyżej wymienione optymalizacje. Uzyskane wyniki lokalnej analizy
tkanki kostnej pokazują istotność odpowiedniego wyboru obszaru analizy, a także wpływ
binaryzacji obrazu na wyniki analizy morfometrycznej. Wyznaczono graniczne
możliwości obrazowania struktur kostnych na przykładzie wewnętrznych kanałów
w kosteczkach słuchowych. Na przykładzie świńskich gałek ocznych uzyskano
efektywną metodę utrwalania i kontrastowania wysoce zróżnicowanej tkanki miękkiej.
Wnioski zestawiono w formie tabeli zawierającej istotne czynniki, które należy rozważać
przy analizie mikrotomograficznej różnorodnych próbek. Zestawienie to może stanowić
rodzaj przewodnika postępowania w analizie mikrotomograficznej.
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Abstract

X-ray microtomography (microCT) is a dynamically developing non-destructive imaging
technique. The method derives from the clinical computed tomography widely used in
medical imaging. However, microtomography is substantially different from the clinical
tomography. The most important difference between these methods is their optimization
for specific applications. The clinical tomography is designed and optimized for an
accurate imaging of the human body, maintaining the radiation dose at the safe level.
MicroCT does not have these limitations. This method is designed to examine ex vivo
small samples. Sample size of few centimeters permits to reach much higher resolution
in comparison to clinical tomography. Microtomography has a wide range of applications
from material analysis to soft tissue imaging. The technique versatility requires
optimization of the experimental procedure for a particular task.

This paper provides a comprehensive description of microCT experimental methods
multi-step optimization with the use of biomedical samples. In general, the optimization
process begins with the sample preparation and selection of the most effective scanning
parameters. In the next step, the knowledge of sample structure and composition is helpful
to minimize imperfections and imaging artifacts considering the image reconstruction
process. Last but not less important step is to optimize the procedures related to image
processing, analysis and 2D and 3D visualization methods.

The results presented in the experimental part of this thesis were obtained using
SkyScan 1172 Bruker microCT system. The experiments were performed using selected
biological systems. The body mass related bone structure was studied using chickens
bones. The fine internal structure analysis was based on the human auditory ossicles and
the soft tissue staining methods were examined for porcine eyeballs structure
visualization. The abovementioned optimizations were carried out for all these
experiments. The results of local bone tissue analysis indicated the importance of the
proper choice of the analyzed bone volume, and the emphasized the impact of the image
binarization method for morphometric analysis. The bone microstructure imaging limit
was determined by the example of the internal channels in the auditory ossicles. On
8

examination of porcine eyeballs the most effective fixation and staining method was
obtained.

The conclusions are summarized in a table containing important factors that should be
considered for variety of samples analysis. These factors may be a guide in the
microtomography practice.
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1.

Wstęp

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (µCT) to bardzo szybko rozwijająca się
metoda obrazowania, pozwalająca w sposób niedestrukcyjny dla badanego obiektu
zobrazować jego strukturę wewnętrzną z rozdzielczością na poziomie poniżej jednego
mikrometra. Źródło promieniowania rentgenowskiego (promieniowanie X) produkuje
stożkową wiązkę promieniowania, która prześwietla analizowaną próbkę. W próbce
fotony oddziałują z elektronami, jądrami i polami elektrycznymi, co prowadzi do
osłabienia natężenia wiązki penetrującej próbkę. Po przejściu przez próbkę wiązka trafia
na detektor, który rejestruje dwuwymiarową projekcję badanego obiektu. Po
zarejestrowaniu pojedynczej projekcji, próbka jest obracana o niewielki kąt, po czym
rejestrowana jest kolejna projekcja. Dane są zbierane dla wielu kątów aż do osiągnięcia
sumarycznego kąta obrotu ustalonego przez eksperymentatora. Na podstawie
zarejestrowanych projekcji wykonywana jest rekonstrukcja obrazu. Wynikiem
rekonstrukcji jest zbiór 2D przekrojów poprzecznych badanego obiektu. Wynik pomiaru
umożliwia odtworzenie trójwymiarowej struktury próbki. Na podstawie powstałego
modelu 3D przeprowadza się możliwie jak najbardziej wszechstronną analizę badanego
obiektu.
Struktura prezentowanej pracy jest następująca: rozdział 2 zawiera zarys ogólnej wiedzy
pozwalającej na szersze zapoznanie się z ideą mikrotomografii komputerowej. Opisano
źródła promieniowania X stosowane w mikrotomografii komputerowej oraz omówiono
oddziaływania foton rentgenowski – materia. Rozdział ten zawiera również krótki opis
rozwoju

mikrotomografii

i

opis

technik

mikrotomograficznych

stosowanych

współcześnie w medycynie. Ponadto, na podstawie wybranych danych literaturowych,
zaprezentowano w tym rozdziale przydatność mikrotomografii w badaniach
biomedycznych z zakresu urologii, stomatologii, kardiologii oraz onkologii. Rozdział
kończy się opisem celów i motywacji niniejszej pracy.
Rozdział 3 stanowi początek części eksperymentalnej pracy i rozpoczyna się opisem
pracy mikrotomografu SkyScan 1172, za pomocą którego uzyskano wszystkie wyniki
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prezentowane w pracy. Treść tego rozdziału jest bezpośrednio związana z pierwszym
poziomem tytułowych optymalizacji procedur badawczych, a mianowicie z procedurą
optymalizacji samego pomiaru mikrotomograficznego. Poszczególne części rozdziału,
poprzez opis przebiegu pomiaru, opis rekonstrukcji obrazów i występujących artefaktów,
ilustrują schemat otrzymywania wysokiej jakości obrazów 2D i 3D badanych próbek.
Końcowa część rozdziału dotyczy jakości obrazowania jaką możemy uzyskać oraz
kalibracji z użyciem fantomów. Rozdziały 4, 5, 6 opisują pomiary wykonane na
wybranych układach biologicznych i dotyczą w kolejności: badań tkanki kostnej
w oparciu o kości kurcząt o małej i dużej masie ciała, analizy struktury wewnętrznej kości
w oparciu o ludzkie kosteczki słuchowe oraz badań tkanki miękkiej na przykładzie
świńskich gałek ocznych. Dla wymienionych badań, oprócz optymalizacji samych
pomiarów, omówiono optymalizacje procedur związanych z metodami analizy obrazu,
z preparatyką i przygotowaniem próbek. Omówiono zalety i możliwości tomografii
jakościowej oraz parametry ilościowe wyliczane dla badanych układów na podstawie
zaawansowanych algorytmów analizy obrazu.
Rozdział 7 obejmuje podsumowanie całej rozprawy. W skrócie przedstawia on wnioski
płynące z eksperymentalnej części pracy opisanej w rozdziałach 3 - 6. W rozdziale
umieszczono w postaci stabelaryzowanej zestawienie istotnych czynników, które należy
rozważać

przy

analizie

mikrotomograficznej

tkanek

miękkich

oraz

tkanek

mineralizowanych. Zestawienie rozszerzono również o materiały fazy skondensowanej,
metale, tworzywa, ceramiki itp. W opinii autora zestawienie to może stanowić rodzaj
użytecznego przewodnika pracy dla naukowców już używających mikrotomografii
komputerowej w szeroko pojętej diagnostyce laboratoryjnej lub dla tych zamierzających
dopiero włączyć tą technikę badawczą do swych pracowni. W części końcowej rozdziału
nakreślono

również

perspektywę

dalszego

rozwoju

metody

mikrotomografii

komputerowej.
Komentarza wymaga nazewnictwo używane w tej pracy. Część z powszechnie
używanych w praktyce mikrotomograficznej terminów w języku angielskim nie posiada
swych ogólnie akceptowanych odpowiedników w polskim języku. Jest to spowodowane
względnie ubogą literaturą naukową w języku polskim, poświęconą mikrotomografii
komputerowej. W kraju jedynie kilka ośrodków naukowych dysponuje aparaturą do
mikrotomografii. Według najlepszej wiedzy autora pracy jedynie kilka rozpraw
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doktorskich

i

habilitacyjnych

obronionych

w

kraju

dotyczyło

tematyki

mikrotomograficznej, a w większości z nich tematyka ta była poruszana w wąskim
zakresie. W niniejszej rozprawie unikano autorskich tłumaczeń powszechnie używanych
i rozpoznawanych angielskich terminów, w związku z tym autor w większości
przypadków posługuje się określeniami w języku angielskim.
Autor wyraża nadzieję, że prezentowana rozprawa choć w niewielkim stopniu przyczyni
się do zmniejszenia luki w krajowej literaturze naukowej poświęconej mikrotomografii
komputerowej, szczególnie w aspekcie zastosowań metody w badaniach biomedycznych.
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2.

Mikrotomografia komputerowa

Mikrotomografia komputerowa to kolejny z szeregu przykładów praktycznego
wykorzystania promieniowania rentgenowskiego. Cechy charakterystyczne obrazów
tomograficznych 2D i 3D to następstwo procesów, w których biorą udział fotony
rentgenowskie penetrujące badany obiekt. Wydajność tych procesów jest uzależniona od
fizycznych i chemicznych parametrów charakteryzujących lokalne obszary próbki oraz
od rozkładu energii promieniowania.

2.1

Promieniowanie rentgenowskie

Podstawowym elementem tomografu komputerowego jest źródło promieniowania
rentgenowskiego. Promieniowanie rentgenowskie to rodzaj fali elektromagnetycznej
o długości maksymalnie 10 nm, co odpowiada energii fotonów 124 eV. Górna granica
energii przechodzi płynnie w zakres promieniowania gamma. Przyjmuje się umownie
granicę energetyczną pomiędzy 100 keV a 255 keV. Cechy charakterystyczne widma
promieniowania rentgenowskiego zależą od rodzajów źródeł, w których to
promieniowanie jest produkowane.

2.1.1 Źródła promieniowania

Promieniowanie

rentgenowskie

używane

w

mikrotomografii

komputerowej

produkowane jest przez dwa rodzaje źródeł: lampy rentgenowskie i synchrotrony.
Schemat ideowy lampy rentgenowskiej jest przedstawiony na Rys. 2.1.1.1.
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Rys. 2.1.1.1 Schemat budowy lampy rentgenowskiej; U – napięcie zasilające lampę;
Uk – napięcie katodowe.

W uproszczeniu jest to próżniowa bańka szklana, w której zatopione są dwie elektrody:
katoda i anoda. Katoda ma postać spirali z materiału o niskiej elektronowej pracy wyjścia.
Do katody przyłożone jest niewielkie napięcie (od kilku do kilkunastu woltów). Napięcie
to inicjuje proces termoemisji elektronów, które są następnie przyspieszane w silnym
polu elektrycznym generowanym poprzez przyłożenie wysokiego napięcia (rzędu
kilowoltów) pomiędzy anodą a katodą. Rozpędzone elektrony uderzają w anodę, gdzie są
gwałtownie hamowane na skutek zderzeń z atomami anody. W trakcie hamowania
elektronów emitowane jest promieniowanie rentgenowskie. Powstają wówczas dwa
rodzaje promieniowania rentgenowskiego: tzw. promieniowanie hamowania oraz
promieniowanie charakterystyczne. Widmo promieniowania hamowania jest ciągłe.
Promieniowanie charakterystyczne manifestuje swą obecność na tle widma ciągłego,
w postaci regularnych serii linii spektralnych o ściśle określonych wartościach długości
fali (częstotliwości). Długości linii spektralnych zależą jedynie od rodzaju materiału
anody, nie zależą natomiast od energii kinetycznej elektronów zderzających się
z atomami anody jeżeli ta energia przekracza pewną wartość, krytyczną dla
wygenerowania promieniowania charakterystycznego. Wiąże się to z mechanizmem
produkcji promieniowania charakterystycznego. Elektron zderzający się z atomem anody
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musi posiadać odpowiednio dużą energię kinetyczną aby móc wybić silnie związany
elektron atomu, produkując tym samym wakancję na wewnętrznej powłoce atomu. Foton
promieniowania charakterystycznego jest wynikiem radiacyjnego przejścia elektronu
z zewnętrznych powłok atomu na wyprodukowaną wakancję.
W przeciwieństwie do promieniowania charakterystycznego, cechy i kształt widma
promieniowania hamowania nie są uzależnione od materiału anody. Widmo posiada
wyraźne maksimum, a jego natężenie stopniowo spada dążąc do zera po stronie fal
długich Cechą charakterystyczną widma od strony krótkich fal jest gwałtowny spadek
natężenia i jego zanik dla długości fali nazwanej graniczną. Za istnienie krótkofalowej
granicy widma odpowiedzialny jest przypadek gdy cała energia kinetyczna elektronu eU
jest zużyta wyłącznie na produkcje kwantu X. W konsekwencji, graniczna długość fali
wyraża się wzorem:
𝜆𝑚𝑖𝑛 =

ℎ𝑐
𝑒𝑈

(2.1.1.1)

gdzie: h – stała Plancka, e – ładunek elementarny, c – prędkość światła w próżni.
Jak widać, wartość λmin kontrowana jest jedynie przez wielkość napięcia
przyśpieszającego U. Ze wzrostem U natężenie promieniowania hamowania rośnie
a maksimum jego widma przesuwa się w stronę krótszych długości fali. Maksimum
widma λmax jest równe 3/2λmin . Zależność natężenia widma w funkcji długości fali wyraża
się równaniem:
𝐼𝑎 𝑐 2 𝑍
𝐼(𝜆) =
(𝜆 − 𝜆𝑚𝑖𝑛 )
𝜆𝑚𝑖𝑛 𝜆3

(2.1.1.2)

gdzie Ia oznacza natężenie prądu anodowego, a Z liczbę atomową materiału anody.
Widmo jest przedstawione na Rys. 2.1.1.2.
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Rys. 2.1.1.2 Widmo promieniowania hamowania produkowanego przez lampę
rentgenowską w zależności od maksymalnej energii promieniowania X.

Równanie zachowuje swą ważność z wyjątkiem wartości λ bliskim wartościom λmin.
Promieniowanie rentgenowskie używane w mikrotomografii może być produkowane
w synchrotronie. Synchrotron jest rodzajem cyklicznego akceleratora cząstek.
W praktyce jest to pierścień akumulacyjny, w którym krążą elektrony przyspieszone do
prędkości bliskiej prędkości światła (Rys. 2.1.1.3). Wstępne przyspieszenie elektronów
następuje w akceleratorze liniowym (ang. linac) lub w synchrotronie o niewielkiej
średnicy (ang. booster). Następnie elektrony są kierowane do właściwego pierścienia
synchrotronu, w którym panuje ultrawysoka próżnia 10-8 do 10-10 Pa [1].
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Rys. 2.1.1.3 Schemat ideowy fragmentu pierścienia akumulacyjnego synchrotronu.
Żółty stożek oznacza wiązkę promieniowania synchrotronowego, niebieska linia to
tor ruchu elektronów.

Promieniowanie synchrotronowe to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane
przez elektrony (lub pozytony), które doznają przyspieszenia dośrodkowego . Powstałe
promieniowanie ma ciągły rozkład energii w zakresie od wysokoenergetycznego
promieniowania rentgenowskiego do dalekiej podczerwieni. Wiązka promieniowania
synchrotronowego jest bardzo dobrze skolimowana, co oznacza, że odchylenia kątowe
od stycznej do toru cząstki emitującej to promieniowanie są niewielkie. Powstałe
promieniowanie jest spolaryzowane.
Główną zaletą synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego w mikrotomografii
komputerowej jest jego natężenie, które znacząco przewyższa natężenie jakie
uzyskujemy w lampach rentgenowskich.
Każde z rozwiązań generowania promieniowania rentgenowskiego posiada swoje wady
i zalety. Źródła synchrotronowe są niezaprzeczalnie korzystniejsze biorąc pod uwagę
cechy promieniowania istotne w tomografii komputerowej. Wyróżniają się one
możliwością precyzyjnej monochromatyzacji, odpowiedniej do danego zastosowania.
Posiadają dobrze skolimowana i intensywną wiązkę, co bezpośrednio przekłada się na
lepszy stosunek sygnału do szumu na obrazie tomograficznym. Z drugiej strony
dostępność synchrotronów jest ograniczona, wysokie są koszty budowy i utrzymania
synchrotronu. Fakt ten powoduje, że w dziedzinie mikrotomografii komputerowej
ogromny udział mają systemy oparte na lampach rentgenowskich. Największą zaletą tego
rozwiązania jest możliwość używania mikrotomografów komputerowych w dowolnym
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miejscu na świecie. Dodatkowo, koszty eksploatacji lampy rentgenowskiej są
wielokrotnie niższe niż źródła synchrotronowego. Ewentualne naprawy i wymiany
elementów mikrotomografów opartych o konwencjonalne lampy rentgenowskie są
relatywnie łatwe i szybkie.
Natężenie promieniowania X powstającego w lampie rentgenowskiej, jak już wcześniej
wspomniano, jest wielokrotnie niższe niż natężenie promieniowania synchrotronowego.
W lampie rentgenowskiej natężenie promieniowania I jest zależne od typu lampy
i określone zależnością, gdzie C jest stałą numeryczną:
𝐼 = 𝐶𝑍𝐼𝑎 𝑈𝑎2

(2.1.1.3)

Tak więc, poprzez zmiany parametrów lampy istnieje możliwość zmiany całkowitego
natężenia promieniowania hamowania oraz możliwość modyfikacji jego widma.

2.1.2 Oddziaływanie z materią

Przy penetracji promieniowania przez materię jego natężenie zmniejsza się, a wiązka
ulega osłabieniu. Jest to spowodowane absorpcją rentgenowskiego fotonu i/lub jego
rozproszeniem. Wydajność tych procesów zależy od energii fotonu oraz od fizycznych
i chemicznych parametrów charakteryzujących penetrowaną materię. Poniżej skrótowo
opisano efekty, których przekroje czynne osiągają znaczące wartości dla energii
rentgenowskich fotonów stosowanych w mikrotomografii komputerowej. Ograniczenie
to oznacza, że jedynie oddziaływania foton - powłoka elektronowa atomów badanej
próbki są brane pod uwagę. Relacja pomiędzy energią fotonu hν a energią wiązania Eb
elektronu w atomie określa charakter tego oddziaływania. W przypadku gdy energia Eb
jest rzędu hν lub nieco wyższa, oddziaływanie jest określane jako zachodzące z udziałem
silnie związanego orbitalnego elektronu. W przypadku gdy energia Eb jest znacznie
mniejsza niż hν, oddziaływanie jest traktowane jako oddziaływanie foton-swobodny
elektron.
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Za absorpcję i rozpraszanie fotonów rentgenowskich odpowiedzialne są efekty
fotoelektryczny i Comptona oraz rozpraszanie Rayleigha [2]. Schematyczny diagram obu
efektów przedstawiono na Rys. 2.1.2.1.

Rys. 2.1.2.1 Schematyczny diagram efektów a) fotoelektrycznego i b) Comptona.

Efekt fotoelektryczny powstaje w oddziaływaniu foton rentgenowski - silnie związany
elektron. W jego wyniku foton znika, a z atomu wybijany jest orbitalny elektron
(fotoelektron) z kinetyczną energią równą różnicy hν i Eb. Atomowy przekrój czynny
efektu jest proporcjonalny do Zn/(hν)7/2, gdzie n przyjmuje wartości 4 - 5 w zależności od
energii hν. Efekt Comptona to wynik oddziaływania foton - swobodny elektron,
polegający na niesprężystym rozpraszaniu fotonu na elektronie. Jest to dominujący typ
oddziaływania fotonu z elektronami materii, włącznie z elektronami powłok atomowych,
jeżeli spełniają one kryterium swobodnego elektronu. Foton biorący udział
w oddziaływaniu traci część swej pierwotnej energii na koszt energii elektronu odrzutu
(tzw. elektrony comptonowskie) i ulega rozproszeniu jako foton o energii hν’, niższej od
pierwotnej. Prawa zachowania pędu i energii pozwalają określić energię hν’, kąt
rozproszenia fotonu i energię odrzutu elektronu. Atomowy przekrój czynny efektu
Comptona rośnie liniowo ze wzrostem liczy atomowej Z, ponieważ prawdopodobieństwo
wystąpienia efektu zależy od liczby rozpraszających centrów. Rozpraszanie Rayleigha
polega na sprężystym rozpraszaniu fotonu na związanych elektronach. Strata
energetyczna fotonu w tym oddziaływaniu, związana z transferem pędu, jest bardzo
niewielka a atomowy przekrój czynny rośnie liniowo wraz z Z2. Wydajność rozpraszania
Rayleigha w osłabianiu wiązki jest niska w porównaniu do efektów omawianych
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powyżej. Jego udział nie przekracza na ogół kilku procent dla tkanek i tkanko-podobnych
materiałów.

Oddziaływania foton rentgenowski - materia omówione powyżej składają się na
sumaryczny efekt w postaci osłabienia natężenia pierwotnej wiązki promieniowania
przechodzącego przez materię. Natężenie wiązki, która przejdzie przez materię jest
zależne od trzech parametrów: natężenia promieniowania padającego, grubości
penetrowanego materiału oraz rodzaju materiału go budującego. Parametry te zostały
ujęte w prawie absorpcji (wynikającym z prawa Lamberta - Beera):
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝜇𝑥

(2.1.2.1)

gdzie: I – natężenie promieniowania po przejściu przez ośrodek o grubości x,
I0 – natężenie promieniowania padającego, μ – liniowy współczynnik osłabienia
promieniowania

rentgenowskiego.

Powyższa

zależność

określa

osłabienie

promieniowania po przejściu przez jednorodny ośrodek o stałym współczynniku
osłabienia. W praktyce tomograficzne obiekty tego typu występują niezwykle rzadko.
Materiał biologiczny składa się z wielu tkanek, a każda z nich z wyspecjalizowanych
komórek. Przechodząc do skali mikroskopowej, nawet organelle komórkowe różnią się
współczynnikiem osłabienia promieniowania rentgenowskiego. Zatem w rzeczywistym
materiale biologicznym zależność 2.1.2.1 przybiera postać:
𝑥

𝐼 = 𝐼0 𝑒 − ∫0 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

(2.1.2.2)

gdzie μ(x) oznacza funkcję rozkładu liniowego współczynnika osłabienia wzdłuż drogi
przejścia promieniowania x.
Liniowy współczynnik osłabienia jest stałą materiałową, jednakże wartość tego
parametru jest stała tylko w określonych warunkach. Liniowy współczynnik osłabienia
może się zmieniać wraz ze stanem skupienia absorbentu. Nieco praktyczniejsza jest
forma masowego współczynnika osłabienia, który zdefiniowany jest jako liniowy
współczynnik osłabienia promieniowania podzielony przez gęstość absorbentu.
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Liniowy współczynnik osłabienia jest uzależniony również od energii kwantu
promieniowania. Przykład zmienności masowego współczynnika osłabienia dla mięśni
i istoty zbitej kości od energii promieniowania X został pokazany na Rys. 2.1.2.2.
Zależność ta pokazuje, że najlepsze rozróżnienie między mięśniami a istotą zbitą kości,
czyli jej najbardziej zmineralizowaną częścią występuje w zakresie od 10 do 40 keV.
Powyżej energii 100 keV różnice w masowym współczynniku osłabienia są minimalne.

Rys. 2.1.2.2 Wartości masowego współczynnika osłabienia promieniowania
rentgenowskiego w zależności od energii tego promieniowania. Zakres energetyczny
taki sam jak używany w mikrotomografii komputerowej. Rysunek na podstawie
danych ICRU, 1992. Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body
Tissues. Report 46.

W zakresie energii używanym w mikrotomografii istotny wkład w osłabienie wiązki
promieniowania ma efekt fotoelektryczny i efekt Comptona. Zatem liniowy
współczynnik osłabienia można zapisać jako [3]:
𝜇(𝑢, 𝐸) = 𝜇𝑓 (𝑢, 𝐸) + 𝜇𝑐 (𝑢, 𝐸)

(2.1.2.3)

Udział powyższych efektów w osłabieniu promieniowania X dla tkanki kostnej został
pokazany na Rys. 2.1.2.3 poniżej:
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Rys. 2.1.2.3 Udział poszczególnych efektów składających się na osłabienie
promieniowania X w tkance kostnej. Wykres opracowany na podstawie danych
NIST [4].

2.2

Rozwój mikrotomografii komputerowej

Pierwszy system, który możemy nazwać mikrotomografem komputerowym został
zaprojektowany i zbudowany przez Elliott J. C. i Dover S. D. w 1981 roku, a pierwsze
opublikowane wyniki zawierały rekonstrukcje przekroju małego tropikalnego ślimaka
morskiego (Biomphalaria glabrata) [5]. W roku 1989 Feldkamp L. A. wraz ze swoimi
współpracownikami zbudował pierwszy skaner mikrotomograficzny, który był
wykorzystywany w trójwymiarowej analizie kości beleczkowej [6]. Począwszy, od 1996
kiedy to w firmie SkyScan (Belgia) powstał pierwszy komercyjnie dostępny
mikrotomograf, technika mikrotomografii powoli stawała się standardem w analizie
kości. W roku 1987 Parfitt A. M. i in. [7] dokonali standaryzacji nomenklatury, symboli
i jednostek używanych w histomorfometrii kości. Dokładnie tych samych parametrów
używa się do dzisiaj w ocenie kości metodą mikrotomografii komputerowej. Obecnie
terminu mikrotomografia używa się w przypadku przestrzennej zdolności rozdzielczej
używanej aparatury na poziomie 50 µm/piksel [8].
Mikrotomografy w medycynie możemy podzielić na używane klinicznie oraz na używane
przedklinicznie,

czyli

typowo

w

pracy

laboratoryjnej.

Urządzenia

używane
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w bezpośredniej diagnostyce to głównie tomografia komputerowa wiązki stożkowej
(CBCT – ang. Cone Beam Computed Tomography) oraz obwodowa ilościowa tomografia
komputerowa (pQCT – ang. Peripheral Quantitative Computed Tomography). Pierwsza
z nich, CBCT używana jest coraz powszechniej w stomatologii i chirurgii szczękowej.
Umożliwia m. in. dokładną analizę kanałów korzeniowych zębów, które wymagają
leczenia endodontycznego. Urządzenia CBCT wyposażone są w układ lampa - detektor,
który wykonuje obrót wokół głowy pacjenta. Metoda jest szybsza, dokładniejsza i naraża
pacjenta na 10 razy niższą dawkę promieniowania niż konwencjonalna tomografia
komputerowa. Najnowsze urządzenia tego typu znajdują zastosowanie również
w ortopedii, model Claris CT, firmy iCRco z USA, osiągana rozdzielczość to 75 µm/pixel
[9]. Obwodowa ilościowa tomografia komputerowa natomiast, to rozszerzenie
densytometrii o trójwymiarowe obrazowanie. Metodę tą stosuje się do wyznaczania
trójwymiarowego rozkładu gęstości mineralnej kości (BMD – ang. Bone Mineral
Density) oraz parametryów morfometryczneych kości np. piętowej. Metoda pQCT
stosowana jest m.in. do diagnostyki osteoporozy. Skanery tego typu pozwalają na
obrazowanie z rozdzielczością wynoszącą nawet 17 µm/piksel (model XtremeCT II,
firmy Scanco Medical A.G., Szwajcaria) [10]. Najnowsze skanery mikrotomograficzne
pozwalają obecnie na uzyskanie rozdzielczości przestrzennej na poziomie 100 nm (model
Skyscan 2211, Bruker MicroCT, Belgia) [11].

2.3

Biomedyczne zastosowania

Poniższy

rozdział

zawiera

krótki

literaturowy

przegląd

badań,

w

których

wykorzystywano mikrotomografię komputerową w celach biomedycznych. Większość
opisanych w literaturze badań skupia się głównie na wysoce zmineralizowanych
tkankach. Tkanki te, efektywnie absorbują promieniowanie rentgenowskie co pozwala na
uzyskanie doskonałego kontrastu zdjęć mikrotomograficznych 2D i 3D. Fizjologicznie
zmineralizowane tkanki, takie jak tkanka kostna lub szkliwo, oraz patologiczne
mineralizacje w postaci kamieni nerkowych czy zwapnień w układzie krwionośnym są
stosunkowo

dobrze

opanowane

pod

względem

preparatyki

i

pomiaru

mikrotomograficznego. Poniższe przykłady zastosowań mikrotomografii komputerowej
zostały zilustrowane na Rys. 2.3.1 - 2.3.4.
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Urologia
Mikrotomografia rentgenowska stanowi bardzo przydatne narzędzie w badaniach kamicy
nerkowej. Zarse C.A. i in. [12] badali użyteczność mikrotomografii w ocenie nie tylko
morfologii, ale również składu kamieni nerkowych. Skład chemiczny badanych kamieni
został wyznaczony metodą fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FT-IR),
a następnie wykonano mikrotomografię kamieni. Wykonano wizualizację 3D
wewnętrznej morfologii skorelowanej z rozkładem przestrzennym składników
mineralnych. Na przekrojach poprzecznych bardzo bobrze widoczny jest wzór osadzania
się składników mineralnych – narastania kamienia. Zidentyfikowano również obszary
o potencjalnie niższej wytrzymałości mechanicznej np. puste przestrzenie wewnątrz
badanych kamieni.

Rys. 2.3.1 Wizualizacja kamienia nerkowego wykonana metodą volume rendering
oprogramowaniem

CTvox

[13].

Obraz

uzyskany

na

podstawie

pomiaru

mikrotomografem SkyScan 1172 przy energii promieniowania X 80 keV i zdolności
rozdzielczej 13 µm/piksel. a) Powierzchnia kamienia i b) jego przekrój poprzeczny.

Pod względem składu chemicznego udało się zidentyfikować sześć najczęściej
występujących w kamieniach nerkowych związków mineralnych. Było to możliwe ze
względu

na

dobry

niezachodzącymi

na

kontrast
siebie

na

zdjęciach

zakresami

tomograficznych

liniowych

spowodowany

współczynników

osłabienia
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promieniowania X, charakterystycznych dla danych substancji. Mikrotomografia
pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie struktury kamieni, a także na identyfikacje
większości typowych dla tego schorzenia minerałów. Podobne rezultaty, ale
w zestawieniu µCT z XRF opisał Tatoń G. i in. [14]. W przyszłości takie badania być
może będą wykonywane dzięki spiralnej tomografii komputerowej, jeszcze przed
usunięciem kamieni z ciała pacjenta [15], co ułatwi ich skruszenie np. metodą litotrypsji.
Skład kamieni jest istotny w celu dobrania odpowiedniej terapii zabiegowej dla danego
pacjenta. Efekty kruszenia (pęknięcia, skruszenia kamieni) były badane metodą
mikrotomografii komputerowej przez Cleveland i in. [16].
Późniejsze eksperymenty, np. Williams J. C. Jr. i in. [17] wskazują, że mikrotomografia
jest bardzo pomocna w wyborze interesującego fragmentu kamienia do dalszej analizy
strukturalnej. Możliwe jest skanowanie wielu kamieni lub wielu ich fragmentów
jednocześnie, co ułatwia decyzję, które z nich mają być poddane dalszym badaniom.
Praca ta potwierdza również możliwości dokładnego rozróżnienia substancji tworzących
dany kamień. Dzięki zdolności do tworzenia trójwymiarowych modeli bardzo dokładnie
uwidoczniona została powierzchnia kamieni.
Zupełnie innym zastosowaniem mikrotomografii komputerowej są badania etiologii
różnych typów kamieni nerkowych. Praca Miller N. L. i in. [18] potwierdza teorię
Randalla, czyli narastanie kamieni nerkowych w obrębie brodawek nerkowych na tzw.
płytce

Randalla,

toksycznymi.

czyli

płytkowatym

Mikrotomograficzne

zwapnieniu

skany

kamieni

spowodowanym

czynnikami

szczawianowo - wapniowych

nałożone na obrazy histopatologiczne brodawki nerkowej zaraz po usunięciu kamienia,
pokazały dokładne dopasowanie kamienia do płytki Randalla. Prowadzone są również
badania nad innymi typami kamieni nerkowych np. bruszytowymi.

Fizjologiczna i patologiczna mineralizacja
Jak już wspomniano na początku rozdziału, doskonałym obiektem do badań
mikrotomograficznych są kości. Możliwa jest ich bardzo dokładna, trójwymiarowa
wizualizacja i analiza, a także wirtualne rozdzielenie kości zbitej i gąbczastej. µCT
pozwala na obserwację rozwoju kości, ich odpowiedzi na leczenie, reakcji na czynniki
środowiskowe, oraz na ich pełną ilościowa analizę morfologiczną. Stworzona została
nawet systematyka nazewnictwa parametrów, na których wyznaczenie pozwalają badania
mikrotomograficzne [19]. Wprawdzie badania histomorfometryczne umożliwiają
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wyznaczenie większości tych parametrów, co w mikrotomografii, jednakże nie za
pomocą 3D modelu, tylko dzięki 2D przekrojom materiału biopsyjnego. µCT jest dużo
szybszą metodą, i co najważniejsze, niedestrukcyjną. Istnieje wiele algorytmów
wyznaczania parametrów morfometrycznych kości. Bazują one na zrekonstruowanych
przekrojach badanej próbki poddanych binaryzacji obrazu. Operacja binaryzacji ma na
celu wyodrębnienie tkanki kostnej z pozostałych tkanek miękkich (np. szpiku kostnego).
Badania nad przydatnością tego typu algorytmów do analizy morfologii kości były
prowadzone m.in. przez Parkinson I. H. i in. [20].
Analiza zmian mikrostruktury kości jest niezwykle istotna w ocenie różnych odmian
osteoporozy. Jest to jedna z nielicznych metod, obok densytometrii, pozwalająca na
wyznaczenie gęstości mineralnej kości BMD (ang. bone mineral density). BMD jednak
nie opisuje całościowo procesów zachodzących w osteoporozie. W µCT ex vivo próbki
pochodzą najczęściej z biopsji, z talerza biodrowego pacjentów. Badania te
wykorzystywane są m.in. do porównania terapii z udziałem placebo i prawdziwego leku.
Arlot M. E. i in. [21] w 3 letnim leczeniu osteoporozy u kobiet zastosowali ranelinian
strontu. W grupie, której podawano placebo zaobserwowano przy użyciu µCT wzrost
parametru Tb.Th* o 16%, jednocześnie parametr Tb.N* zmalał o 14%. Prowadzone są
analogiczne badania mikrotomograficzne z użyciem innych środków farmakologicznych
np. rizedronianu [22] czy też parathormonu [23].
Metoda mikrotomografii jest bardzo użyteczna w analizie tkanki kostnej nowopowstałej
wokół metalowego implantu [24]. Umożliwia diagnozę zapalenia kości i szpiku, które
może być spowodowane infekcją i w konsekwencji skutkować odrzuceniem implantu.
Obecnie trwają badania nad pokrywaniem

powierzchni

implantów warstwą

antybakteryjną, która ma zapobiegać resorpcji tkanki kostnej spowodowanej zapaleniem.
Wykazano,

iż

pokrywanie

implantów

folią

zol - żel

zawierającą

antybiotyk

wankomycynę chroni kość przed resorpcją i przebudową [25]. Wszystkie te zjawiska
znalazły potwierdzenie w obrazowaniu mikrotomograficznym.
Mikrotomografia jest bardzo przydatnym narzędziem w obserwacji procesów
naprawczych i gojenia się tkanki kostnej. Freeman T.A. i in. [26] analizowali wpływ
pulsacyjnych ultradźwięków o niskiej intensywności na przyspieszenie procesu
__________________________
* parametry opisane w rozdziale 4.2
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regeneracji kości po złamaniu. Obrazowanie tego procesu metodą µCT dowiodło, że
ultradźwięki stymulują gojenie się kości.
Mikrotomografia rentgenowska znajduje również zastosowanie w badaniu nowotworów.
Znaczna część tych badań dotyczy zmian w tkance kostnej spowodowanych nowotworem
pierwotnym, albo przerzutami guza z innego miejsca w ciele pacjenta. Daje ona
możliwość odróżnienia chrzęstniaka mięsakowego od kostniakomięsaka w próbkach
pobranych od pacjentów, na podstawie różnicy w gęstości tych pierwotnych, złośliwych
nowotworów kości [27]. Istnieją także badania mikrotomograficzne, które wykonuje się
aby ocenić złośliwość danego nowotworu [28].

Rys. 2.3.2 Wizualizacja 3D trzonu ludzkiego kręgu lędźwiowego wykonana metodą
volume rendering. przy użyciu oprogramowania CTvox. Wizualizacja ukazuje
różnice w rozdzielczości przestrzennej tomografów: a) mikrotomografu SkyScan
1172 (parametry pomiaru E = 80 keV, piksel = 13 µm); b) tomografu klinicznego, wg.
standardowego protokołu klinicznego (zbiór danych z Zakładu Biofizyki CM UJ*).

Mikrotomografia komputerowa wykorzystywana jest z powodzeniem do badania
patologicznej

mineralizacji

naczyń

krwionośnych

i

zastawek

(Rys.

2.3.3).

Mikrotomografię wykonuje się w celu oceny kształtu i lokalizacji depozytu wapniowego
a następnie przeprowadza się analizę jego składu metodami spektroskopii XRF
oraz FT - IR [29].

__________________________
* dr hab. G. Tatoń, informacja prywatna, Zakład Biofizyki CM UJ
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Rys. 2.3.3 Wizualizacje 3D zastawki aortalnej i fragmentu aorty: a) model wykonany
metodą volume rendering (grupa kontrolna bez kalcyfikacji), b) półprzezroczysty
model tkanki z zaznaczonymi na żółto zwapnieniami; model wykonany metodą
surface rendering. Obrazy uzyskane w przy użyciu mikrotomografu SkyScan 1172
przy energii promieniowania X 40 keV i rozdzielczości 13 µm/piksel.

Za pomocą mikrotomografii obrazuje się również małe struktury kostne w celu analizy
ich anatomii. Są to najczęściej eksponaty muzealne, których budowa jest niezwykle
interesująca z punktu widzenia antropologii (np. zrośnięte kręgi szyjne).

Stomatologia
Zęby ludzkie pod względem histologicznym składają się z trzech tkanek: szkliwa, zębiny
i miazgi. Tkanki te są bardzo dobrze rozróżnialne w mikrotomografii komputerowej ze
względu na różny stopień mineralizacji Największą zaletą tej metody obrazowania
w stomatologii, a zwłaszcza w endodoncji jest możliwość trójwymiarowej wizualizacji
kanałów korzeniowych we wnętrzu zęba. Znajomość struktury wewnętrznej zęba jest
niezbędna do efektywnego leczenia kanałowego. Dotychczas przeprowadzono wiele
badań przedklinicznych mających na celu poznanie budowy i ilościową analizę kształtu
kanałów korzeniowych [30 - 32]. Ważną grupę stanowią również badania jakości metod
leczenia kanałów korzeniowych np. metoda Endo-Eze Anatomic Endodontic Technology
(AET) [33] czy też metoda FlexMaster [34].
Powodzenie terapii kanałów korzeniowych zależy w dużej mierze od samego materiału,
z którego jest wykonane wypełnienie. Procent objętości wypełnienia jaki zajmowały
pustki i szczeliny po obturacji kanałów był mierzony przez Hammad M. i in. [35].
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Wykonali oni mikrotomografię ex vivo 48 zębów z wypreparowanymi kanałami. Badano
jakość czterech różnych wypełnień stomatologicznych: gutaperki, oraz materiałów
o nazwach handlowych

EndoRez, RealSeal,

GuttaFlo.

Wykazano, że żaden

z analizowanych materiałów nie jest idealny i wolny od występowania szczelin i pustych
przestrzeni. Najlepsze wyniki uzyskano dla gutaperki (jedynie około 1% objętości to
puste przestrzenie).

Rys. 2.3.4 Model 3D zęba trzonowego wykonany techniką surface renderingu. Kolor
biały oznacza szkliwo, zębina jest półprzezroczysta, kolorem czerwonym zaznaczono
kanały korzeniowe i komorę miazgi. Obrazy uzyskane w przy użyciu mikrotomografu
SkyScan 1172 przy energii promieniowania X 40 keV i rozdzielczości 13 µm/piksel.

Coraz powszechniejsze urządzenia CBCT umożliwiają wizualizację 3D niemalże całej
twarzoczaszki, ze szczególnym uwzględnieniem szczęki i żuchwy wraz z zębami.
Dlatego

też

metoda

CBCT

znajduje

zastosowania

praktycznie

w

całej
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stomatologii – od endodoncji, poprzez ortodoncję, aż do implantologii [36, 37]. Metoda
CBCT może być uznawana za rodzaj mikrotomografii ze względu na rozmiar voxela,
który wynosi minimalnie około 125 µm (dane dla tomografu włoskiej firmy NewTom,
model CBCT NewTom VGi). Urządzenia tego typu stanowią zupełnie nową jakość
w radiologii stomatologicznej.

Badania przedkliniczne

Badania przedkliniczne, takie jak testy leków, wykonywane są najczęściej na zwierzętach
laboratoryjnych. Mogą być one wykonywane ex vivo lub in vivo z użyciem
mikrotomografów do skanowania małych zwierząt. Przykładowo, Yang J. i in. [38] badali
wpływ niedoboru estrogenu na zmiany osteoporotyczne w goleniach szczurów.
Zwierzętom zostały usunięte jajniki, a następnie po 16 tygodniach z użyciem µCT
wyznaczono parametry kości beleczkowej. Zaobserwowano drastyczny postęp choroby.
Wartość parametru BV/TV* spadła o 69%, parametru Tb.Th* o 30%, natomiast
parametru Tb.Sp* wzrósł o 100%. Laperre K. i in. [39] prowadzili badania in vivo
i ex vivo na kościach myszy tzw. długich. W swoich badaniach opracowali metody
minimalizacji dawki promieniowania przy jednoczesnym zachowaniu zadowalającej
jakości obrazu. Procedura ta dostarczyła unikalnych informacji na temat konkretnych
obszarów formowania i resorpcji tkanki kostnej. Zmiany takie mogą następować jako
efekt stosowanej terapii lub być spowodowane czynnikami środowiskowymi
i genetycznymi.
Prowadzi się również badania nowotworów wtórnych kości. Używa się tu zwierząt
laboratoryjnych, poddanych iniekcji z komórek nowotworowych. Najczęściej badane są
kostne przerzuty raka prostaty. Badania tego typu mają na celu znalezienie mechanizmów
zmian nowotworowych jakie zachodzą w kościach oraz metod ich zapobiegania i leczenia
[40, 41].
Metoda µCT umożliwa 3D wizualizację sieci naczyń krwionośnych. Poznanie tej sieci
jest niezwykle istotne w analizie fizjologii genetycznie modyfikowanych zwierząt
laboratoryjnych. Badania te wymagają zastosowania środków kontrastowych.
Analizowany przez Grabherr S. i in. [42] środek o nazwie Angiofil®, charakteryzuje się
tym, że dociera nawet do najcieńszych kapilar. Ponadto nie powoduje infiltracji
__________________________
* parametry opisane w rozdziale 4.2
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w przeciwieństwie np. do cząsteczek siarczanu baru, również często stosowanych jako
kontrast. Dodatkowo utrzymuje się długo w naczyniach krwionośnych oraz posiada
wysoki współczynnik absorpcji promieniowania rentgenowskiego, co czyni go bardzo
użytecznym w mikroangiografii.
Wizualizacja unaczynienia nowotworów jest jedną z istotnych metod ich analizy.
Savai R. i in. [43] metodą mikrotomografii badali angiogenezę raka płuc. Myszom
wszczepiono dwa rodzaje nowotworu: mysi nowotwór Lewisa (LLC1) oraz ludzki
gruczolakorak (A549). Naczynia płucne zostały wypełnione środkiem kontrastowym
o nazwie Microfil®. W tym przypadku µCT ułatwiła ocenę wypełnienia środkiem
kontrastowym naczyń o najmniejszych średnicach. Lepszy rezultat uzyskano dla podania
kontrastu przez żyłę szyjną (in vivo) w porównaniu do podania go poprzez tętnicę płucną
(ex vivo). Dodatkowo przeanalizowano wpływ leczenia nowoczesnym środkiem
przeciwnowotworowym o nazwie Bewacizumab na rozwój guza i jego angiogenezę.
Wśród leczonych myszy zaobserwowano znaczną redukcję objętości nowotworu, a także
redukcję mikrounaczynienia (przekroje < 0,02 mm2) tkanki nowotworowej. Otrzymano
bardzo dobrą zgodność uzyskanych wyników z pomiarami immunohistochemicznymi, co
świadczy o wysokiej użyteczności mikrotomografii w precyzyjnej analizie ilościowej
angiogenezy nowotworów.

2.4

Motywacja pracy

Jedna z istotnych cech mikrotomografii komputerowej wynika z faktu, że nie jest ona
metodą badawczą dedykowaną tylko i wyłącznie do ściśle określonego rodzaju próbek.
W związku z nie destrukcyjnością mikrotomografii można tą metodą obrazować struktury
materiałów o drastycznie różnych fizycznych i chemicznych parametrach. Niemniej
jednak, niezależnie od rodzaju badanego materiału, poprawne przeprowadzenie
obrazowania wymaga zastosowania kilkustopniowej optymalizacji procedur związanych
z samym powstawaniem obrazu mikrotomograficznego oraz związanych ze specyfiką
badanego materiału.
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Celem tej pracy jest przedstawienie optymalizacji metod badawczych dla wybranych
biomedycznych zastosowań mikrotomografii komputerowej. Procedury optymalizacji są
stosowane na prawie każdym etapie przebiegu eksperymentów. Dotyczą one między
innymi parametrów pracy mikrotomografu, metod rekonstrukcji i analizy obrazu ze
szczególnym uwzględnieniem binaryzacji obrazu, jak również metod wizualizacji
finalnych 2D i 3D obrazów. Dla pełnej charakterystyki badanego materiału, bardzo
istotny jest również optymalny dobór lokalnych obszarów próbki poddanej analizie
mikrotomograficznej, oraz dobór mierzonych wielkości tak, aby najdokładniej
charakteryzowały one te obszary. W przypadku tkanek miękkich, dodatkowej
optymalizacji wymaga preparatyka próbki i jej przygotowanie do pomiarów. Dotyczy to
utrwalania badanej tkanki i selekcji stosowanych środków kontrastowych.

Badania mikrotomograficzne z wykorzystaniem procedur optymalizacyjnych podanych
skrótowo powyżej wykonano dla tkanki kostnej kurcząt broilerów o zróżnicowanej masie
ciała, dla ludzkich kosteczek słuchowych oraz dla świńskich gałek ocznych. W opinii
autora pracy, uzyskane wyniki dostarczają pełnej i interesującej informacji o badanych
układach, a tym samym pozytywnie weryfikują użyteczność procedur optymalizacyjnych
zastosowanych w badaniach.
Wszystkie przykłady skanów mikrotomograficznych prezentowanych w niniejszej
rozprawie pochodzą z prac własnych autora.

35

3.

Mikrotomograf komputerowy SkyScan 1172

Obrazy 2D i 3D uzyskiwane w badaniach mikrotomograficznych stanowią swego rodzaju
odzwierciedlenie szeroko pojętej struktury badanej próbki. Analiza i interpretacja tych
obrazów powinna jednak być dokonywana ze świadomością, że w większości badań, są
one obarczone szeregiem artefaktów. Występowanie tych ubocznych efektów jest
uzależnione od specyfikacji badanego materiału, od parametrów pracy mikrotomografu,
a także od sposobu przeprowadzania procesu rekonstrukcji obrazu. Rozdział opisuje
narzędzie pracy autora i tytułową optymalizację procedur badawczych, która skutkuje
znaczną redukcją lub całkowitą niwelacją występowania tych artefaktów.

3.1

Geometria układu

Nowoczesne mikrotomografy komputerowe to urządzenia coraz bardziej kompaktowe.
Znaczna część z aktualnie dostępnych na rynku może być ustawiona na zwykłym stole
i nie wymaga dodatkowej stabilizacji. Najczęściej w tego typu urządzeniach
wykorzystuje

się

geometrię

typu

fixed

source - detector.

Oznacza

to,

że

w przeciwieństwie do klasycznych tomografów klinicznych, w trakcie pomiaru układ
lampa - detektor pozostają nieruchome, natomiast próbka umieszczona pomiędzy nimi
obraca się wokół własnej osi. Drugim charakterystycznym elementem jest kształt wiązki
promieniowania. W ogromnej większości produkowanych obecnie mikrotomografów
używana jest stożkowa wiązka promieniowania X. Taki kształt ma ogromną zaletę,
mianowicie pozwala na wyeliminowanie ruchu translacyjnego próbki wzdłuż osi z, gdyż
cała próbka mieści się w wiązce promieniowania (wyjątkiem jest składanie pomiarów,
w celu obrazowania próbek większych niż pole widzenia detektora). Promieniowanie po
przejściu przez badany obiekt pada na dwuwymiarowy detektor i obraz w postaci
projekcji jest przesyłany do zapisu w pamięci komputera. Dodatkową zaletą
„biurkowych” mikrotomografów jest ich niski poziom radiacji.
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Wszystkie pomiary prezentowane w niniejszej pracy uzyskano przy użyciu
mikrotomografu komputerowego SkyScan 1172. Wnętrze komory pomiarowej tego
urządzenia pokazano na Rys. 3.1.1. Poziom radiacji w dowolnym miejscu na obudowie
urządzenia wynosi poniżej 1 µSv/h, co pozwala na korzystanie z mikrotomografu bez
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń odnośnie ochrony radiacyjnej.

Rys. 3.1.1 Fotografia wnętrza komory pomiarowej mikrotomografu SkyScan 1172 z
wirtualnie naniesionym schematem geometrii pomiaru - od strony prawej: lampa
rentgenowska (czerwona), stożek promieniowania rentgenowskiego (niebieski),
próbka stoliku obrotowym z zaznaczona osia obrotu, detektor CCD połączony
światłowodowo ze scyntylatorem - rejestrujący projekcję (szary).

Proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych wymaga dużej mocy obliczeniowej.
W praktyce autor wykorzystywał klaster złożony z trzech stacji roboczych Dell
Precission T5500. Każda z nich wyposażona jest w dwa procesory Intel Xeon Quad Core
X5647 4×2,93 GHz, 24 GB pamięci RAM, oraz po dwie karty graficzne NVidia Quadro
600. Moc obliczeniowa klastra w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem
(CTAnalyser, firmy SkyScan) pozwalała na efektywne wyznaczenie szeregu parametrów
morfologicznych badanych obiektów.
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3.2

Przebieg pomiaru

Typowy pomiar mikrotomograficzny przebiega według schematu opisanego poniżej.
Wiązka promieniowania rentgenowskiego prześwietla badany obiekt, detektor rejestruje
padający na niego obraz, czyli projekcję (ang. shadow image). Pomiędzy rejestracją
kolejnych projekcji próbka obraca się o niewielki krok (ułamek stopnia). Całkowity obrót
próbki wynosi 180° lub 360°. W zależności od materiału tworzącego próbkę i jej struktury
próbka pochłania padające promieniowanie rentgenowskie, co powoduje zaciemnienie na
obrazie. Poziom tego zaciemnienia koresponduje ze średnim liniowym współczynnikiem
osłabienia materiału próbki wzdłuż danego promienia. Detektor zbiera 12 - bitowe dane
(4096 poziomów szarości). Projekcje są następnie zapisywane jako 16 - bitowe pliki
w formacie TIFF na dysku twardym komputera. Tak zarejestrowane projekcje są gotowe
do procesu rekonstrukcji, w którym powstaje zmiennoprzecinkowa macierz kwadratowa,
o wymiarze ilości pikseli w rzędzie projekcji, zawierająca wartości osłabienia wiązki
promieniowania w danej warstwie próbki.

3.3

Rekonstrukcja obrazu

Mikrotomografia komputerowa wykorzystująca stożkową wiązkę promieniowania
produkuje projekcje o bardzo wysokiej rozdzielczości (nawet 8 000 × 8 000 pikseli). Nie
jest to jednak docelowy wynik pomiaru tomograficznego. Aby uzyskać przekroje
poprzeczne badanej próbki konieczna jest rekonstrukcja obrazu. Jest to procedura
matematyczna,

której

celem

jest

wyznaczenie

dwuwymiarowego

rozkładu

współczynnika osłabienia promieniowania. W mikrotomografii czas rekonstrukcji nie
jest tak krytycznym parametrem jak w tomografii klinicznej. Warunki te wymagają
innego podejścia niż w tomografii klinicznej. Do rekonstrukcji obrazu w mikrotomografii
komputerowej

najpowszechniej

stosowany

jest

algorytm

Feldkamp’a,

często

zmodyfikowany i dostosowany przez producenta do danego urządzenia [44]. Ten rodzaj
algorytmu rekonstrukcji obrazu zakłada kołowy tor ruchu układu lampa - detektor
względem próbki. Jak wspomniano wcześniej, w mikrotomografii ruch ten realizowany
jest przez obrót próbki względem własnej osi. Oryginalny algorytm Feldkamp’a
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powoduje powstanie ogromnej ilości artefaktów obrazu, dlatego powstało wiele
modyfikacji algorytmu Feldkamp’a, które mają niwelować te artefakty [45 - 52].
Najogólniej rzecz ujmując, algorytm Feldkamp’a jest trójwymiarową adaptacją
algorytmu filtrowanej wstecznej projekcji.

3.4

Artefakty rekonstrukcji

Podchodząc teoretycznie do zagadnienia rekonstrukcji i zakładając, że dysponujemy
monochromatyczną, idealnie skolimowaną wiązką promieniowania rentgenowskiego
o wysokim natężeniu, oraz detektorem o wysokiej sprawności i rozdzielczości,
powinniśmy otrzymać obraz o perfekcyjnej jakości. Niestety w praktyce okazuje się to
niemożliwe. Pojawiają się na nim artefakty związane z rozpraszaniem promieniowania,
brakiem monochromatyczności wiązki, określoną charakterystyką źródła i detektora.
Manifestują się też artefakty spowodowane określoną specyfiką próbki.

3.4.1 Twardnienie promieniowania rentgenowskiego
W mikrotomografii niesynchrotronowej jako źródło promieniowania stosowana jest
lampa rentgenowska. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest produkcja
niemonochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego, jak pokazano
w rozdziale 2.1. Wiązka taka przy przejściu przez absorbent doznaje zmiany kształtu
rozkładu widmowego. Dzieje się tak na skutek wydajnej absorpcji niskoenergetycznych
fotonów w początkowej fazie penetracji promieniowania przez próbkę. Zwyczajowo,
wysokoenergetyczne promieniowanie określa się jako „twarde”, stąd efekt wzrostu
średniej energii promieniowania X nazywamy „twardnieniem promieniowania”.
Efekt ten jest najbardziej widoczny na rekonstrukcjach jednorodnych obiektów. W tym
przypadku spodziewane jest otrzymanie przekroju poprzecznego obiektu, który będzie
scharakteryzowany pojedynczym odcieniem szarości. W przypadku wystąpienia efektu
twardnienia promieniowania zaobserwujemy spadek jasności obrazu (niższe odcienie
szarości) wraz ze spadkiem odległości od osi obrotu próbki. Jest to wyraźnie widoczne
na Rys. 3.4.1.1.
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Rys. 3.4.1.1 Symulacja przekrojów poprzecznych jednorodnego walca; poziom
szumu gaussowskiego 10%. Profile koloru (w odcieniach szarości) wyznaczone
wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego (rekonstrukcji) walca: a) uwidoczniony jest
efekt twardnienia promieniowania, b) profil i rekonstrukcja po korekcji programowej
twardnienia promieniowania X.

W celu niwelacji efektu twardnienia promieniowania rentgenowskiego stosuje się dwa
rodzaje rozwiązań: tzw. filtrowanie fizyczne i „wirtualne”. Filtrowanie fizyczne polega
na stosowaniu płytek metalowych ustawianych przed źródłem promieniowania, wówczas
cała wiązka promieniowania przechodząca przez próbkę jest przefiltrowana, lub za
próbką, tuż przed detektorem wtedy promieniowanie, które przeszło przez próbkę jest
filtrowane. Filtrowanie fizyczne usuwa niskoenergetyczną część widma promieniowania
rentgenowskiego. Najczęściej do tego typu filtrowania stosuje się filtry aluminiowe
i miedziane.

Drugim sposobem niwelacji efektu twardnienia promieniowania jest filtrowanie
„wirtualne”. Oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu mikrotomograficznego umożliwia
zastosowanie filtra w postaci maski na zrekonstruowanym obrazie [3]. Maskę stanowi
filtr promieniowy rozjaśniający obraz wewnątrz kadru i stopniowo zanikający wraz ze
wzrostem odległości od środka. Filtrowanie odbywa się poprzez splot funkcji filtra
i obrazu z rekonstrukcji.
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W praktyce pomiarowej należy pamiętać, że w mniejszym lub większym stopniu artefakt
związany z twardnieniem promieniowania występuje zawsze. Wynika to z samej natury
oddziaływań rentgenowskich foton - materia (rozdział 2.1). W opracowaniu wyników
prezentowanych w rozprawie, autor wykorzystywał głównie programową korekcję
stosowaną w oprogramowaniu NRecon [53] służącym do rekonstrukcji obrazu. Rysunek
3.4.1.2

przedstawia

kształt

filtra

stosowanego

w

oprogramowaniu

NRecon.

Prezentowany kształt filtra został uzyskany na drodze odejmowania obrazów przed i po
filtrowaniu.

Rys. 3.4.1.2 Wykres przedstawiający kształt filtra „beam-hardening correction”
zaimplementowanego w oprogramowaniu do rekonstrukcji obrazu NRecon. Kształt
filtra został obliczony jako różnica obrazów zrekonstruowanego z filtrowaniem i bez.
Osie x i y odpowiadają wymiarom obrazu. Oś z skorelowano ze skalą kolorów
obrazującą względne rozjaśnienie obrazu w skali odcieni szarości.

Wartości dobieranych korekcji oparte były na uprzednich testach przeprowadzonych na
fantomach [54]. W przypadku źródeł synchrotronowych artefakt ten nie występuje.
W niniejszej pracy artefakt związany z twardnieniem promieniowania został
zminimalizowany.
41

3.4.2 Koncentryczne pierścienie - ring artefact
Na zrekonstruowanym obrazie mikrotomograficznym mogą pojawiać się koncentryczne
ciemniejsze lub jaśniejsze okręgi jak przedstawiono na Rys. 3.4.2.1. Efekt ten jest
wywołany niedoskonałościami detektora: defektem w postaci martwych pikseli,
niejednorodną czułością, niestabilnością temperaturową, nieliniową odpowiedzią na
sygnał itp. Artefakty tego typu są szczególnie niebezpieczne w tomografii klinicznej,
ponieważ utrudniają ocenę diagnostyczną. Mogą przesłaniać istniejące zmiany
patologiczne lub symulować ich występowanie.
Ring artefact jest w dużej mierze możliwy do wyeliminowania nawet jeśli detektor
wykazuje znaczne niedoskonałości. Podstawowym zabiegiem, który musi być regularnie
wykonywany jest tzw. flat field correction. Jest to zabieg matematyczny, który pozwala
skorygować niejednorodną czułość elementów detektora. Najogólniej pozwala on
osiągnąć jednorodny obraz rejestrowany przez detektor w momencie, kiedy nie ma
w tomografie pacjenta lub próbki. Nowy obraz N po zastosowaniu korekcji na projekcji
P powstaje w sposób, który można symbolicznie zapisać:

𝑁 = (𝑃 − 𝐷)/(𝐹 − 𝐷)

(3.4.2.1)

gdzie: D – obraz zarejestrowany przy wyłączonym źródle promieniowania, F – obraz
zarejestrowany

przy

włączonym

źródle

promieniowania,

oba

bez

obiektu

w mikrotomografie.
W przypadku drastycznych zmian w zdolności detekcyjnej detektora, np. martwe piksele
lub całe linie pikseli, konieczne jest zastosowanie niewielkiego ruchu detektora (o kilkakilkanaście pikseli) lub próbki pomiędzy rejestracją kolejnych projekcji, a następnie ich
złożenie. Dzięki temu np. stale wypalony piksel będzie niemal niewidoczny na
zrekonstruowanym obrazie.

42

Rys. 3.4.2.1 Zrekonstruowany przekrój poprzeczny fantomu wodnego. Bardzo dobrze
widoczne są koncentryczne okręgi, ring artefacts, układające się wokół osi obrotu
fantomu.

Wyniki w części eksperymentalnej rozprawy były niemal wolne od tego typu artefaktów.
Niejednorodna struktura wewnętrzna próbek, oraz regularna kalibracja detektora
pozwoliły na uzyskanie rekonstrukcji pozbawionych ring artefacts.

3.4.3 Szum
Szum statystyczny jest spowodowany fluktuacjami, które pojawiają się w procesie
detekcji. Jest to naturalne zjawisko, niezależne od detektora związane ze skończoną
ilością kwantów promieniowania. Szum statystyczny jest czynnikiem limitującym jakość
obrazowania w radiologii klinicznej, ponieważ jedyną możliwością redukcji takiego
szumu jest zwiększenie ilości zliczeń czyli zwiększenie intensywności promieniowania,
a co za tym idzie zwiększenie jego dawki.
Rekonstrukcja obrazu metodą klasycznej filtrowanej wstecznej projekcji powoduje
powstanie odchylenia standardowego w odcieniach szarości (lub w jednostkach
Houndsfield’a):
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1
𝜎=√
𝑑 ∙ 𝐼𝑎

(3.4.3.1)

gdzie: d – grubość rekonstruowanej warstwy, Ia – prąd anodowy. W przypadku
mikrotomografii to rozmiar woksela definiuje grubość warstwy i jest on tożsamy
z wymiarem piksela, ponieważ woksele w mikrotomografii najczęściej są sześcienne.
Zatem szum jest tym niższy, im większy rozmiar piksela lub woksela zostanie użyty
w obrazowaniu.
W niniejszej pracy stosowano kilka zabiegów mających na celu redukcję szumu.
W procesie pomiaru korzystano z uśredniania kilku lub kilkunastu klatek do pojedynczej
projekcji a także zmniejszano krok obrotu pomiędzy kolejnymi projekcjami.
W przypadku tkanek miękkich stosowano również tzw. binning (2 - lub 4 - krotny).
Zabieg ten pozwala na to, aby 4 lub 16 pikseli detektora mogło funkcjonować jako
pojedynczy, większy element detekcyjny. Na etapie analizy obrazu stosowano
dodatkowo filtr mediany.

3.4.4 Artefakt wysokiego Z
Artefakty wywołane obecnością w badanej próbce obiektów o wysokiej liczbie atomowej
Z (np. metali) są bardzo powszechne [55]. Obiekt taki w analizowanej próbce powoduje
pochłonięcie znaczącej ilości padającego promieniowania rentgenowskiego. Tylko
niewielka część padającego promieniowania jest w stanie dotrzeć do detektora. Może to
spowodować, że stosunek sygnału do szumu będzie niewielki, co znacząco utrudnia
późniejszą analizę i interpretację. W konsekwencji, w próbce znacząco zwiększa się efekt
twardnienia wiązki promieniowania. Dodatkowo obiekty o wysokim Z są źródłem silnych
rozproszeń

promieniowania

rentgenowskiego

(rozdział

2.1).

Powyższe

fakty

sumarycznie powodują powstawanie na zrekonstruowanym obrazie „gwieździstych
cieni” wokół takiego obiektu. Przykład jest podany na Rys. 3.4.4.1. Artefakty tego typu
mogą być redukowane na kilka sposobów. Najprostszym jest zwiększenie energii
promieniowania. Niestety niesie ono konsekwencje w postaci zmiany kontrastu na
obrazie, poza tym często nie jest możliwe ze względu na ograniczenia konstrukcyjne
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lampy rentgenowskiej. Nieco bardziej wyrafinowaną metodą jest użycie dwóch energii
promieniowania

i

wirtualne

połączenie

otrzymanych

obrazów.

Najbardziej

zaawansowane techniki polegają na stosowaniu algorytmów filtrujących obraz,
pozwalają one na usunięcie z obrazu „gwieździstych cieni”, jednakże sumarycznie
pogarszają one przestrzenną zdolność rozdzielczą.

Rys. 3.4.4.1 Zrekonstruowany przekrój poprzeczny fragmentu dźwigni pochodzącej
z wózka widłowego. Widoczne jasne elementy wykonane są z metalu. Powodują one
wystąpienie artefaktów w postaci „gwieździstych cieni”. Dodatkowo dobrze
widoczne są artefakty związane z twardnieniem promieniowania X.

3.4.5 Efekt objętości częściowej - partial volume effect
Partial volume effect jest zjawiskiem przestrzennego uśredniania współczynnika
osłabienia na obrazie tomograficznym. Swoje źródło bierze on w rozdzielczości detektora
zastosowanego w tomografie. Rozdzielczość obrazowania (rozumiana jako ilość wokseli
na jednostkę objętości) determinuje wirtualny podział rzeczywistego obiektu, który
poddajemy skanowaniu. Sygnał w postaci osłabionego promieniowania rentgenowskiego
jest uśredniony z objętości danego woksela. Oznacza to, że odcień szarości uzyskany na
zrekonstruowanym obrazie jest proporcjonalny do uśrednionego współczynnika
osłabienia z całej objętości woksela. Zatem, jeśli w tej objętości znajduje się obiekt, lub
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jego część, o rozmiarach nawet znacząco mniejszych od woksela, ale o istotnie różnym
współczynniku osłabienia, powoduje zmianę odcienia szarości na zrekonstruowanym
obrazie. Dobrym przykładem są nanocząstki żelaza wprowadzone do tkanki miękkiej
(Rys. 3.4.5.1). Powodują one znaczący wzrost średniego współczynnika osłabienia
w danym wokselu, pomimo tego, że średnice tych cząstek są zwykle mniejsze niż 100
nm, czyli 1 - 2 rzędy wielkości mniejsze niż wielkość woksela. W konsekwencji pozornie
jednorodny obiekt może być niejednorodny na obrazie mikrotomograficznym.
W niektórych przypadkach partial volume effect jest zjawiskiem korzystnym.
Wspomniany wcześniej przykład nanocząstek żelaza pokazuje, że możliwa jest detekcja
ich obecności. Co więcej, odpowiednia kalibracja może pozwolić na ilościowe określenie
zawartości nanocząstek w badanym obiekcie.

Rys. 3.4.5.1 Nanocząstki żelaza w polu magnetycznym zatopione w żelu
symulującym tkankę miękką. Bardzo dobrze widoczny jest efekt agregacji
nanocząstek układających się wzdłuż linii sił pola magnetycznego [56].
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3.5

Jakość obrazowania

Mimo opisanych powyżej artefaktów w mikrotomografii komputerowej z użyciem lampy
rentgenowskiej

możliwe

jest

uzyskanie

obrazów

o

jakości

porównywalnej

z mikrotomografią używającą źródła synchrotronowego. Świadczą o tym wyniki
przedstawione na Rys. 3.5.1. i 3.5.2.

Rys. 3.5.1 Wizualizacje 3D fragmentu kości szczura wykonane metodą volume
rendering

na

podstawie

rekonstrukcji

mikrotomograficznej

uzyskanej:

a)

mikrotomografem SkyScan 1172 (E = 80 keV, piksel = 2.87 µm); b) Experimental
Hutch 2 - Micro Tomography, Synchrotron Petra III, DESY, Hamburg (E = 24 keV,
piksel 1.72 µm; zbiór danych z Zakładu Biofizyki CM UJ*.

__________________________
* dr hab. G. Tatoń, informacja prywatna, Zakład Biofizyki CM UJ
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Rys. 3.5.2 Porównanie rozkładów odcieni szarości obliczonych na podstawie
wszystkich przekrojów poprzecznych próbki kości szczura (Rys. 3.5.1) zmierzonych
przy użyciu mikrotomografu SkyScan 1172 (linia czarna) oraz systemu
mikrotomograficznego przy synchrotronie DESY w Hamburgu (linia czerwona).

Nadanie pomiarom mikrotomograficznym charakteru analizy ilościowej wymaga
precyzyjnej kalibracji. Określenie poziomu szczegółów jaki możemy uzyskać w skanie
danej próbki wymaga użycia fantomów kalibracyjnych. Fantomy to obiekty mające
symulować właściwości fizyczne próbek. Najważniejszą ich cechą jest to, że ich
parametry są ściśle określone i niezmienne w czasie. Najczęściej używane są fantomy do
określenia przestrzennej zdolności rozdzielczej (ang. spatial resolution), służące
optymalizacji kontrastu lub przemianowaniu skali szarości na inną np. na skalę liniowego
współczynnika osłabienia promieniowania rentgenowskiego, gęstości fizycznej lub
gęstości mineralnej kości – BMD (ang. bone mineral density). Idealny fantom posiada
zarówno wymiary zewnętrzne jak i struktury wewnętrznej zbliżone do tych
występujących w analizowanej próbce. W mikrotomografii in vivo używane są również
specjalne fantomy służące do określenia dawki promieniowania, jaką otrzymało badane
zwierzę laboratoryjne. Fantomy mogą być produktami komercyjnych firm lub mogą być
wytwarzane przez użytkowników do konkretnych potrzeb. Na Rys. 3.5.3 zamieszczono
przykład komercyjnie dostępnego fantomu.
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Rys. 3.5.3 Fantom QRM-MicroCT-Barpattern firmy QRM Quality Assurance in
Radiology and Medicine GmbH służący do wyznaczenia przestrzennej zdolności
rozdzielczej mikrotomografu zarówno w płaszczyśnie XY jak i osi Z. a) Wygląd
fantomu, b) wynik skanowania fantomu mikrotomografem z rozdzielczością
5.5 µm/woksel. Materiały promocyjne udostępnione przez producenta [57].

Najprostszym możliwym fantomem jest fantom wodny, który z powodzeniem służy do
określenia

poziomu

szumu

przy

danych

ustawieniach

obrazowania

mikrotomograficznego. Woda, jako jednorodna substancja o stałym liniowym
współczynniku osłabienia promieniowania powinna być reprezentowana na obrazie przez
pojedynczy odcień szarości. W praktyce na obrazie otrzymywany jest pewien rozkład
odcieni szarości. Tak więc, fantom ten dostarcza informację o odchyleniu standardowym
zaszumienia obrazu.
Przestrzenna zdolność rozdzielcza w mikrotomografii określa minimalny rozmiar
obiektów, które można rozróżnić na obrazie. Do wyznaczania przestrzennej zdolności
rozdzielczej służy np. fantom QRM - MicroCT - Barpattern firmy QRM Quality
Assurance in Radiology and Medicine GmbH pokazany na Rys. 3.5.3. Fantom ten
zawiera dwie wzajemnie prostopadłe płytki z wzorem o ściśle określonej geometrii.
Fantom CIRS MicroMouse 090 przedstawiony na Rys. 3.5.4 pozwala na wyznaczenie
„gęstościowej” zdolności rozdzielczej [58]. Przez „gęstościową” zdolność rozdzielczą
rozumie się zdolność rozróżnienia obiektów, których gęstości fizyczne różnią się od
siebie w niewielkim stopniu. Fantom taki pozwala na przykład wyznaczyć lokalne
koncentracje hydroksyapatytu w tkankach. Hydroksyapatyt jest podstawowym
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minerałem wchodzącym w skład kości i zębów, tworzy on również patologiczne
mineralizacje w tkankach miękkich.

Rys. 3.5.4 Schemat fantomu CIRS MicroMouse 090: a) wizualizacja 3D, b) rysunek
techniczny z zaznaczonymi wymiarami. Kolorami oznaczono pręty wewnątrz
fantomów wykonane z materiałów o różnej zawartości hydroksyapatytu na cm3:
szary – 750 mg HA/cm3, zielony 500 mg HA/cm3, niebieski 250 mg HA/cm3,
czerwony 50 mg HA/cm3, fioletowy 100 mg HA/cm3, żółty 0 mg HA/cm3.

Fantom ten posiada 11 prętów z żywicy epoksydowej o różnych koncentracjach
hydroksyapatytu, od 0 mg HA/cm3 do 750 mg HA/cm3. Zawiera więc wzorzec
koncentracji hydroksyapatytu występujących w tkankach. Dodatkowo pręty w fantomie
występują w dwóch średnicach, odpowiadających kościom myszy i szczurów. Wymiary
zewnętrzne fantomu również są zbliżone do realnych wymiarów tych zwierząt
laboratoryjnych. Różne stężenia hydroksyapatytu użyte w fantomie MicroMouse
pozwalają na precyzyjne przekalibrowanie skali szarości na zrekonstruowanym obrazie
na skalę stopnia zmineralizowania tkanki (w miligramach hydroksyapatytu na centymetr
sześcienny) lub na skalę fizycznej gęstości (w gramach na centymetr sześcienny).
Kalibrację na gęstość fizyczną przeprowadzono na podstawie danych producenta CIRS
i przedstawiono na Rys. 3.5.5. Przekalibrowanie skali szarości na skalę gęstości zarówno
mineralnej jak i fizycznej wymaga, aby do każdego pomiaru wykonać pomiar
odpowiedniego fantomu wykorzystując identyczne ustawienia pomiarowe i parametry
rekonstrukcji obrazu.

50

Rys. 3.5.5 Prosta kalibracyjna pozwalająca przeskalowanie gęstości mineralnej
(mg HA/cm3) na gęstość fizyczną (g/cm3). Kalibracja wykonana na podstawie danych
firmy CIRS.

Uzyskanie optymalnej „gęstościowej” zdolności rozdzielczej w mikrotomografie
SkyScan 1172 odbywa się poprzez regulację napięcia lampy rentgenowskiej oraz prądu
anodowego. Użyteczny zakres napięć mieści się od 40 do 80 kV, ponieważ przy takich
ustawieniach lampa rentgenowska może pracować z maksymalnym dostępnym
natężeniem prądu wynoszącym 100 µA, a co za tym idzie z maksymalnym natężeniem
promieniowania X dla ustalonego napięcia. Dodatkowo, aby zmodyfikować rozkład
widmowy promieniowania X stosuje się filtry. Najczęściej są to filtry metalowe
np. 0.5 mm aluminiowy lub aluminiowo miedziany. Przykład zmiany kształtu widma
promieniowania rentgenowskiego po zastosowaniu filtra Al o grubości 0.5 mm
przedstawiono na Rys. 3.5.6.
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Rys. 3.5.6 Widma promieniowania lampy rentgenowskiej mikrotomografu SkyScan
1172 dla energii 60 keV: bez filtrowania – linia czarna oraz z filtrowaniem
Al 0.5 mm –

linia

czerwona.

Widma

zostały zasymulowane

przy użyciu

oprogramowania SpekCalc [59].

Przedstawione w pracy wyniki eksperymentów były uzyskane z pomocą pomiarów
kalibracyjnych wykonanych przez autora pracy [54]. Przekalibrowanie skali szarości na
skalę gęstości (w g/cm3) zostało użyte w pracy dotyczącej zwapnień płatków zastawek
sercowych w celu określenia stopnia mineralizacji depozytów wapniowych w płatkach
zastawek [29].

Pomiary testowe

z

wykorzystaniem

fantomów

pozwoliły na

zweryfikowanie jakości korekcji artefaktów obrazowania i ewentualną ich modyfikację.
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4.

Struktura tkanki kostnej

Rozdział jest poświęcony badaniom mikrotomograficznym tkanki kostnej. Tkanka kostna
pochodziła od kurcząt broilerów. Najogólniej mówiąc, badania dotyczą charakterystyki
struktury kostnej w przypadku, gdy jej rozwojowi towarzyszy bardzo duży i szybki
przyrost masy ciała zwierzęcia.

Broiler to określenie kurcząt hodowany dla produkcji mięsa. Zwierzęta te są cenione za
szybkie uzyskiwanie wysokiej masy oraz bardzo korzystny współczynnik wykorzystania
paszy. Wysoka szybkość wzrostu została osiągnięta poprzez sztuczną selekcję
preferowanych osobników. Współczesne brojlery różnią się istotnie od kurcząt dawnych
odmian kurcząt mięsnych [60, 61]. Do chwili obecnej selekcja kur mięsnych objęła ponad
70 pokoleń. W jej wyniku współczesne kurczęta osiągają ubojową masę ciała w coraz
krótszym czasie. O ogromnym postępie, jaki dokonał się w tej dziedzinie świadczy fakt,
że w latach czterdziestych ubiegłego wieku uzyskanie kurcząt ważących 2 kg wymagało
16 - tygodniowego odchowu. Współczesne brojlery osiągają taką masę ciała już po
niespełna 35 dniowym chowie. Aktualnie, postęp przyrostu masy ciała kurcząt brojlerów
wynosi rocznie ok. 4% (50 - 60 g), a udział mięśni piersiowych w całkowitej masie
zwiększa się rocznie od 0.2 do 0.25% [62].
Tak szybki wzrost niesie za sobą szereg konsekwencji związanych z deformacjami
i dysfunkcjami szkieletu, uszkodzeniami skóry, oczu a także chorobami serca [63 - 66].
Niewydolność sercowo-naczyniowa jest częstą przyczyną nagłych śmierci kur.
Spowodowana jest niezrównoważonym wzrostem mięśni w stosunku do wzrostu serca,
które nie jest wystarczająco silne by pompować odpowiednie ilości krwi do masy
mięśniowej. Gwałtowny wzrost masy mięśniowej powoduje przesunięcie się środka
ciężkości do przodu ze względu na ciężkie mięśnie piersiowe. Powoduje to powstanie
wysokich, niefizjologicznych naprężeń w nogach, których skutkiem są nogi szpotawe,
koślawe, osteodystrofia, dyschondroplazja lub nawet martwica [67, 68]. Dysfunkcje te są
przyczyną zmniejszonej zdolności ruchowej. Wiążą się one z bólem, potwierdza to fakt,
że broilery preferują paszę zawierającą środki przeciwbólowe i przeciwzapalne [69, 70].
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Prezentowane pomiary wykonano w warunkach optymalizacji parametrów pracy
mikrotomografu, metod analizy obrazu ze szczególnym uwzględnieniem jego binaryzacji
oraz optymalizacji procedur ograniczających występowania artefaktów. Dokonano
wyboru parametrów struktury kostnej, najbardziej reprezentacyjnych dla jej
poszczególnych składowych części i wykonano pomiary rozkładów tych parametrów.
Pomiary wykonano w kilku odseparowanych od siebie obszarach tkanki. Taka lokalna
analiza optymalnie opisuje badaną strukturę w przeciwieństwie do opisu opartego na
zestawie średnich wartości parametrów charakteryzujących całą strukturę kostną.

4.1

Cel badań

Celem badań było porównanie parametrów morfologicznych kości 45 - dniowych
kurcząt brojlerów Ross 308 różniących się istotnie ubojową masą ciała.
Tkanka kostna wykazuje wysoką aktywność metaboliczną. W ciągu całego życia
organizmu ulega ona bardzo silnej przebudowie zarówno makro i mikroskopowej.
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na przemodelowanie kości są obciążenia,
odkształcenia i naprężenia mechaniczne. Proces przebudowy kości zwany jest
funkcjonalną adaptacją kości – jest to proces fizjologiczny. Patologia przebudowy tkanki
kostnej polega najczęściej na zaburzeniu równowagi między procesem kościotwórczym
i kościogubnym. Dominacja tego drugiego wywołuje resorpcję tkanki kostnej, odpływ z
kości składników mineralnych, co skutkuje utratą własności mechanicznych tkanki
kostnej. Kość staje się słabsza, nowe beleczki kostne nie mają korzystnych warunków by
się wytworzyć, w konsekwencji dochodzi do pęknięć i złamań kości.
W przypadku szybkorosnących kur broilerów dochodzi do wcześniej wspomnianego
przeniesienia środka masy ku przodowi. Powstają nowe naprężenia w układzie kostnym,
zwłaszcza w kończynach dolnych ptaka, szczególnie w kości piszczelowej – najdłuższej
z kości ptaków.
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4.2

Opis eksperymentu

W badaniach wykorzystano kości piszczelowe pochodzące od 10 kurcząt brojlerów Ross
308. Stado ptaków liczące 810 sztuk odchowano na ściółce, w budynku Doświadczalnej
Fermy Drobiu Instytutu Zootechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ptaki
utrzymywano w optymalnych warunkach środowiskowych (program świetlny,
temperatura, wilgotność względna) i żywiono pełnoporcjowymi, granulowanymi
mieszankami paszowymi. W 45 dniu odchowu ze stada wybrano do uboju 10 kurcząt,
które przydzielono do dwóch grup w zależności od osiągniętej przez nie masy ciała.
Grupę I stanowiły kurczęta o niższej (zbliżonej do średniej dla całego stada) masie ciała
(3372 ± 64) g. Do grupy II przydzielono ptaki charakteryzujące się ponadprzeciętnym
potencjałem wzrostu, i które w tym samym czasie uzyskały istotnie wyższą masę ciała
(3933 ± 76) g. Po uboju kurcząt wypreparowano kości nóg, a przeznaczone do badań
kości piszczelowe dokładnie oczyszczono z pozostałości tkanek miękkich.
Kości zostały przycięte do rozmiarów pozwalających na umieszczenie ich
w mikrotomografie komputerowym. Poddano skanowaniu górną połowę kości
piszczelowej. W tym obszarze wybrano po trzy objętości do analizy dla każdej kości:
VOI 1, VOI 2 i VOI 3. VOI (ang. volume of interest) oznacza wirtualnie wyodrębniony
fragment próbki, który jest następnie analizowany. Zaletą wyboru VOI jest uniknięcie
„warunków brzegowych”, czyli np. struktur występujących na granicy dwóch tkanek.
Drugą niepodważalną zaletą jest znaczne ograniczenie ilości danych do analizy, co
przekłada się bezpośrednio na czas potrzebny do jej wykonania. Fragmenty VOI 1, VOI
2 i VOI 3 są pokazane na Rys. 4.2.1.
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Rys. 4.2.1 Model 3D kości piszczelowej kury wykonany w metodą volume rendering.
Kość została wirtualnie przecięta na pół, wzdłuż osi długiej. Kolorem czerwonym,
zielonym i niebieskim zostały zaznaczone odpowiednio obszary VOI 1, VOI 2 i VOI 3
wybrane do analizy.

Fragmenty VOI 1 i 2 zostały wybrane w postaci krążków o średnicy 10 mm i wysokości
2 mm. VOI 1 został wybrany w zależności od indywidualnych cech danej kości 6 - 8 mm
poniżej płytki wzrostowej kości. Obszar ten jest całkowicie wypełniony strukturą
beleczkową kości. VOI 2 został wybrany 10 mm poniżej dolnej granicy VOI 1. Obszar
VOI 2 zawiera w pełni wykształcone beleczki kostne układające się wokół jamy
szpikowej. Oba obszary zostały dobrane tak, aby nie zawierały istoty zbitej kości oraz nie
znajdowały się bezpośrednim jej sąsiedztwie. Obszar VOI 3 został wybrany w formie
nieregularnego pierścienia, zawierającego tylko istotę zbitą kości. Obszar VOI 3 został
wyznaczony w skrajnym położeniu – w obszarze trzonu kości, tam gdzie najlepiej
wykształcona była istota zbita kości. Wysokość tego obszaru podobnie jak VOI 1 i 2
wynosiła 2 mm. Obszar VOI 3 nie jest w pełni widoczny na Rys. 4.2.1. Został
przedstawiony fragment wirtualnie przecięty dokładnie tak, jak próbka kości. Od strony
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wewnętrznej widoczne są szczątkowe beleczki kostne przesłaniające niebieski obszar
istoty zbitej.

4.2.1 Binaryzacja obrazu
Binaryzacja to proces polegający na przekształceniu obrazu w skali odcieni szarości na
obraz dwukolorowy, czyli binarny, a w praktyce czarno-biały. W przeprowadzeniu
binaryzacji kluczowe jest pojęcie progu, czyli wyznaczenia takiej wartości odcienia
szarości, która rozdziela histogram obrazu na dwie części, jak pokazano na Rys. 4.2.1.1.
Część lewa, poniżej progu (P) zawiera odcienie szarości, które na zbinaryzowanym
obrazie będą czarne. Natomiast część prawa zawiera odcienie szarości większe lub równe
progowi, które staną się białe po binaryzacji.

Rys. 4.2.1.1 Idea procesu binaryzacji obrazu. Czerwoną linią P oznaczono próg.
Czarna kratka została dodana, aby wyróżnić pojedyncze piksele. I(x,y) to obraz
wejściowy w odcieniach szarości, B(x,y), to obraz wyjściowy po binaryzacji.

W zależności od tego jak duży obszar poddajemy binaryzacji za pomocą jednego progu,
mówimy o użyciu progowania globalnego lub lokalnego. Progowanie globalne polega na
zastosowaniu pojedynczego progu dla całego obrazu. Progowanie lokalne, natomiast
polega na dostosowaniu progu dla każdego piksela osobno na podstawie analizy jego
otoczenia o zadanej wielkości (promieniu r).
Metody progowania również możemy podzielić na manualne i automatyczne. Metodą
manualną jest metoda globalna, w której eksperymentator ustala pojedynczą wartość
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progu. Istnieją również automatyczne metody globalne np. bardzo popularna metoda
Otsu [71]. Metody lokalne wykonują automatycznie operację matematyczną na otoczeniu
danego piksela. Najczęściej używane algorytmy wyliczają wartość średnią, medianę lub
średnią z maksymalnej i minimalnej wartości odcieni szarości w otoczeniu danego
piksela. Następnie obliczona wartość jest porównywana z wartością odcienia szarości w
analizowanym pikselu. Jeśli jest od niego niższa, piksel staje się czarny, jeśli zaś wyższa,
staje się biały. Lokalny dobór progu jest czuły na niewielkie, lokalne zmiany odcieni
szarości. Czyni to ten rodzaj binaryzacji bardziej precyzyjnym i subtelnym od metod
globalnych, jednakże metoda ta może powodować powstawanie artefaktów. Jak
wspomniano wcześniej obraz mikrotomograficzny po rekonstrukcji nie jest pozbawiony
szumu. Jest to superpozycja szumu wynikającego z działania detektora i algorytmów
rekonstrukcji jak również z rzeczywistej niejednorodności materiału. W momencie, kiedy
obszar lokalnej analizy wokół danego piksela zawiera bardzo odległe od siebie wartości
odcieni szarości, efekt binaryzacji może być inny niż oczekiwany. Wewnątrz obiektu,
który powinien być „pełen” mogą pojawiać się dziury, które uniemożliwiają precyzyjną
analizę morfometryczną. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli badany obiekt
posiada rzeczywiste pory wewnętrzne. W takim przypadku rozstrzygnięcie, które pory są
rzeczywiste, a które są artefaktami jest niezmiernie trudne.

4.2.2 Test progowania z użyciem fantomu
W celu ustalenia kryteriów, przy których może być stosowane progowanie lokalne
przeprowadzono prosty eksperyment. Wykonano fantom w postaci walca aluminiowego
o średnicy i wysokości 1.6 mm. Fantom ten został zeskanowany z rozdzielczością
11.9 µm. Do binaryzacji użyto dwóch automatycznych metod: globalnej Otsu, oraz
lokalnej mean of min and max values. Algorytm metody lokalnej posiada 5 zmiennych.
Trzy z nich to współrzędne kartezjańskie x, y, z, które określają położenie analizowanego
woksela w przestrzeni trójwymiarowej. Dwie zmienne pozostałe to m, czyli wartość
średnia z minimalnego i maksymalnego odcienia szarości w obszarze o promieniu r, który
jest jedyną zmienną zależną od eksperymentatora. Przeprowadzono binaryzację obrazu
fantomu aluminiowego przy zastosowaniu różnej wartości promienia obszaru analizy
r=1÷50 pikseli. Analiza obrazu została wykonana przy użyciu oprogramowania
CTAnalyser (SkyScan). Wyniki zestawiono z metodą globalną Otsu. Dla wszystkich
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obrazów obliczono rozkład grubości fantomu za pomocą parametru Structure Thickness
(St.Th), opisanego poniżej w rozdziale 4.2.7, w celu oceny wpływu parametrów
binaryzacji lokalnej na obliczanie parametrów morfometrycznych.
Poniżej, na Rys. 4.2.2.1 przedstawiono efekt binaryzacji obrazu mikrotomograficznego
fantomu aluminiowego (Rec - rekonstrukcja).

Rys. 4.2.2.1 Zestawienie przekrojów poprzecznych fantomu aluminiowego
zbinaryzowanego z różną wartością promienia analizy lokalnej r przy użyciu metody
lokalnej mean of min and max values. Dodatkowo zamieszczono ten sam przekrój
zbinaryzowanym metodą globalna Otsu. Wartości parametru r podano w pikselach.

Kolejne grafiki pokazują wyniki stosowania różniej wielkości otoczenia wokół
binaryzowanego piksela. Rozmiar otoczenia określony jest jako koło o promieniu
r mierzonym w pikselach. Dla porównania umieszczono również wynik binaryzacji
metodą Otsu. Bardzo dobrze widoczne jest, że procedura progowania lokalnego przy
r<50 powoduje powstawanie ciemnych obszarów wewnątrz zbinaryzowanego obiektu.
Te ciemne obszary uznawane są za artefakty ze względu na ich nieobecność zarówno na
niemodyfikowanej rekonstrukcji oraz na obrazie zbinaryzowanym metodą globalną Otsu.
Obszar artefaktów jest otoczony białym, pełnym pierścieniem, którego grubość R zależy
od promienia analizowanego otoczenia r.
Jak wspomniano wcześniej artefakty powstające w progowaniu lokalnym uniemożliwiają
wręcz analizę realnych wewnętrznych porów. Celem lepszego uwidocznienia tego efektu
powtórzono powyższy eksperyment, z tą różnicą, że fantom został przewiercony wiertłem
grawerskim o średnicy 0.3 mm. Efekty binaryzacji tak zmodyfikowanego fantomu
umieszczono na Rys. 4.2.2.2.
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Rys. 4.2.2.2 Zestawienie przekrojów poprzecznych fantomu aluminiowego
z otworem o średnicy 0.3 mm. Obraz zbinaryzowany z różną wartością promienia
analizy lokalnej r przy użyciu metody lokalnej mean of min and max values.
Dodatkowo zamieszczono ten sam przekrój zbinaryzowanym metodą globalną Otsu.
Wartości parametru r podano w pikselach.

Obecność otworu spowodowała, że do prawidłowego zbinaryzowania obrazu metodą
lokalną wystarczyła niższa wartość promienia analizy lokalnej, r=40 pikseli.
W przypadku obu testów z udziałem fantomów różne efekty lokalnej binaryzacji
poskutkowały błędnymi obliczeniami średnicy fantomu (1.6 mm). Wyniki w postaci
rozkładów parametrów St.Sp prezentuje Rys. 4.2.2.3.

Rys. 4.2.2.3 Rozkłady średnicy fantomu aluminiowego wyznaczane, jako parametr
St.Sp dla progowania lokalnego „mean of min and max values” z różna wartością
promienia analizy lokalnej r. Dodatkowo przedstawiono wyniki uzyskane na
podstawie binaryzacji metodą Otsu: a) fantom „pełny”, b) fantom z otworem
o średnicy 0.3 mm.

Przypadek fantomu bez otworu jest łatwiejszy w interpretacji. Jest to walec o dokładnie
określonej średnicy, w związku z czym na Rys. 4.2.2.3.a spodziewane było otrzymanie
pojedynczego piku o maksimum około 1.6 mm. Taki wynik otrzymano tylko dla
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progowania lokalnego z promieniem analizy r=50 pikseli i progowania globalnego
metodą Otsu. Wyniki te uznano za rzeczywiste. Wyniki rozkładów St.Th dla obszarów
analizy o promieniach od 1 do 40 pikseli wykazują bimodalność. Położenie pierwszego
piku jest stałe, jego maksimum przypada na bardzo niskie wartości St.Th. Pik ten
odpowiada strukturom z białych pikseli pomiędzy czarnymi obszarami artefaktów
binaryzacji. Drugi pik osiąga maksimum przy wyższych wartościach St.Th. Jego
położenie zmienia się w stronę wyższych wartości wraz ze wzrostem promienia obszaru
analizy lokalnej r. Pik ten reprezentuje grubość białego pierścienia otaczającego obszar
czarnych artefaktów. W momencie, kiedy grubość pierścienia jest równa połowie
grubości analizowanego fantomu (r=50 pikseli) znika obszar artefaktów w jego wnętrzu.
Grubość pierścienia skaluje się liniowo z promieniem analizy lokalnej r. Zachodzi
przybliżona zależność:
St.Th ≈ 2R ≈ 4r

4.2.2.1

Analogiczne wyniki otrzymano dla fantomu z otworem. Również zaobserwowano
powstawanie pierścienia wokół obszaru artefaktów. Ze względu na mniejszą odległość
pomiędzy krawędzią otworu a przeciwległą krawędzią fantomu poprawnie wyznaczony
rozkład St.Th otrzymujemy już przy r=40 (Rys. 4.2.2.3), co zgadza się z zależnością
4.2.2.1.

4.2.3

Podsumowanie kryteriów binaryzacji

Wyniki tego eksperymentu podkreślają istotność wyboru zarówno metody jak
i parametrów binaryzacji obrazu przed dokonaniem pomiarów morfometrycznych.
Nieprawidłowo dobrany próg może skutkować drastycznie błędnymi wynikami.
W przypadku manualnych metod globalnych nieprecyzyjne dobranie progu można
potraktować jako błąd systematyczny. Algorytmy globalne, automatyczne obarczają
dobór progu tym samym błędem dla wszystkich zbinaryzowanych obrazów. Jak pokazały
powyższe testy nieprecyzyjne dobranie parametrów w przypadku progowania lokalnego
prowadzi

do

utraty

kontroli

nad

dokładnością

późniejszych

pomiarów

morfometrycznych.
W związku z powyższym do analizy kości kurcząt używano metody globalnej Otsu.
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4.2.4 Procentowa objętość obiektu (Obj.V/TV)

Najprostszym parametrem opisującym przestrzenne upakowanie struktury próbki jest
parametr tzw. procentowej objętości obiektu – Object volume/Total volume (lub
Bone volume/Total volume

dla

kości).

Jest

to

procentowy

udział

objętości

zbinaryzowanego obiektu np. kości beleczkowej w analizowanej objętości. Pozwala
stwierdzić, jaką objętość zajmuje tkanka kostna w stosunku do wszystkich tkanek
w analizowanej objętości. Jest to podstawowy parametr pozwalający na diagnozę
osteoporozy. Różnice w procentowej objętości obiektu zostały przedstawione na
Rys. 4.3.4.1 pochodzącym z pracy autora dotyczącej morfometrii tkanki kostnej na
podstawie analizy obrazów uzyskanych metodą mikrotomografii komputerowej [72].

Rys. 4.2.4.1 Modele trójwymiarowe fragmentów kości beleczkowej pochodzącej z
trzonu kręgu lędźwiowego wykonane metodą volume rendering przy użyciu
oprogramowania CTvox firmy SkyScan. Próbka pochodząca od osoby w wieku: a) 25
lat, Bone volume/Total Volume = 32%, oraz b) 64 lat, Bone volume/Total
volume = 10%. Rysunek pochodzi z publikacji autora rozprawy [72].

Pokazuje on różnice w procentowej objętości kości beleczkowej pochodzącej z trzonu
kręgu lędźwiowego osoby w wieku 25 i 64 lat. Odpowiednie wartości Bone volume/Total
Volume wynoszą 32% i 10%. Wyniki te pokazują znaczący spadek objętości kości
beleczkowej wraz z wiekiem.
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4.2.5

Powierzchnia obiektu

Pomiar powierzchni dokonywany jest na modelu 3D tzw. metodą marching cubes.
W porównaniu z samą wartością pomiaru powierzchni, dużo więcej informacji można
uzyskać z parametrów takich jak stosunek tej powierzchni do objętości próbki lub
powierzchnia przypadająca na jednostkową analizowaną objętość.

4.2.6

Connectivity

Connectivity jest parametrem opisującym ilość beleczek kostnych, przypadających na
analizowany obszar VOI, które mogą zostać przecięte bez wpływu na ilość niezależnych
części, z których składa się struktura kości beleczkowej. Miarą tego parametru jest tzw.
liczba Eulera  (ang. Euler Number). W obrazowaniu 2D liczba Eulera dana jest
wyrażeniem:
𝜒 = 𝛽0 − 𝛽1

(4.2.6.1)

gdzie: 0 to liczba elementów (w przypadku kości, beleczek), a 1 to liczba możliwych
pęknięć bez podziału elementu. Najprostszy przykład został zaprezentowany na
Rys. 4.2.6.1:
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Rys. 4.2.6.1 Schemat ideowy wyznaczania liczby Eulera dla modeli beleczek
kostnych w obrazowaniu 2D: a) pojedyncza beleczka (0=1), która nie może być
przecięta bez dzielenia na dwa odrębne obiekty, b) beleczka pozwalająca na
wykonanie cięca w jednym z dwóch możliwych miejsc, c) beleczka pozwalająca na
wykonanie dwóch cięć. Miejsca możliwych cięć zostały zaznaczone czerwonymi
liniami. Pod schematami zamieszczono wartości liczby Eulera dla danego przypadku.
Rysunek inspirowany przez [73].

Rozszerzenie powyższej koncepcji do obrazowania 3D wymaga dodania do wzoru
(4.3.6.1) składnika 2, który oznacza liczbę zamkniętych, izolowanych porów wewnątrz
struktury beleczkowej. W obrazowaniu trójwymiarowym otrzymujemy model badanej
struktury składający się z voxeli. W tym przypadku liczba Eulera jest dana jako:

𝜒 = ∑(−1)𝑖 𝛼𝑖 = 𝛼0 − 𝛼1 + 𝛼2 − 𝛼3

(4.2.6.2)

gdzie: 0 – liczba wierzchołków voxela, 1 – liczba krawędzi voxela, 2 – liczba ścian
woksela, 3 – objętość woksela.
Poprawne wyliczenie liczby Eulera z (4.2.6.2) wymaga uwzględnienia nie tylko wokseli
będących we wnętrzu analizowanej objętości, ale również wokseli, które przylegają do
tej objętości.

W praktyce, kość beleczkowa składa się z połączonych ze sobą beleczek, które nie tworzą
całkowicie zamkniętych jamek. Zatem w przybliżeniu:
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𝜒 = 1 − 𝛽1 ≈ −𝛽1

(4.2.6.3)

Czyli parametr tzw. Connectivity Density określający ilość połączeń w badanej objętości
jest dany zależnością:

𝛽1𝑉 =

−𝜒
𝑉𝑂𝐼

(4.2.6.4)

4.2.7 Structure Thickness i Structure Separation (St.Th., St.Sp.)
Oprogramowanie CTAnalyser pozwala na obliczenie rozkładu średnic elementów
budujących analizowaną strukturę. Metoda została oryginalnie zaproponowana przez
Hildebrand T i Rüegsegger P. w 1997 roku [74]. Zakłada ona, aby każdym punkt (woksel)
analizowanej struktury umieścić wewnątrz sfery. Sfera ta ma być wpisana w strukturę.
Oznacza to, że żaden jej fragment nie może znajdować się poza strukturą. Parametr
Structure Thicknes/Separation jest utożsamiany z maksymalną średnicą sfery jaką można
wpisać w strukturę. Pomiary Structure Thickness i Structure Separation odbywają się na
zbinaryzowanym obrazie. Oznacza to, że parametr Structure Thickness jest mierzony
w oparciu o białe woksele, a parametr Structure Separation w oparciu o czarne. Parametry
te mogą być wyznaczane w przestrzeni 3D, w której wpisywana jest sfera, lub na płaskim
obrazie w 2D, w który wpisywany jest okrąg. W pierwszym kroku, algorytm wykonuje
operację wyznaczenia szkieletu struktury. Polega ona na reprezentowaniu obiektu za
pomocą linii przechodzącej przez jego środek (szkieletu). Szkielet to linia składająca się
z punktów równo oddalonych od krawędzi obiektu [75].
Na Rys. 4.2.7.1 pokazano procesu wyznaczania szkieletu i parametrów St.Th i St.Sp.
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Rys. 4.2.7.1 Schemat ukazujący ideę procesu szkieletyzacji analizowanego modelu
piany aluminiowej oraz wyznaczania parametrów Structure Thicknes (St.Th)
i Structure Separation (St.Sp). Szkielet zaznaczono granatowa linią (została ona
pogrubiona w celu poprawienia czytelności) W rzeczywistości szkielet jest linią
jednowokselową. Kolorem czerwonym zaznaczono sferę ilustrującą sposób liczenia
St.Th. Podobnie, sfera niebieska pokazuje St.Sp.

W drugim kroku dla każdego woksela tworzącego szkielet struktury przeprowadza się
dopasowanie sfery, tak jak opisano powyżej.
Klasycznie w histologii również podaje się parametry St.Th i St.Sp. W histologii
wyznacza się je w oparciu o analizę mikroskopową dwuwymiarowych obrazów próbek.
Oznacza to, że obraz analizowanej struktury jest niepełny ze względu na niewielką
statystykę. W przypadku mikrotomografii cała struktura zostaje przeanalizowana w 3D.
W praktyce najczęściej używa się rozkładów parametrów St.Th i St.Sp, a nie ich
pojedynczych wartości. W przypadku analizy tkanki kostnej wyznacza się Structure
Thickness beleczek kostnych nazywany tu Trabecular Thickness. Podobnie Structure
Separation mierzący rozmiary odstępów między beleczkami kostnymi, czyli jamek
szpikowych nazywany jest Trabecular Separation.
Parametry te są niezwykle istotne w charakterystyce struktury pian metalicznych,
ceramicznych, węglowych i innych struktur porowatych. Structure separation może być
utożsamiany z wielkością porów (celek) wewnątrz struktury piany. Structure thickness,
natomiast pozwala zmierzyć średnice mostków budujących pianę [76].
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4.2.8

Structure model index (SMI)

Parametr Structure model index opisuje kształt elementów budujących analizowaną
strukturę. Pozwala na rozróżnienie kształtu bardziej przypominającego pręt lub płytę.
Parametr ten ma znaczenie diagnostyczne w ocenie osteoporozy. W chorobie tej
charakterystyczna jest zniana kształtu beleczek kostnych z płytowatych na prętowate.
Parametr SMI przyjmuje wartości z zakresu 0 - 4, gdzie 4 oznacza kształt kuli, 3 walec,
a 0 idealną płytę [77]. Ostatnie badania dowodzą, że SMI źle radzi sobie na wklęsłych
powierzchniach analizowanych beleczek kostnych, co skutkuje uzyskiwaniem ujemnych
wartości tego parametru. Ostateczny SMI dla całej próbki jest sumą SMI dla powierzchni
lokalnie wklęsłych i wypukłych. Salmon i in. [78] podkreśla korelację pomiędzy SMI
i procentową objętością obiektu (OV/TV), która powinna być stała jeśli chcemy
porównywać SMI. Oznacza to, że SMI staje się niemal bezużyteczne w ocenie chorób
kości, które zmieniają OV/TV. Autorzy proponują alternatywny parametr Elipsoidal
Factor (EF). Polega on na dopasowaniu elipsoid do elementów analizowanej struktury.
W zależności od stosunku wymiarów tych elipsoid można rozróżnić kształt płytowaty od
prętowatego. Zaletą tej metody jest niezależność od wypukłości powierzchni.

4.2.9

Porowatość

Parametrem tzw. całkowitej porowatości (Total porosity) wyraża się procentowy udział
objętości wszystkich przestrzeni otwartych (porowatość otwarta, Open porosity) jak
i zamkniętych (Closed porosity) w całej analizowanej objętości próbki. Powyższa
definicja zakłada podział na pory otwarte i zamknięte. Pory zamknięte są w całości
otoczone materiałem próbki. Pory otwarte łączą się ze sobą i z zewnętrzem próbki.

4.2.10 Gęstość mineralna kości
Gęstość mineralna kości (BMD, ang. bone mineral density), to klasyczny parametr
diagnostyczny stosowany przy rozpoznaniu osteoporozy. BMD określa zawartość
składników mineralnych w kości (głównie hydroksyapatytu), innymi słowy określa jej
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stopień

mineralizacji.

Najpowszechniejsze

z

Istnieje

kilka

nich

densytometria

to

metod

pomiaru
gdzie

gęstości

BMD

mineralnej.

oznacza

gęstość

powierzchniową (w g/cm2), czyli ilość minerału na powierzchnię kości. Drugą
powszechnie stosowaną techniką jest tomografia komputerowa (lub też ilościowa
tomografia komputerowa QTC, z ang. quantitative computed tomography). Tomografia
jest techniką obrazowania 3D, zatem BMD wyrażane jest w miligramach
hydroksyapatytu na cm3 (mg HA/cm3). W przypadku energii promieniowania
X wykorzystywanych do analizy kości skuteczność zjawisk odpowiedzialnych za
osłabienie promieniowania rentgenowskiego jest proporcjonalna do gęstości materiału
osłabiającego, zatem masowy współczynnik osłabienia również jest proporcjonalny do
gęstości. Zatem pomiar osłabienia promieniowania dokonywany przez detektor
w tomografie komputerowym daje wynik w postaci odcienia szarości, który też jest
proporcjonalny do owej gęstości. Składniki mineralne w zdrowej tkance kostnej stanowią
od 60 do 70% masy tkanki kostnej [79]. Oznacza to, że ilość składników mineralnych ma
główny wpływ na gęstość tkanki kostnej. Można zatem wnioskować, iż BMD jest
proporcjonalna do odcienia szarości uzyskiwanego na zrekonstruowanym obrazie
tomograficznym. Korzystając z fantomów kalibracyjnych, np. z opisanego powyżej CIRS
MicroMouse 090 możemy określić gęstość mineralną tkanki kostnej przy użyciu
mikrotomografii komputerowej.

4.3

Wyniki

Na kolejnych stronach przedstawiono zestawienie rozkładów grubości beleczek kostnych
(St.Th) i rozmiaru odstępów między beleczkami (St.Sp) dla obu obszarów wybranych do
analizy VOI 1 i VOI 2 odpowiednio dla kur o niskiej (NMC, szare histogramy) i wysokiej
masie ciała (WMC, błękitne histogramy). Rozkłady te są przedstawione na Rys. 4.3.1.1,
4.3.1.3, 4.3.2.1 oraz 4.3.2.3. Do każdego wyznaczonego rozkładu dopasowano funkcje
Gaussa zgodnie z równaniem:
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𝑦 = 𝑦0 +

𝐴
𝑤√𝜋/2

(𝑥−𝑥𝑐) 2
−2
𝑤2
𝑒

(4.3.1)

gdzie: y0 - linia bazowa, A – amplituda rozkładu, w – szerokość rozkładu, xc – maksimum
rozkładu.

4.3.1 Beleczki kostne w obszarze analizy VOI 1

W wyniku analizy morfometrycznej obszarów VOI 1 uzyskano satysfakcjonujące
rozkłady odstępów między beleczkami kostnymi. Rozkłady te są przedstawione na
Rys. 4.3.1.1 dla dwóch grup badanych kurcząt. Otrzymane rozkłady mogą być fitowane
jednym lub kombinacją dwóch rozkładów Gaussa.
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Rys. 4.3.1.1 Rozkłady rozmiarów odstępów między beleczkami kostnymi (St.Sp)
obliczone w obszarze VOI 1 dla kur o: a) wysokiej masie ciała WMC oraz b) niskiej
masie ciała NMC. Na rozkładach naniesiono linie dopasowania funkcji Gaussa.
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Parametry funkcji gaussowskich użytych do aproksymacji rozkładów prezentowanych na
Rys. 4.3.1.1 podane są w Tab. 4.3.1.1.
Tab. 4.3.1.1 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do rozkładów odstępów między beleczkami
kostnymi (St.Sp) obliczone w obszarze VOI 1. Gwiazdką oznaczono rozkłady, które posłużyły do
wyznaczenia wartości średniej St.Sp.
Wysoka masa ciała

Niska masa ciała

Rozkład

Próbka

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

1*

0.23

0.09

0.15

0.05

2*

0.25

0.10

0.20

0.07

3*

0.29

0.10

0.22

0.08

4

0.28

0.10

0.31

0.14

5

0.27

0.10

0.32

0.14

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

0.52

0.22

0.69

0.30

5

0.53

0.27

0.64

0.27

2

Funkcja Gaussa fitująca rozkład od strony niskich wartości St.Sp odpowiada
przestrzeniom między beleczkami kostnymi. Funkcja Gaussa fitująca rozkład od strony
wysokich wartości St.Sp, pojawiająca się dla dwóch próbek w każdej grupie, pochodzi
od wstępnej fazy tworzenia się jamy szpikowej w VOI 1. Efekt ten pokazano na
Rys. 4.3.1.2.
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Rys. 4.3.1.2 Wizualizacje 3D odstępów między beleczkami kostnymi (St.Sp) w
obszarze analizy VOI 1 kości piszczelowych kur: a) o niskiej masie ciała, b) o
wysokiej masie ciała. Dodatkowo wprowadzono kodowanie kolorem parametru
St.Sp. Kolor czerwony koresponduje z jamą szpikową.

Kolorem zielonym oznaczono odstępy między beleczkami kostnymi, które odpowiadają
pojedynczej funkcji gaussowskiej, korespondującej z niskimi wartościami średnic. Kolor
czerwony odzwierciedla jamę szpikową, której odpowiada rozkład po stronie wysokich
wartości średnic. Rys. 4.3.1.2.b jest wizualizacją odstępów między beleczkami na
podstawie próbki nr 5 z grupy kur o wysokiej masie ciała. Zielone pory osiągają nieco
wyższe średnice niż pory na Rys. 4.3.1.2.a, który został wykonany w oparciu o próbkę
nr 3 z grupy o niskiej masie ciała, co zgadza się z rozkładami na Rys. 4.3.1.1. Dla trzech
próbek pochodzących zarówno od kur NMC i WMC (oznaczone gwiazdką w Tab.
4.3.1.1) użyto pojedynczych funkcji Gaussa na rozkładzie St.Sp. Dla WMC, na podstawie
tych 3 rozkładów gaussowskich otrzymano wartość średnią St.SpWMC = (0.26 ± 0.10) mm,
zaś dla niskiej masy ciała St.SpNMC = (0.19 ± 0.07) mm. Do wyznaczenia wartości średniej
wybrano histogramy, dla których aproksymacja pojedyncza funkcją Gaussa była
wystarczająca. Innymi słowy wybrano tylko te próbki, które były wolne od wpływu jamy
szpikowej.

Podobnie jak dla odstępów między beleczkami obliczono rozkłady średnic beleczek
kostnych (St.Th) dla obszaru VOI 1. Rozkłady te podane są na Rys. 4.3.1.3.
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Rys. 4.3.1.3 Rozkłady średnic beleczek kostnych (St.Th) obliczone w obszarze VOI
1 dla kur o: a) wysokiej masie ciała WMC oraz b) niskiej masie ciała NMC. Na
rozkładach naniesiono czerwone linie dopasowania funkcji Gaussa.
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Do otrzymanych rozkładów dopasowano funkcje Gaussa. Parametry dopasowania
zamieszczono w Tab. 4.3.1.2.
Tab. 4.3.1.2 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do rozkładów średnic beleczek kostnych (St.Th)
obliczone w obszarze VOI 1.
Wysoka masa ciała

Niska masa ciała

Próbka

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

0.06

0.02

0.06

0.02

2

0.06

0.02

0.07

0.02

3

0.05

0.02

0.06

0.02

4

0.06

0.02

0.05

0.03

5

0.06

0.02

0.07

0.02

Otrzymano bardzo dobrze zdefiniowane krzywe Gaussa o współczynniku determinacji
R2 >0.998. W przypadku średnic beleczek kostnych ewentualna obecność jamy szpikowej
w analizowanym obszarze nie miała wpływu na ostateczny rozkład wielkości średnic, co
potwierdza Rys. 4.3.1.4.

Rys. 4.3.1.4 Wizualizacje 3D średnic beleczek kostnych (St.Th) w obszarze analizy
VOI 1 kości piszczelowych kur: o niskiej masie ciała (a), o wysokiej masie ciała (b).

Dominacja koloru niebieskiego potwierdza jednorodność średnic analizowanych
beleczek kostnych. Na podstawie Rys. 4.3.1.3 oraz Tab. 4.3.1.2 można wnioskować, że
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rozmiary średnic beleczek kostnych nie różnią się istotnie między grupami o niskiej masie
ciała (NMC) i wysokiej masie ciała (WMC). Wartości średnie St.Th wyniosły tyle samo
w granicach błędu: St.ThNMC = (0.06 ± 0.02) mm oraz St.ThWMC = (0.06 ± 0.02) mm.

4.3.2 Beleczki kostne w obszarze VOI 2
Analogicznie jak powyżej dla obszaru VOI 1, analizę tkanki kostnej dla obszaru VOI 2
rozpoczęto od omówienia rozkładów rozmiaru odstępów między beleczkami kostnymi.
Rozkłady St.Sp zarówno dla kur o wysokiej jak i niskiej masie ciała nie są tak dobrze
zdefiniowane jak dla VOI 1. Jest to widoczne na Rys. 4.3.2.1.
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Rys. 4.3.2.1 Rozkłady średnic odstępów między beleczkami kostnymi (St.Sp)
otrzymane dla obszaru VOI 2 dla kur o: a) wysokiej masie ciała WMC oraz b) niskiej
masie ciała NMC. Na rozkładach naniesiono linie dopasowania funkcji Gaussa.
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Histogramy posiadają lokalne maksima o niskiej wartości, co związane jest
z występowaniem dużych przestrzeni między beleczkami kostnymi, a co za tym idzie
w zadanej objętości liczba beleczek ulega redukcji. Fakt ten znacząco pogarsza
statystykę. Rozkłady na Rys. 4.3.2.1 poddano gładzeniu metodą Savitzky–Golay. Każdy
rozkład został aproksymowany trzema składowymi funkcjami Gaussa. Idąc od strony
niskich rozmiarów, pierwszy rozkład odpowiada rozmiarom odstępów pomiędzy
beleczkami z obszaru wzrostu kości, czyli z VOI 1. Drugi rozkład w kolejności,
koresponduje z odstępami pomiędzy w pełni wykształconymi beleczkami. Beleczki te
układają się wokół jamy szpikowej, tuż pod warstwą istoty zbitej kości. Natomiast trzeci
rozkład gaussowski odpowiada jamie szpikowej. Dla wartości około 2 mm, każdy
z histogramów zawierał wąski pik o bardzo wysokim udziale procentowym w objętości
całej próbki. Objętość ta wynosiła nawet 55% całej próbki. Ten wąski pojedynczy pik
został pominięty w procedurze dopasowywania funkcji Gaussa ze względu na
trywialność interpretacji – oznaczał on najszerszą, środkową część jamy szpikowej kości.
Obecność jamy szpikowej potwierdza wizualizacja 3D odstępów między beleczkami
prezentowana na Rys. 4.3.2.2.

Rys. 4.3.2.2 Wizualizacje 3D odstępów między beleczkami (St.Sp) w obszarze
analizy VOI 2 kości piszczelowych kur: a) o niskiej masie ciała, b) o wysokiej masie
ciała.

Parametry dopasowanych funkcji Gaussa (Rys. 4.3.2.1) zostały przedstawione w
poniższej Tab. 4.3.2.1.
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Tab. 4.3.2.1 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do rozkładów odstępów między beleczkami
kostnymi (St.Sp) obliczone w obszarze VOI 2.
Wysoka masa ciała

Niska masa ciała

Rozkład

Próbka

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

1

0.33

0.17

0.24

0.14

2

0.34

0.20

0.33

0.16

3

0.30

0.15

0.31

0.14

4

0.31

0.13

0.32

0.18

5

0.36

0.16

0.25

0.13

1

0.79

0.32

0.60

0.30

2

0.88

0.24

0.59

0.18

3

0.71

0.17

0.69

0.31

4

0.85

0.25

0.82

0.25

5

0.89

0.24

0.67

0.27

1

1.86

0.30

1.75

0.81

2

1.90

0.35

1.76

0.75

3

1.92

0.75

1.79

0.76

4

1.99

0.54

1.70

0.75

5

1.87

0.76

1.51

0.76

2

3

Wyniki z Tab. 4.3.2.1 podsumowano w formie wartości średnich. Dla pierwszego
i drugiego rozkładu od strony lewej histogramu otrzymano dla kur o WMC:
St.Sp1_WMC = (0.33 ± 0.16) mm, St.Sp2_WMC = (0.82 ± 0.24) mm. Natomiast, dla kur
NMC: St.Sp1_NMC = (0.29 ± 0.15) mm, St.Sp2_NMC = (0.67 ± 0.26) mm.
Tak jak dla obszaru VOI 1, tak również dla VOI 2 sporządzono wykresy przedstawiające
rozkłady średnic beleczek kostnych. Wykresy te przedstawiono na Rys. 4.3.2.3.
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Rys. 4.3.2.3 Rozkłady średnic beleczek kostnych (St.Th) obliczone w obszarze VOI
2 dla kur o: a) wysokiej masie ciała WMC oraz b) niskiej masie ciała NMC. Na
rozkładach naniesiono czerwone linie dopasowania funkcji Gaussa.
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W tym przypadku rozkłady były bardzo dobrze opisane pojedynczym rozkładem Gaussa.
Współczynnik determinacji R2 > 0.93. Należy pamiętać, że dla obszaru VOI 2 znaczącą
część objętości zajmuje jama szpikowa, co pogarsza statystykę rozkładów St.Th., fakt ten
jest dobrze widoczny na Rys. 4.3.2.4.

Rys. 4.3.2.4 Wizualizacje 3D średnic beleczek kostnych (St.Th) w obszarze analizy
VOI 2 kości piszczelowych kur: a) o niskiej masie ciała, b) o wysokiej masie ciała.

Parametry dopasowanych funkcji Gaussa (Rys. 4.3.2.3) zostały przedstawione
w poniższej Tab. 4.3.2.2.
Tab. 4.3.2.2 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do rozkładów średnic beleczek kostnych (St.Th)
obliczone w obszarze VOI 1.
Wysoka masa ciała

Niska masa ciała

Próbka

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

0.11

0.03

0.13

0.03

2

0.13

0.04

0.12

0.03

3

0.09

0.03

0.11

0.03

4

0.06

0.02

0.12

0.04

5

0.12

0.03

0.15

0.06

Jako podsumowanie, na podstawie dopasowanych krzywych Gaussa wyliczono wartości
średnie obu grup. Dla grupy o NMC: St.ThNMC = (0.13 ± 0.04) mm, dla WMC:
St.ThWMC = (0.10 ± 0.03) mm.
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4.3.3 Analiza morfometryczna
Powyższa analiza rozkładów średnic beleczek kostnych (St.Th) i odstępów między nimi
(St.Sp) niesie ze sobą ogrom informacji o przestrzennych relacjach między elementami
struktury kości beleczkowej. Jednakże informacja ta może zostać uzupełniona o szereg
innych parametrów morfometrycznych. Dopiero zestawienie ich wszystkich pozwala na
uzyskanie pełnego obrazu porównawczego zarówno między grupami badawczymi jak i
obszarami wybranymi do analizy. Obszary VOI 1 i VOI 2 zostały wybrane w możliwie
powtarzalny sposób dla wszystkich próbek kości piszczelowych. Celem było
umieszczenie VOI 1 i 2 dokładnie w tych samych lokalizacjach w każdej z kości. Taka
procedura nie pozwoliła na uzyskanie wyników wolnych od wpływu jamy szpikowej, co
potwierdzają powyższe wyniki. Do analizy morfometrycznej ograniczono obszary VOI 1
i VOI 2, tak, aby zawierały tylko fragmenty wypełnione strukturą beleczkową kości.
W tym celu zaproponowano procedurę postępowania w analizie obrazu, w oparciu
o oprogramowanie CTAnalyser (SkyScan). Procedura ta zawierała kolejne kroki:
a) binaryzacja obrazu metodą progowania globalnego
b) usunięcie

wszystkich

niepołączonych

ze

strukturą

obiektów

o objętości mniejszej niż 400 wokseli
c) automatyczne zawężenie regionu zainteresowania (ROI, ang. region
of interest)
d) tzw. operacja domknięcia o okrągłym elemencie strukturalnym (r=100
pikseli) przeprowadzona na ROI
e) usunięcie wszystkich zamkniętych porów w 3D, w VOI
f) operacja erozji w 3D, kulisty element strukturalny (r=10 pikseli),
zastosowana dla ROI
g) operacja otwarcia w 3D, kulisty element strukturalny (r=20 pikseli),
zastosowana dla ROI
Uzyskane nowe obszary do analizy wykorzystano do pomiarów parametrów
morfometrycznych. W związku z różnicami osobniczymi, pojawiły się różnice
w objętości analizowanych obszarów. Aby wyeliminować wpływ różnych objętości do
analizy wybrano parametry: procentowa objętość kości (Obj.V/TV), stosunek
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powierzchni do objętości struktury beleczkowej kości (Obj.S/Obj.V) oraz Connectivity
Density. Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych Rys. 4.3.3.1 – 4.3.3.3.

Rys. 4.3.3.1 Wykres przedstawiający wyniki procentowej objętości struktury
beleczkowej kości (Obj.V/TV) zmierzony dla dwóch obszarów VOI 1 i VOI 2 w
grupie kur o NMC (zaznaczone kolorem niebieskim) i wysokiej WMC (zaznaczone
kolorem zielonym).

Rys. 4.3.3.2 Wykres przedstawiający wyniki wartości stosunku powierzchni do
objętości beleczek kostnych (Obj.S/Obj.V) zmierzonego dla dwóch obszarów VOI 1
i VOI 2 w grupie kur o NMC (zaznaczone kolorem niebieskim) i wysokiej WMC
(zaznaczone kolorem zielonym).
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Rys. 4.3.3.3 Wykres przedstawiający wartości parametru Connectivity Density kości
beleczkowej zmierzonego dla dwóch obszarów VOI 1 i VOI 2 w grupie kur o NMC
(zaznaczone kolorem niebieskim) i wysokiej WMC (zaznaczone kolorem zielonym).

4.3.4 Mineralizacja tkanki kostnej
Tkankę kostną, oprócz parametrów morfometrycznych, charakteryzuje jej gęstość
mineralna BMD. Dla wszystkich obszarów VOI 1 i VOI 2, z których wyselekcjonowano
tylko kość beleczkową, sporządzono rozkłady odcieni szarości. Analizę wykonano
również dla istoty zbitej kości w VOI 3. Rozkłady uśredniono w grupach: NMC VOI 1,
WMC VOI 1, NMC VOI 2, WMC VOI 2, NMC VOI 3 oraz WMC VOI 3. Do wszystkich
rozkładów odcieni szarości dopasowano funkcje Gaussa, jak pokazano na Rys. 4.3.4.1.
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Rys. 4.3.4.1 Rozkłady odcieni szarości dla obszarów analizy VOI 1, VOI 2 i VOI 3,
uśrednione w grupach badawczych kurcząt o: a) wysokiej masie ciała i b) niskiej
masie ciała.

Dla obszarów VOI 1 dopasowano dwie krzywe Gaussa. Pierwsza krzywa od strony lewej
(czerwona linia) odpowiada szpikowi kostnemu występującemu między beleczkami.
Druga krzywa (linia niebieska) odpowiada beleczkom kostnym. Użyte rozkłady
gaussowskie są słabo rozdzielone, maksimum drugiego występuje przy niskiej wartości
odcieni szarości, co świadczy o trwającym, niezakończonym procesie mineralizacji czyli
tworzenia się beleczek kostnych. W obszarach VOI 2 zaobserwowano dużo lepiej
odseparowane krzywe związane ze szpikiem kostnym (linia czerwona) w porównaniu
z mocno zmineralizowanymi beleczkami kostnymi (linia niebieska). W obszarze
84

pomiędzy tymi krzywymi nie dopasowywano żadnych dodatkowych rozkładów. Jest to
obszar przejściowy związany w trwającą mineralizacją i przebudową tkanki kostnej.
Odmiennie przedstawiają się rozkłady odcieni szarości dla VOI 3, czyli istoty zbitej
kości. Wirtualne wybranie obszaru VOI 3 pozbawiło go wpływu szpiku kostnego.
Wystarczyło dofitowanie pojedynczej krzywej gaussowskiej, która bezpośrednio
odpowiada wysoce zmineralizowanej istocie zbitej (linia czerwona). Po stronie niższych
wartości odcieni szarości zmierzony rozkład odbiega znacznie od rozkładu Gaussa.
Związane jest to z trwającymi procesami mineralizacji i przebudowy kości. Parametry
dopasowania wszystkich funkcji Gaussa zestawiono w Tab. 4.3.4.1.
Tab. 4.3.4.1 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do rozkładów odcieni szarości obszarach VOI 1,
VOI 2 i VOI 3 dla obu grup badawczych kur: NMC i WMC.
Wysoka masa ciała

Niska masa ciała

Rozkład

Obszar

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

VOI 1

33

9

32

10

VOI 2

33

8

32

8

VOI 3

117

17

116

19

VOI 1

49

24

45

23

VOI 2

105

15

115

14

VOI 3

-

-

-

-

2

4.4

Dyskusja

Uzyskane rozkłady rozmiarów odstępów między beleczkami kostnymi w obszarze
analizy VOI 1 pokazały niewielkie różnice między grupami o wysokiej (WMC) i niskiej
masie ciała (NMC). Zaobserwowano, że odstępy między beleczkami kostnymi dla WMC
są nieco większe niż dla NMC, co jest widoczne na Rys. 4.3.1.2. Znaczącym
utrudnieniem w analizie wyników była obecność jamy szpikowej w niektórych próbkach.
Jama szpikowa na rozkładach odstępów między beleczkami manifestowała się
pojawieniem się drugiego piku po stronie wysokich wartości odstępów (Rys. 4.3.1.1).
Dopasowane rozkłady gaussowskie były słabo odseparowane od siebie, co świadczy
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o fragmentarycznym objęciu obszaru jamy szpikowej przez dany VOI (w tym obszarze
jama nie ukazywała swych pełnych wymiarów).
W przypadku średnic beleczek kostnych nie odnotowano żadnych różnic między
grupami. W obszarze VOI 1, czyli w obszarze tuż poniżej chrząstki wzrostowej kości
wszystkie beleczki kostne mają jednakowe średnice. Świadczy to o fakcie, że obszar VOI
1 jest obszarem „młodych”, niezróżnicowanych beleczek.
W przeciwieństwie do VOI 1, każdy z obszarów VOI 2 zawierał w pełni wykształconą
jamę szpikową. Do wszystkich rozkładów średnic dopasowane zostały 3 rozkłady
Gaussa. Najważniejszy w tym obszarze jest rozkład, który charakteryzuje odstępy między
w pełni wykształconymi beleczkami kostnymi. Dla niego zaobserwowano również
największe różnice między grupami WMC i NMC. Większe odstępy między beleczkami
występują w grupie o WMC (Tab. 4.3.2.1). Obszar analizy VOI 2 ukazuje również
niewielkie różnice w średnicach beleczek kostnych (Rys. 4.3.2.4). Beleczki kostne dla
grupy NMC maja nieco większe średnice, co świadczy o ich wyższym stopniu
mineralizacji.
W przeciwieństwie do analizy średnic beleczek kostnych nie uzyskano istotnych różnic
między procentową objętością kości (Obj.V/TV) i stosunkiem powierzchni do objętości
struktury beleczkowej kości (Obj.S/Obj.V). Jedynie parametr Connectivity Density
wykazał istotne statystycznie różnice między grupami o NMC i WMC dla VOI 2. Analizę
statystyczną przeprowadzono korzystając testu Mann-Whitney na poziomie istotności
p<0.1.
Analiza porównawcza rozkładów grubości beleczek kostnych i odstępów między nimi
nie przyniosła oczekiwanej korelacji między masą ciała a parametrami struktury kości.
Wysoki wzrost masy ciała pod koniec życia kurcząt nie jest bezpośrednio związany ze
zmianą mikroarchitektury struktury beleczkowej kości piszczelowych. Analiza różnych
obszarów analizy (VOI 1, VOI 2 i VOI 3) w dobitny sposób pokazuje, jak ważny jest
świadomy, uzasadniony i powtarzalny wybór obszaru zainteresowania do dalszej analizy.
W przypadku kości piszczelowych kurcząt broilerów najodpowiedniejszym obszarem
jest VOI 2 wybrany 16-18 mm poniżej płytki wzrostowej kości. Analiza morfometryczna
wykazała, że parametr Connectivity Density w tym obszarze może służyć do
porównywania struktury kości beleczkowej między grupami o różnych masach ciała.
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5.

Mikrostruktury narządu słuchu

Rozdział dotyczy analizy mikrotomograficznej najmniejszych kości w organizmie
ludzkim, kosteczek słuchowych, które stanowią istotną strukturalnie i funkcjonalnie
część ucha środkowego. Oznacza to, że rozmiary struktury wewnętrznej kosteczek
wyznaczają granice rozmiarów struktur tkanki kostnej. Wnętrze kosteczek dotychczas nie
było badane, umożliwiła to dopiero mikrotomografia. Optymalizacja procedur
badawczych w tym przypadku dotyczyła analizy obrazów i wizualizacji 3D.

5.1

Kosteczki słuchowe

Kosteczki słuchowe stanowią ważny biomechaniczny system w uchu środkowym. Układ
ten przekazuje falę dźwiękową z ucha zewnętrznego do wewnętrznego, a konkretnie do
receptorów słuchu w narządzie Cortiego. Fala dźwiękowa wprowadza w drgania błonę
bębenkową, a następnie kolejno młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Strzemiączko
przyłączone jest do błony okienka owalnego, która stanowi barierę pomiędzy uchem
środkowym i wewnętrznym. Za okienkiem owalnym znajduje się ciecz zwana perylimfą
(przychłonką), zatem drgania strzemiączka przenoszą się za pośrednictwem okienka
owalnego na zmiany ciśnienia w przychłonce, które następnie pobudzają receptory słuchu
[80, 81]. Kosteczki słuchowe stanowią układ wzmacniający drgania wywołane falą
dźwiękową, jednocześnie zabezpieczają narząd słuchu przed zbyt wysokimi natężeniami
dźwięku.
Proces percepcji dźwięku został dobrze poznany, także pod względem anatomicznym.
W modelowaniu biomechanicznym uwzględniano jedynie parametry makroskopowe
kosteczek słuchowych. Natomiast w dotychczasowych badaniach nie rozważano roli
wewnętrznej struktury kosteczek słuchowych.
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Przestrzenna konfiguracja kanałów naczyniowych wewnątrz kosteczek nie była
dotychczas analizowana. Sam fakt umiejscowienia kosteczek słuchowych w niewielkiej
jamie bębenkowej o kształcie dwuwklęsłej soczewki, wskutek bliskiego położenia ściany
bocznej i przyśrodkowej wymusza specyficzne warunki biomechaniczne do poruszania
się kosteczek słuchowych. przypuszcza się, że obficie występujące mikrokanały mogą
mieć oprócz roli naczyniowej także związek z przewodnictwem dźwięków do ucha
wewnętrznego. Na Rys. 5.1.1 pokazano makrofotografię próbek kosteczek słuchowych.

Rys. 5.1.1 Fotografia próbek kosteczek słuchowych: a) młoteczek, b) kowadełko, c)
strzemiączko. Kolejnymi cyframi oznaczono: głowa (1), powierzchnia stawowa (2),
szyjka (3), podstawa (9). Fotografię wykonano przy użyciu aparatu Canon 700D w
połączeniu z obiektywem Canon 100mm, f=2.8 L IS Macro. Fotografie były
doświetlane dwoma lampami panelowymi LED własnej konstrukcji. Użyto diod LED
o temp. barwowej 5200K i sumarycznej jasności 5000 lumenów na panel (25×25 cm).

W budowie anatomicznej kosteczek słuchowych można rozpoznać stałe komponenty,
których kształt i stopień wykształcenia nie jest jednakowy [82, 83, 84]. Młoteczek
(łac. malleus) jest najdłuższą z kosteczek słuchowych (Rys. 5.1.1.a). W jego budowie
wyróżniamy głowę, szyjkę oraz rękojeść, która jest częścią łączącą się z błoną
bębenkową. Kowadełko (łac. incus) jest najbardziej masywną kosteczką słuchową
(Rys. 5.1.1.b). Posiada tzw. głowę oraz dwie odnogi. Głowa kowadełka posiada
powierzchnię stawową, którą łączy się z młoteczkiem, tworząc staw kowadełkowo -
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młoteczkowy. Druga powierzchnia stawowa kowadełka znajduje się na wyrostku
soczewkowatym i łącząc się z głową strzemiączka tworzy staw kowadełkowostrzemiączkowy (Rys. 5.1.1.c).
Kosteczki słuchowe są bardzo specyficznymi kośćmi. Osiągają swoją dojrzałość i finalne
rozmiary już w okresie płodowym. W trakcie życia nieznacznie rośnie masa kosteczek
słuchowych, a ich wyrostki ulegają drobnym modyfikacjom morfologicznym [85, 86].
W dotychczasowej literaturze brakuje miarodajnych danych opisujących strukturę
wewnętrzną kosteczek słuchowych zwłaszcza opisujących strukturę wewnętrznych
kanałów w kosteczkach.

5.2

Próbki i metody badawcze

Analizowane próbki stanowiły materiał archeologiczny uzyskany z wykopalisk
prowadzonych w rejonie Bydgoszczy. Próbki pochodzą z okresu średniowiecza.
Wszystkie kosteczki słuchowe pochodziły od mężczyzn w wieku 25 - 45 lat. Materiał
badawczy otrzymano z Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej w Bydgoszczy.
Badania porównawcze przeprowadzono na 7 kompleksach młoteczek - kowadełko.
Dodatkowo zbadano 4 młoteczki i 2 strzemiączka. Pomimo znaczącego wieku próbek
były one dobrze zachowane, bez większych uszkodzeń. Próbki były dobrze zasuszone pozbawione części organicznej.
Wysoki stopień mineralizacji próbek zobligował do zastosowania energii 80 keV
w połączeniu z 0.5 mm filtrem aluminiowym. Rozmiar piksela został ustalony na
6.16 µm. Projekcje były rejestrowane ze skokiem kątowym 0.25°, każda projekcja była
rejestrowana 5 - krotnie i finalnie uśredniona.
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Rys. 5.2.1 Przekroje poprzeczne głowy moteczka: a) rekonstrukcja, b) obraz
zbinaryzowany, c) obraz zbinaryzowany z zaznaczonym na niebiesko obszarem
zainteresowania (ROI).

Zrekonstruowane przekroje poprzeczne zostały poddane binaryzacji przy użyciu
automatycznego algorytmu Otsu. Następnie manualnie wybrano obszar z wnętrza
przekrojów, w którym zawarte były puste przestrzenie (Rys. 5.2.1). Analiza
morfometryczna została przeprowadzona przy użyciu oprogramowania CTAnalyser
(SkyScan).

Dla

każdej

próbki

wyznaczono

trójwymiarowy

rozkład

średnic

wewnętrznych kanałów (St.Th). Wyznaczono również wartość średnią z rozkładu dla
całej próbki. Przeanalizowano stosunek objętości kanałów do objętości całej kosteczki
słuchowej (Obj.V/TV) oraz stosunek pola powierzchni kanałów do ich objętości
(Obj.S/Obj.V). Dodatkowo wykonano pomiary objętości (TV) i powierzchni (TS) części
kostnej kosteczek słuchowych. Analiza statystyczna została przeprowadzona w oparciu
o oprogramowanie OriginPro (OriginLab).

5.3

Wyniki

W analizowanych grupach młoteczków i kowadełek, w każdej próbce udało się
zobrazować sieć wewnętrznych kanałów (Rys. 5.3.1 i Rys. 5.3.2).
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Rys. 5.3.1 Modele 3D: a) młoteczka oraz b) wewnętrznych kanałów. Modele
wykonano metodą volume rendering przy użyciu oprogramowania CTvox (SkyScan).

Rys. 5.3.2 Modele 3D: a) kowadełka oraz b) wewnętrznych kanałów. Modele
wykonano metodą volume rendering przy użyciu oprogramowania CTvox (SkyScan).
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Kształt rozkładów średnic (St.Th) w grupach młoteczków i kowadełek był bardzo
powtarzalny. Fakt ten pozwolił na uśrednienie wszystkich rozkładów w danej grupie
badawczej (Rys. 5.3.3).

Rys. 5.3.3 Rozkłady rozmiarów średnic wewnętrznych kanałów w grupie:
a) młoteczków i b) kowadełek. Na rozkłady naniesiono dopasowane funkcje Gaussa.

Rozkłady rozmiarów średnic beleczek kostnych na Rys. 5.3.3 są do siebie zbliżone.
Przeprowadzono test statystyczny Mann-Whitney, który na poziomie istotności p<0.2 nie
wykazał istotnych różnic między tymi rozkładami. Do rozkładów średnic kanałów
wewnętrznych dopasowano funkcje Gaussa. Rozkłady składały się z dwóch słabo
rozdzielonych pików. Pierwszy rozkład (linia czerwona) odpowiada obwodowym
kanałom o niskich średnicach. Rozkład drugi (linia niebieska) to grube kanały łączące się
w jamy w najmasywniejszych obszarach kosteczek słuchowych.

Tab. 5.3.1.

Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do średnic wewnętrznych kanałów w grupie

młoteczków i kowadełek.
Młoteczki

Kowadełka

Rozkład

xc [mm]

σ [mm]

xc [mm]

σ [mm]

1

0.036

0.028

0.037

0.026

2

0.096

0.069

0.118

0.066

Wyniki te bardzo dobrze korelują z wizualizacjami 3D rozkładu rozmiaru porów na
Rys. 5.3.4. Bardzo dobrze widoczne są kanały obwodowe o najniższych średnicach
zaznaczone na zielono. Kanały te łączą się w kilka grubszych oznaczonych na niebiesko.
Grubsze kanały łączą się w zbiorczą jamę o największej średnicy, zaznaczoną na
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czerwono. Rys. 5.3.4.b pokazuje, że kowadełka posiadają jamę o stosunkowo dużej
objętości.

Rys. 5.3.4 Wizualizacje 3D rozkładu średnic kanałów naczyniowych wewnątrz
kosteczek słuchowych: a) młoteczek, b) kowadełko.

W odróżnieniu od rozkładów średnic kanałów wartości średnich ważonych Avg.St.Th,
gdzie wagami były objętości, różnią się statystycznie na poziomie ufności p<0.05.
Podobnie stosunek powierzchni kanałów do ich objętości okazał się istotnie różny dla
grupy młoteczków i kowadełek (p<0.05). Kanały wewnątrz młoteczków mają nieco
mniejsze średnice niż te w kowadełkach. Całkowita ich objętość w młoteczkach
i kowadełkach jest zbliżona. Potwierdza to istotna statystycznie różnica w stosunku
powierzchni kanałów do ich objętości. Kowadełka wykazały statystycznie znacząco
większą objętość części kostnej. Powierzchnia części kostnej natomiast okazała się być
zbliżona dla młoteczków i kowadełek. Należy zaznaczyć, iż zmierzona powierzchnia
części kostnej jest sumą powierzchni na zewnątrz kosteczki jak i powierzchni
wewnętrznych kanałów. Opisane parametry morfometryczne zestawiono w tabeli 5.3.2.
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Tab. 5.3.2. Parametry morfometryczne wewnętrznych kanałów i części kostnej w grupie młoteczków
i kowadełek. Gwiazdką (*) oznaczono parametry istotnie różniące się statystycznie na poziomie ufności
p<0.05.
Kowadełka
Parameter
Obj.V/TV [%]
Obj.S/Obj.V [1/µm]*
Avg.St.Th [µm]*
3

TV [mm ]*
TS [mm2]

kanały
wewnątrz
kosteczek
część kostna
kosteczek

Młoteczki

Mean

σ

Mean

σ

8,7

3,3

10,4

5,0

0,06

0,01

0,08

0,01

102,9

18,9

76,0

18,1

13.0

1.6

10.6

0.9

104.6

27.0

118.0

55.8

Powtarzalność struktury kanałów potwierdza bardzo silna korelacja (r = -0.961) między
parametrami Avg.St.Th i stosunku Obj.S/Obj.V.
W powyższych wynikach nie zostały uwzględnione parametry morfometryczne
strzemiączek. W ich przypadku nie stwierdzono obecności wewnętrznych kanałów.

5.4

Wnioski

Ludzkie kosteczki słuchowe są „egzotycznym” materiałem do badań. Materiał ten jest
bardzo trudny w badaniu ze względu na szczątkową wręcz dostępność oraz wysoką
delikatność i podatność na uszkodzenia. Dodatkowym utrudnieniem jest niewielki
rozmiar kosteczek słuchowych. Uwzględnienie powyższych faktów prowadzi do
wniosku, iż mikrotomografia komputerowa jest idealnym narzędziem do analizy takiego
materiału. Uzyskane wyniki potwierdzają tą tezę. Zarówno struktura zewnętrzna wraz ze
wszystkimi detalami anatomicznymi jak i sieć wewnętrznych kanałów może być bardzo
precyzyjnie zanalizowana w sposób ilościowy i jakościowy dzięki wizualizacjom 3D.
Wysoka powtarzalność struktury wewnętrznych kanałów zarówno w kowadełka
i młoteczkach pozwala wnioskować, że proces tworzenia oraz obecność kanałów
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wewnątrz kosteczek nie są przypadkowe. Co więcej, muszą być ściśle regulowana w
procesie rozwoju młoteczków i kowadełek. Funkcja wewnętrznych kanałów nie została
poznana. Taka skomplikowana struktura wewnątrz tkanki kostnej nie przypomina istoty
beleczkowej kości jak również jest zasadniczo inna od struktury sieci kanałów Haversa
i Volkmanna w części zbitej kości. Przypuszcza się, że przynajmniej część z tych
kanałów zawierała naczynia krwionośne. Istotna objętość kanałów w stosunku do
objętości całych kosteczek słuchowych sugeruje, że wymuszają one inne warunki
biomechaniczne przenoszenia dźwięku niż w przypadku, gdyby kosteczki były pełne.
Potwierdzenie tych hipotez wymaga dalszych badań modelowych przy użyciu metody
elementów skończonych.
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6.

Gałki oczne

Zmysł wzroku jest najlepiej rozwiniętym i dominującym zmysłem wyższych kręgowców,
a zwłaszcza naczelnych, w tym ludzi. Gałka oczna jest najwyżej wyspecjalizowanym
narządem zmysłu. Prezentuje bardzo wysoki stopień precyzji odbieranych bodźców. Oko
pozwala na odbiór ogromnej ilości informacji w tym samym czasie, dotyczących
natężenia światła, barwy, kształtu itd. Narząd wzroku doskonale zaadoptował się w toku
ewolucji do optymalnego wykorzystania warunków oświetleniowych panujących na
Ziemi. Około 80% widma słonecznego mieści się w zakresie czułości ludzkiego oka,
czyli dotyczy długości fali między 400 a 750 nm.

Rys.

6.1

Schemat

anatomiczny

ludzkiej

gałki

ocznej

z

zaznaczonymi

najważniejszymi elementami ją budującymi. [87]

Ludzka gałka oczna ma kształt zbliżony do kuli o średnicy około 24 mm i masie
6,3 - 7,8 g [88]. Jej ściana złożona jest z trzech warstw, zwanych również błonami.
Najbardziej zewnętrzna błona włóknista, na którą składa się nieprzeźroczysta twardówka
oraz przezierna rogówka, tworzy zasadniczy zrąb gałki ocznej. Pozwala na utrzymanie
kształtu gałki ocznej, formując jej swoisty egzoszkielet, stanowi także miejsce przyczepu
mięśni gałkoruchowych. Błona włóknista od wewnątrz wyścielona jest błoną
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naczyniową, której głównym zadaniem jest odżywianie zewnętrznych warstw siatkówki.
Błona naczyniowa złożona jest w części tylnej gałki ocznej z naczyniówki właściwej,
w części środkowej przechodzi w ciało rzęskowe, a następnie ku przodowi w tęczówkę.
Ciało rzęskowe składa się z mięśnia rzęskowego oraz wyrostków rzęskowych,
połączonych za pomocą bardzo cienkich włókien (więzadełek Zinna) z równikiem
soczewki. W trakcie procesu akomodacji włókna te, w zależności od odległości
obserwowanego obiektu, napinają soczewkę modulując stopień jej wypukłości, co
pozwala na zogniskowanie obrazu padającego na siatkówkę. Otwór w centralnej części
tęczówki to źrenica; jej średnica optymalizuje natężenie światła wpadającego do wnętrza
gałki ocznej. Najbardziej wewnętrzną warstwę ściany gałki ocznej stanowi światłoczuła
błona nerwowa o niezwykle złożonej strukturze, czyli siatkówka. Tworzy ją dziesięć
warstw komórek o zróżnicowanej budowie i odmiennych funkcjach. Komórki o typie
nerwowym znajdują się w trzech warstwach. Bodziec świetlny pobudza fotoreceptory,
które zamieniają impuls świetlny na elektryczny, przekazując go dalej na komórki
dwubiegunowe, a następnie komórki zwojowe. Neuryty komórek zwojowych łączą się,
tworząc tarczę nerwu wzrokowego, i opuszczają gałkę oczną w postaci nerwu
wzrokowego. Po środku tarczy nerwu wzrokowego do wnętrza gałki ocznej wnikają
centralne naczynia siatkówki, których rolą jest odżywianie jej licznych warstw
wewnętrznych. W gałce ocznej wyróżnić możemy również trzy przestrzenie, nazywane
komorami. Komora przednia położona jest pomiędzy rogówką, kątem przesączania
a tęczówką i przednią powierzchnią soczewki. Najmniejsza komora tylna ograniczona
jest przez ciało rzęskowe, tylną powierzchnię tęczówki, równik soczewki oraz przednią
powierzchnię ciała szklistego. Natomiast największą przestrzeń zajmuje tzw. komora
ciała szklistego, której granice wytyczają: tylna powierzchnia soczewki, część płaska
ciała rzęskowego oraz, na przeważającym obszarze, siatkówka. Komora ta stanowi lożę
dla silnie uwodnionego ciała szklistego, które wypełnia wnętrze gałki ocznej.
W niniejszej pracy użyto świńskich gałek ocznych jako modelu oka ludzkiego ze względu
na krańcowo niską dostępność ludzkich gałek ocznych ex vivo do badań
przedklinicznych. Doniesienia literaturowe [89] potwierdzają, że świńskie gałki oczne
mogą być z powodzeniem stosowane jako model ludzki w analizie wielu schorzeń lub
jako fantomy w chirurgii ocznej. Gałka oczna należy do tkanek miękkich. Z tego
względu, optymalizacja procedur badawczych musi w tym przypadku obejmować
również poszczególne etapy przygotowania próbki do pomiarów. Gałka oczna ma
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stosunkowo dużą objętość, stąd jej barwienie jest trudne. Dyfuzja środków kontrastowych
jest powolna. Bardzo ważne jest utrwalenie próbki przed barwieniem, ponieważ bez
utrwalenia ulega ona procesom litycznym. Dobranie odpowiedniego środka
kontrastowego jest kluczowe. Środki kontrastowe działają selektywnie na struktury
anatomiczne. Stąd efektywna wizualizacja poszczególnych struktur gałki ocznej narzuca
stosowanie optymalnie dobranego środka kontrastowego. Ze względu na czas pomiaru,
który dla tkanek miękkich musi być krótki, szczególnej optymalizacji musi podlegać
stosunek sygnału do szumu.

6.1

Środki kontrastowe

W mikrotomografii komputerowej kontrast na obrazie pomiędzy poszczególnymi
tkankami miękkimi jest dużo słabszy niż w tomografii klinicznej. Jest to związane z
ilością fotonów promieniowania produkowanych przez lampę rentgenowską. W celu
poprawy kontrastu pomiędzy tkankami miękkimi konieczne jest stosowanie barwienia
(ang. staining). Polega ono na biernym, głównie dyfuzyjnym barwieniu próbki poprzez
moczenie jej w odpowiednim roztworze. Barwienie ma za zadanie wprowadzenie do
próbki pierwiastków o dużych wartościach Z, silnie absorbujących promieniowanie
rentgenowskie. Stosowane sposoby kontrastowania wywodzą się oryginalnie z metod
histologicznych. W mikroskopii optycznej barwienie określonych struktur tkankowych
lub komórkowych miało na celu obniżenie ich przezroczystości (w cienkiej warstwie
próbki na szkiełku mikroskopowym)[90]. W mikrotomografii idealny środek barwiący
powinien powodować kontrastowanie dzięki zanurzeniu próbki w jego roztworze. Łatwa
powinna też być dyfuzyjna penetracja kontrastowanych tkanek [91].
Przed etapem barwienia konieczne jest utrwalenie próbki, aby zahamować procesy
kataboliczne w tkankach. Najważniejsze jest zdenaturowanie enzymów litycznych
doprowadzających do rozpadu komórek. Najpowszechniej stosowane są środki
utrwalające oparte na formaldehydzie takie jak 4F1G, czyli roztwór 4% formaldehydu
i 1% glutaraldehydu w wodzie lub płyn Bouina składający się z kwasu pikrynowego,
formaldehydu oraz kwasu octowego. Używa się również czystego formaldehydu.
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Utrwalanie próbki polega na zanurzeniu jej w dużej objętości utrwalacza, minimalnie
10 - krotnie większej niż objętość próbki. Utrwalanie w zależności od rodzaju i rozmiaru
próbki trwa od kilku godzin nawet do kilku dni. Prędkość i jakość utrwalenia zależą
również od temperatury utrwalacza. Istnieją metody utrwalania w temperaturach bliskich
wrzenia, temperaturach fizjologicznych dla tkanek (np. ludzkich ok. 37°C) lub w niskich
(około 4°C). Wybór metody zależy od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Zmniejszenie
temperatury spowalnia dyfuzję, penetracja tkanki utrwalaczem nie jest tak gwałtowna,
dzięki temu uszkodzenia struktury tkanki związane z utrwalaniem stają się mniejsze.
W końcowym etapie przygotowania do pomiaru należy przeprowadzić płukanie próbki
w wodzie lub buforze a następnie jej odwadnianie poprzez krótkotrwałe moczenie
w wodnych roztworach alkoholu o coraz wyższym stężeniu.

6.1.1 Czterotlenek osmu
Czterotlenek osmu (OsO4) jest substancją używaną do barwienia komórek w mikroskopii
elektronowej. Substancja ta powoduje wybarwienie lipidów budujących wszelkie błony
i pęcherzyki. Dodatkowe utrwalające własności czterotlenku osmu sprawiają, że jest on
bardzo efektywnym środkiem barwiącym. Osm jest bardzo rzadkim pierwiastkiem.
W warunkach normalnych OsO4 występuje w postacie żółtawych kryształków
(Rys. 6.1.1.1). W związku z tlenem występuje na rzadko spotykanym VIII stopniu
utlenienia. Powyższe fakty sprawiają, że OsO4 jest bardzo drogą i trudnodostępną
substancją. Następną jego wadą jest silna toksyczność przejawiająca się nawet przy
niewielkich stężeniach. Niebezpieczny jest kontakt ze skórą, inhalacja i oczywiście
połknięcie. OsO4 powoduje martwicę rogówki oka. Co gorsza symptomy związane
z ekspozycją na czterotlenek osmu mogą wystąpić po znacznym okrasie czasu. Nie
istnieje medyczne antidotum na zatrucie osmem, co dodatkowo uświadamia konieczność
zwiększonej ostrożności podczas pracy z tym związkiem.
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Rys. 6.1.1.1 Czterotlenek osmu w szklanej kapsułce (0.1 grama) [92]. Według
dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji
chemicznych został oznaczony jako Silnie toksyczny (T+) oraz Żrący (C).

6.1.2 Płyn Lugola
Płyn Lugola to opracowany w 1829 roku przez Jeana Lugola wodny roztwór jodu w jodku
potasu. Roztwór ten posiada sporą ilość zastosowań w medycynie. Wykorzystuje się go
między innymi w barwieniu bakterii metodą Grama. Pozwala na wykrycie różnic w
budowie ściany komórkowej. Płyn Lugola oddziałuje z polisacharydami np. glikogenem
– powoduje ich wybarwienie. W preparatyce histologicznej używa się go barwienia jąder
komórkowych. Jest to łatwo dostępny i nietoksyczny środek barwiący.

6.1.3 Kwas fosforowolframowy (PTA)
Jest to słabo toksyczny kwas o wzorze sumarycznym H3PW12O40. Jest powszechnie
używany w histologii jako barwnik, który przyłącza się do fibryny, kolagenu i włókien w
tkankach łącznych. Często używany jest jako negatywny barwnik w mikroskopii
elektronowej np. do barwienia komórek nerwowych, wirusów i polisacharydów.
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6.2

Materiał badawczy

Jak już podano we wstępie do rozdziału, w eksperymencie użyto świńskich gałek
ocznych. Pochodziły one z Zakładu Anatomii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Twardówka w oczach świńskich jest
doskonałym modelem np. do badań farmakokinetycznych [93]. Rogówka świńska jest
niemal dwukrotnie grubsza od ludzkiej, również jej średnica jest większa u świń.
Natomiast mięśnie rzęskowe u świń osiągają mniejsze rozmiary niż u ludzi. Pod
względem całkowitych wymiarów fizycznych ludzkie i świńskie gałki oczne są do siebie
zbliżone.
Gałki oczne przeznaczone do pomiarów zostały enukleowane natychmiast po uboju świń.
Następnie przeniesiono je na czas transportu do chłodzonego pojemnika z roztworem soli
fizjologicznej. Przed pomiarami gałki podzielono na dwie grupy. Każda z grup była
utrwalana innym środkiem utrwalającym. Użyto 4F1G oraz płynu Bouin’a. Sporządzono
1 litr roztworu 4F1g według przepisu: 40 ml glutaraldehydu 25%, 88 ml 1M PBS, 100 ml
formaldehydu 38%, woda destylowana do uzupełnienia.
Wszystkie próbki zostały wstępnie utrwalone przez 15 minut. Zabieg ten miał za zadanie
utwardzić najbardziej zewnętrzne warstwy próbek. iniekcję ze środka utrwalającego,
która miała na celu ułatwienie jego penetracji do najbardziej wewnętrznych części próbki.
Nakłuto próbki przez twardówkę około 4 3 mm od rąbka rogówki, w rzucie części płaskiej
ciała rzęskowego, w miejscu pokazanym na Rys. 6.2.1. Taki wybór miejsca nakłucia
pozwala na uniknięcie artefaktu w postaci wytworzenia otworu w siatkówce,
a w konsekwencji – jej odwarstwienia. Jest to położenie typowe dla wykonywanych
klinicznie iniekcji leków do ciała szklistego w sposób bezpieczny dla krytycznych
struktur gałki ocznej.
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Rys. 6.2.1 Model gałki ocznej wykonany przy użyciu oprogramowania Blender.
Czerwonym krzyżykiem zaznaczono miejsce nakłucia gałki. Nakłucia dokonano w
celu wprowadzenia i uzyskania efektywnej penetracji środka utrwalającego.

Następnie próbki ponownie zanurzono w środkach utrwalających i pozostawiono na
48 godzin w temperaturze 5°C. Kolejnym krokiem było wypłukanie próbek a następnie
dehydratacja etanolem. Stopniowo zwiększano stężenie etanolu od 30 do 70%
w odstępach czasowych co 15 minut. W następnym etapie wszystkie próbki z obu grup
podzielono na 4 grupy, w zależności od zastosowanego środka barwiącego.
W eksperymencie użyte zostały:

I

Płyn

Lugola

w

połączeniu

z

metanolem.

Roztwór

1:9

płyn Lugola : metanol.
II

100% Płyn Lugola

III

Kwas fosforowolframowego. Roztwór (1:9 PTA (10%)+H2O) × 30% +
70% C2H5OH

IV

Czterotlenek osmu. 1g krystalicznego OsO4 rozpuszczony w 99 ml
zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej (PBS)

Poza zmianą rodzaju środka barwiącego zmieniano również czas trwania procesu
barwienia. Pomiary wykonano po 24, 48, 96 godzinach barwienia. Wyjątek stanowiła
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próbka barwiona czterotlenkiem osmu. Skanowano ją tylko raz po 96 godzinach.
Zdecydowano się na takie posunięcie, aby zminimalizować ekspozycję na silnie
toksyczny czterotlenek osmu.

Pomiary i analiza wyników

6.3

Pojedyncza gałka oczna na czas pomiaru była umieszczana w specjalnie przygotowanym
pojemniku wydrukowanym w technologii 3D. Pojemniki były bardzo dobrze
dopasowane do wymiarów i kształtu gałki ocznej. Zapewniały bardzo dokładne
unieruchomienie próbki oraz zadowalającą szczelność w trakcie pomiaru. Dodatkowo
pojemniki zostały uszczelnione parafilmem w celu zminimalizowania wysychania
próbki.
Wszystkie próbki były skanowane dokładnie według tej samej procedury. Do skanowania
użyto energii 80 keV (80 kV i 100 µA). W celu podniesienia energii efektywnej oraz aby
uniknąć efektu twardnienia promieniowania zastosowano filtr aluminiowy o grubości
0,5 mm. W związku z dużym rozmiarem próbek (około 23 mm średnicy) zastosowano
rozdzielczość 27.36 µm. W celu niwelacji szumów obrazu, finalne projekcje były
wynikiem uśredniania 10 klatek. Taki zestaw parametrów pozwolił uzyskać
zadowalający obraz przy możliwie najkrótszym czasie pomiaru.
Rekonstrukcja obrazu, wizualizacje 3D i analiza ilościowa zostały przeprowadzone przy
użyciu

oprogramowania

SkyScan

Bruker

MicroCT.

W

rekonstrukcji

użyto

oprogramowaia Nrecon, do wizualizacji metodą volume rendering oprogramowania
CTvox, a do analizy ilościowej oprogramowania CTAnalyser. Na potrzeby renderingu
3D

została

zmodyfikowana

funkcja

transferowa

odpowiedzialna

za

stopień

przezroczystości danych wokseli. Modyfikacja umożliwiła wirtualne wyłączenie wokseli
związanych z ciałem szklistym wewnątrz gałki ocznej, co poprawiło widoczność detali
na wewnętrznej ścianie gałki ocznej. Modyfikacji poddano również funkcje transferowe
RGB [94] odpowiedzialne za mieszanie kanałów odpowiednio czerwonego, zielonego
i niebieskiego. Odpowiednie ich ustawienie umożliwiło wykolorowanie wybranych
szczegółów anatomicznych.
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6.4

Wyniki

Obie zastosowane metody utrwalania tkanek pozwoliły uzyskać bardzo dobre rezultaty.
Mechanicznie próbki stały się twardsze i nie uległy rozkładowi nawet po roku. Główną
różnicą między 4F1G a płynem Bouin’a było silne, żółte zabarwienie próbek u przypadku
płynu Bouin’a. Obie metody zostały porównane w sposób ilościowy. Histogramy odcieni
szarości uzyskane z rekonstrukcji gałek ocznych poddanych samemu procesowi
utrwalania, bez barwienia wyglądały niemalże identycznie. Oznacza to, że wybór środka
utrwalającego nie ma wpływu na poprawę kontrastu w obrazowanych próbkach gałek
ocznych na etapie przed ich barwieniem. Test statystyczny Mann-Whitney (p<0.05)
potwierdził brak statystycznych różnic w rozkładzie odcieni szarości w zobrazowanych
próbkach.
Znaczące różnice w odcieniach stopni szarości zaobserwowano porównując wszystkie
zastosowane protokoły barwienia. Różnice te są widoczne na Rys. 6.4.1 gdzie
zaprezentowano histogramy stopnia szarości dla stosowanych procedur barwienia.
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Rys. 6.4.1 Histogramy odcieni szarości obliczone na podstawie rekonstrukcji próbek
gałek ocznych barwionych różnymi metodami. Uwzględniono czas barwienia od 24
do 96 godzin. Barwienie: a) czystym płynem Lugola, b) PTA, c) mieszaniną płynu
Lugola i metanolu 1:9, d) czterotlenkiem osmu dodatkowo porównane z czystym
płynem Lugola.

Uzyskane histogramy obliczono na podstawie zrekonstruowanych obrazów i jak widać
składają się one maksymalnie z dwóch dających się od siebie odseparować składowych
rozkładów. Rozkład pierwszy od strony niskich stopni szarości i o największej
powierzchni, obejmuje odcienie szarości najczęściej występujące na obrazie.
W przypadku próbek, które nie zostały poddane barwieniu stanowi on jedyną składową
danego histogramu. W przypadkach, w których zastosowano barwienie, intensywność
tego rozkładu maleje wraz z czasem barwienia, na rzecz drugiego rozkładu pojawiającego
się po stronie wyższych odcieni szarości. Pierwszy rozkład odpowiada większości tkanek
oka (głównie ciału szklistemu), natomiast drugi rozkład, zarysowujący się po stronie
wyższych stopni szarości, pochodzi od części gałki ocznej, które uzyskały znaczący
kontrast w wyniku procesu barwienia. Położenie maksimum pierwszego rozkładu mieści
się w przedziale od 20 do 30 odcienia szarości. Różnice w położeniu tego maksimum
związane są z zastosowanym barwnikiem oraz z czasem barwienia. Położenie maksimum
105

drugiego rozkładu jest dużo silniej zależne od zastosowanego środka barwiącego.
Rozkłady pierwszy i drugi w znaczącym stopniu różnią się też szerokością połówkową.
Fakt ten uwidacznia różnice w powinowactwie różnych części anatomicznych oka do
przyjmowania środka barwiącego.
Najlepsze rezultaty uzyskano po 96 godzinach barwienia. Najsłabiej wybarwiły się
próbki w płynie Lugola w połączeniu z metanolem. Nawet 96 godzin barwienia nie
pozwoliło na uzyskanie znaczącej poprawy w kontraście na obrazie. Nieco lepiej
zachowywały się próbki traktowane PTA, jednakże zmiany kontrastu również nie były
spektakularne. Najlepszą zależność czasową otrzymano dla próbek barwionych czystym
płynem Lugola. Już 24 godzinne barwienie znacząco poprawiło kontrastowość obrazu.
Efekt poprawiał się wraz ze wzrostem czasu barwienia i najlepsze rezultaty osiągnięto po
96 godzinach. Najbardziej spektakularną poprawę kontrastu zaobserwowano dla próbki
barwionej przez 96 godzin OsO4, co znajduje potwierdzenie na histogramach odcieni
szarości na Rys. 6.4.1 W przypadku OsO4, rozkład charakterystyczny dla wysokich stopni
szarości jest najwyraźniej odseparowany. Ponadto jego szerokość połówkowa jest
największa (patrz Tab. 6.4.1). Dla wszystkich próbek, dla których nastąpiła poprawa
kontrastu, czyli dla tych o bimodalnym histogramie ,wyznaczono wartość kontrastu jako:

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 =

(𝑥2 + 𝜎2 ) − (𝑥1 − 𝜎1 )
𝑥1 − 𝜎1

(6.5.1)

gdzie: x1 i x2 to położenia maksimum rozkładów na Rys. 6.5.1, a σ1 i σ2 to ich odchylenia
standardowe. Wartość kontrastu dla OsO4 została przyjęta jako 100% w poniższej tabeli.
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Tab. 6.4.1 Parametry funkcji Gaussa dopasowanych do odpowiednich rozkładów na histogramach
(Rys. 6.4.1). Parametry x1 i x2 to położenia maksimum rozkładów. FWHM oznacza szerokość połówkową
rozkładu.

Próbka

Rozkład I

Rozkład II

Kontrast [%]

x1

FWHM1

x2

FWHM2

Lugol 24h

28 ± 1

11 ± 1

39 ± 1

43 ± 2

57

Lugol 48h

29 ± 1

11 ± 1

41 ± 1

46 ± 2

58

Lugol 96h

31 ± 1

11 ± 1

46 ± 1

50 ± 2

61

Lugol+Met 24h

21 ± 1

6±1

-

-

-

Lugol+Met 48h

21 ± 1

7±1

-

-

-

Lugol+Met 96h

20 ± 1

5±1

24 ± 1

5±1

18

PTA 24h

23 ± 1

8±1

-

-

-

PTA 48h

22 ± 1

8±1

-

-

-

PTA 96h

21 ± 1

8±1

29 ± 1

22 ± 2

46

OsO4 96h

31 ± 1

13 ± 1

65 ± 1

61 ± 2

100

Wartości kontrastu zawarte w tabeli potwierdzają, iż najskuteczniejsze kontrastowanie
uzyskano po 96 godzinach dla barwienia 100% płynem Lugola i OsO4. Swoistą anomalię
stanowi kontrastowanie w PTA. Wraz ze wzrostem czasu barwienia zaobserwowano
przesunięcie pierwszego rozkładu w stronę niższych wartości odcieni szarości, co wydaje
się być sprzeczne z intuicją. W przypadku PTA otrzymano bardzo słabą poprawę
kontrastu. Dopiero po 96 godzinach barwienia pojawia niewielki drugi rozkład (odcienie
szarości 25 - 50). W bardzo dużym stopniu pokrywa się on z pierwszym rozkładem. Ich
maksima są oddalone o zaledwie 8 ± 2 odcienie szarości. Kontrast uzyskany po barwieniu
przez 96 godzin jest niższy niż po 24 godzinach barwienia 100% płynem Lugola.
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Rys. 6.5.2 Wirtualnie przecinany model 3D świńskiej gałki ocznej wykonany metodą
volume rendering, na podstawie rekonstrukcji mikrotomograficznych. Gałka oczna
była barwiona przez96 godzin OsO4. Kolorowy schemat po lewej stronie pokazuje
płaszczyznę wirtualnego cięcia.
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Kluczowym celem stosowania barwienia próbek biologicznych jest wydobycie jak
największej ilości szczegółów anatomicznych czy strukturalnych. Poniżej porównano
dwie próbki o najlepszych kontrastach, barwione odpowiednio 100% płynem Lugola oraz
1% roztworem czterotlenku osmu przez 96 godzin (Rys. 6.5.2, 6.5.4 i 6.5.5). Aby
poprawić potencjalną przydatność diagnostyczną zmodyfikowano funkcje transferowe
przezroczystości i kanały RGB jak na Rys. 6.5.3. Funkcje transferowe zmodyfikowano
w oprogramowaniu CTVox (SkyScan). Dzięki temu zabiegowi możliwe było
„wyłączenie” fragmentów gałki ocznej, które przesłaniały istotne szczegóły anatomiczne.
Dodatkowo, nałożenie kolorów spowodowało, że wykontrastowane w procesie barwienia
struktury zyskały odróżniające się od tła kolory. Finalne przekształcenie skali szarości na
skalę gradientu barw zostało pokazane pod wykresami poniżej.

Rys. 6.5.3 Zmodyfikowane funkcje transferowe przezroczystości (linia różowa) oraz
kanałów RGB (odpowiednio linie czerwona, zielona i niebieska) dla próbek
barwionych 96 godzin odpowiednio w: a) OsO4, b) płynie Lugola. Szare tło stanowią
odpowiednie histogramy odcieni szarości przedstawione w skali logarytmicznej.

Obie metody barwienia pozwoliły na zobrazowanie z bardzo dużą dokładnością rogówki,
tęczówki, ciała rzęskowego i żył wirowatych (Rys. 6.4.4 - 6.4.7). Metoda barwienia
czterotlenkiem osmu wydaje się być dokładniejsza w kontrastowaniu detali. Przy jej
użyciu uzyskano pełne rozróżnienie warstw ściany gałki ocznej na: twardówkę,
naczyniówkę i siatkówkę. Barwienie 100% płynem Lugola okazało się być bardziej
efektywne w wizualizacji naczyń krwionośnych i tarczy nerwu wzrokowego (Rys. 6.4.7).
Dokładne porównanie jakości obrazowania przy zastosowaniu obu metod barwienia
zostało przedstawione w Tab. 6.4.2. Dodatkowo na Rys. 6.4.6 zestawiono obok siebie
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przekroje poprzeczne przedniego odcinka gałek ocznych barwionych obiema metodami.
Porównano

jakość

zobrazowania

charakterystycznych

struktur

anatomicznych

w odniesieniu do potencjalnych zastosowań diagnostycznych.

Rys. 6.4.4 Model 3D świńskiej gałki ocznej wykonany metodą volume rendering na
podstawie rekonstrukcji mikrotomograficznych. Gałka oczna barwiona OsO4 przez 96
godzin. Wirtualnie wycięto połowę gałki. Cięcia dokonano w płaszczyźnie
strzałkowej. Numerami oznaczono: żyły wirowate (1), ciało rzęskowe (2), soczewka
(3), siatkówka (4), utkanie tłuszczowe oczodołu (5), twardówka (6), nerw wzrokowy
(7), rogówka (8).
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Rys. 6.4.5 Model 3D przedniego odcinka świńskiej gałki ocznej wykonany metodą
volume rendering, na podstawie rekonstrukcji mikrotomograficznych. Gałka oczna
barwiona 96 godzin OsO4. Wykonano wirtualne cięcie w płaszczyźnie strzałkowej.
Numerami oznaczono: rogówka (1), brzeg źrenicy (2), soczewka (3), kąt przesączania
(4), tęczówka (5), ciało rzęskowe (6), spojówka (7), siatkówka (8), naczyniówka (9),
twardówka (10).

Rys. 6.4.6 Porównanie niemodyfikowanych przekrojów poprzecznych przedniej
części gałek ocznych barwionych 96 godzin: a) OsO4 oraz b) 100% płynem Lugola.
Numerami oznaczono: rogówka (1), komora przednia (2), soczewka (3), nabłonek
barwnikowy tęczówki (4), tęczówka (5), kąt przesączania (6), wyrostki ciała
rzęskowego (7), mięsień rzęskowy (8), nabłonek ciała rzęskowego (9), spojówka (10),
twardówka (11), naczyniówka (12), siatkówka (13), nabłonek rogówki (14), torebka
soczewki (15).
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Tab. 6.4.2

Porównanie jakości obrazowania szczegółów anatomicznych świńskich gałek ocznych

barwionych 100% płynem Lugola i czterotlenkiem osmu przez 96h.

Struktura
Rogówka

Soczewka

Czterotlenek osmu

Płyn Lugola

Wyraźnie zarysowany nabłonek

Dobrze widoczny nabłonek rogówki i

rogówki

granica rogówki z twardówką

Widoczna torebka soczewki
Ostra warstwa tylna z wyraźnie

Tęczówka

widocznym nabłonkiem
barwnikowym
Widoczne: mięsień rzęskowy,

Ciało rzęskowe

pojedyncze wyrostki ciała rzęskowego
z odróżniającym się nabłonkiem

Ciało szkliste

Widoczny zarys granic

Widoczna torebka soczewki,
szczególnie w jej przednim biegunie
Słabo zaznaczony nabłonek
barwnikowy

Widoczne: mięsień rzęskowy,
pojedyncze wyrostki ciała rzęskowego
Widoczny zarys granic

Dobrze zróżnicowane: spojówka,
Ściany gałki ocznej

twardówka, naczyniówka i siatkówka;
widoczne lokalne odwarstwienie

Słabo zdefiniowane warstwy

siatkówki
Unaczynienie

Bardzo dobrze zaznaczone żyły

Widoczny główny pień naczyniowy

wirowate

gałki ocznej oraz żyły wirowate
Widoczna osłonka nerwu

Nerw wzrokowy

Widoczna osłonka nerwu wzrokowego

wzrokowego, naczynia drenujące,
tarcza nerwu wzrokowego
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Rys. 6.4.7 Model 3D świńskiej gałki ocznej wykonany metodą volume rendering, na
podstawie rekonstrukcji mikrotomograficznych. Gałka oczna była barwiona 96
godzin płynem Lugola. Wirtualnego cięcia dokonano w płaszczyźnie strzałkowej.
Numerami oznaczono: rogówka (1), komora przednia (2), soczewka (3), ciało
rzęskowe (4), twardówka (5), siatkówka (6), tarcza nerwu wzrokowego (7), główny
pień naczyniowy siatkówki (8).

6.5

Wnioski

Najlepsze efekty barwienia gałek ocznych poprzez moczenie ich w środkach
kontrastujących, osiągnięto po 96 godzinach barwienia 100% płynem Lugola
i 1% roztworem czterotlenku osmu. Subtelne różnice w obu sposobach sugerują nieco
inne ich zastosowanie. Płyn Lugola jako środek barwiący może być używany do
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wizualizacji naczyń w mikrotomografii komputerowej. W połączeniu z preparatami
korozyjnymi możemy otrzymać bardzo szczegółową informację o unaczynieniu danego
narządu. W odróżnieniu od preparatów korozyjnych barwienie

nie wymaga

nastrzykiwania naczyń, przez co nie jest selektywne. Barwienie w sposób dyfuzyjny
może uwidaczniać nawet najmniejsze naczynia włosowate. W tym przypadku kluczową
kwestią wydaje się być optymalizacja czasu barwienia w zależności od objętości i rodzaju
próbki.
Przedstawiona powyżej metodologia i wyniki uzyskane na oczach świńskich pokazują
perspektywę użycia pasywnego barwienia do kontrastowania gałek ocznych w badaniach
przedklinicznych wykonywanych na zwierzętach laboratoryjnych. Modele zwierzęce, np.
mysi i chomiczy [95] są powszechnie wykorzystywane w badaniu pierwotnych
nowotworów oka. Badania te są trudne ze względu na niewielki rozmiar gałki ocznej
zwierząt laboratoryjnych, co utrudnia np. atraumatyczną enukleację. Mikrotomografia
komputerowa w połączeniu z barwieniem pozwala na precyzyjną, niedestrukcyjną
analizę morfometryczną większości struktur gałki ocznej. Tym samym mikrotomografia
traktowana jako badanie przedkliniczne, stwarza unikalną szansę na śledzenie rozwoju
zmian nowotworowych gałki ocznej, na badanie odpowiedzi na leczenie oraz obserwację
regresji nowotworu. Analogiczny wniosek dotyczy wszelkich innych jednostek
chorobowych, których konsekwencją są zmiany morfometryczne poszczególnych
struktur gałki ocznej.
W przypadku guzów nowotworowych szczególnie czterotlenek osmu wydaje się być
bardzo użytecznym barwnikiem. Pozwolił on na zobrazowanie błony naczyniowej, która
jest miejscem powstawania czerniaka złośliwego (łac. melanoma malignum),
najczęstszego nowotworu pierwotnego gałki ocznej u dorosłych. Mikrotomografia
wykazuje

również

ogromny

potencjał

w

badaniach

nad

siatkówczakiem

(łac. retinoblastoma) ze względu na procesy kalcyfikacji towarzyszące zaawansowanym
postaciom tego nowotworu.
Przeanalizowane środki barwiące różnią się znacznie pod względem ekonomicznym jak
również pod względem bezpieczeństwa. Płyn Lugola jest relatywnie niedrogi i łatwo
dostępny. Posiada wysoką prędkość penetracji. W porównaniu do czterotlenku osmu jest
mniej efektywny w obrazowaniu warstw ściany oka. Znacząco lepiej nadaje się do
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obrazowania naczyń. Czterotlenek osmu jest bardzo drogą substancją. Dodatkowo,
wymaga wzmożonych zabezpieczeń w związku z bardzo wysoką toksycznością.
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7.

Podsumowanie

Mikrotomografia jest wciąż stosunkowo mało popularną metodą badawczą. Pomimo
zasadniczych podobieństw do klinicznej tomografii komputerowej mikrotomografia
rentgenowska znacząco różni się od klinicznej. Najważniejszą rozbieżnością jest ogólnie
pojęta optymalizacja całego toku postępowania prowadzącego do finalnej analizy
badanego obiektu. Kliniczne tomografy komputerowe są zaprojektowane i dostosowane
tak, aby jak najlepiej i jednocześnie jak najbezpieczniej zobrazować ciało człowieka.
Optymalizacja taka, pomijając rozwiązania inżynieryjne, polega na minimalizacji dawki
promieniowania rentgenowskiego przy zachowaniu zadowalającej diagnostycznie
jakości obrazu. W przypadku mikrotomografii ex vivo, z oczywistych względów, dawka
promieniowania nie stanowi problemu, który należy optymalizować. W mikrotomografii
trudności pojawiają się w momencie optymalizacji parametrów pomiaru dla jak
najlepszej relacji między parametrami takimi jak rozdzielczość, czas, szum. Wyniki
prezentowane w rozdziale 3 - 6 tej pracy są tego najlepszym dowodem. Na te trudności
nakłada się specyfika próbki, która może zmieniać swój stan w trakcie skanu. Na przykład
próbki tkanki miękkiej mają tendencję do wysychania. W konsekwencji, zmieniają się
wymiary liniowe próbki a także liniowy współczynnik osłabienia. Tomografy kliniczne
dysponują lampami rentgenowskimi o znacząco wyższej mocy, ale większym ognisku
lampy. Powoduje to, że przestrzenna zdolność rozdzielcza jest niższa w porównaniu do
mikrotomografii, natomiast zdolność rozróżniania niewielkich zmian gęstości jest
znacząco lepsza. Im wyższą zastosujemy przestrzenną zdolność rozdzielczą, tym spada
stosunek sygnału do szumu. Można to poprawić, jak pokazano w pracy, stosując
uśrednianie rejestrowanych projekcji, lecz wydłuża ono czas pomiaru. Gęstościowa
zdolność rozdzielcza zależy od energii promieniowania rentgenowskiego. Niższa energia
pozwala na lepszą detekcję niewielkich zmian liniowego współczynnika osłabienia.
Jednakże w przypadku mocy lamp 8 - 10 W, wykorzystywanych w mikrotomografii,
obniżenie energii może skutkować całkowitym pochłonięciem promieniowania przez
próbkę.
Słaby kontrast w przypadku obrazowania np. tkanek miękkich może zostać poprawiony
przez zastosowanie odpowiednich środków kontrastowych. Środki te mogą być albo
podawane aktywnie w procesie iniekcji albo pasywnie w procesie dyfuzji na zasadzie
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moczenia. Dobór środka kontrastowego, czasu barwienia itp. w zależności od rodzaju
próbki, jej składu oraz tego, co chcemy w niej uwidocznić jest niezwykle
problematyczny, co pokazały eksperymenty z użyciem środków kontrastowych do
obrazowania gałek ocznych.
Reasumując, wynik w postaci dobrej jakości obrazu mikrotomograficznego, który
umożliwia precyzyjną analizę ilościową jak i jakościową zależy od wielu czynników, od
optymalizacji wielu procedur badawczych, dostosowanej do specyfiki danego materiału.
Wnioski z przeprowadzonych badań zawiera tabela umieszczona poniżej.
Tab. 7.1 Zestawienie istotnych czynników przy analizie mikrotomograficznej tkanek miękkich, tkanek
zmineralizowanych oraz ciał stałych takich jak metale, tworzywa, ceramiki itp.
Rodzaj próbki
Preparatyka
próbki

Parametry
obrazowania

Rekonstrukcja
obrazu

Analiza
obrazu

Tkanki miękkie

Tkanki zmineralizowane

 konieczność
stosowania środków
kontrastowych
 zapobieganie
wysychaniu
 zapobieganie ruchom
próbki w trakcie
pomiaru
 czasochłonna
procedura
 niska energia
promieniowania
 wysoka ilość uśrednień
 niewielki skok kąta
obrotu
 brak filtrów
promieniowania
 częste artefakty
związane z ruchem
próbki

 wybór odpowiedniego
fragmentu do analizy
 zapobieganie
wysychaniu
 odpowiedni rozmiar
próbki

 konieczny niewielki
rozmiar próbki

 wysoka energia
promieniowania
 korzystne stosowanie
fizycznych filtrów

 wysoka energia
promieniowania
 konieczne
zastosowanie filtrów
np. Cu

 konieczna korekcja
efektu twardnienia
promieniowania

 niski stosunek sygnału
do szumu
 trudności z binaryzacją
obrazu

 dobór VOI do analizy

 bardzo wyraźny efekt
twardnienia
promieniowania
 niski stosunek sygnału
do szumu ze względu
na wysokie liniowe
współczynniki
osłabienia
 artefakty w postaci
smug, utrudniają
binaryzację

Metale/tworzywa
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Tabela 7.1 pokazuje jak wiele czynników jest koniecznych do wzięcia pod uwagę w
trakcie planowania eksperymentu z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej.
Dodatkowo każda próbka wymaga indywidualnego podejścia. Inaczej skanowane będą
gałki oczne, a inaczej fragmenty aorty, mimo że obie struktury można zaliczyć do tkanek
miękkich. Co więcej, inaczej trzeba traktować świńskie gałki oczne, a inaczej np. mysie.
Mogą one również odmiennie barwić się przy użyciu różnych środków kontrastowych.
Zatem, przed uzyskaniem miarodajnego i jak najlepszego skanu konieczne jest
wykonanie szeregu pomiarów wstępnych, testowych, które mają na celu wyeliminowanie
maksymalnej ilości artefaktów, dobraniu odpowiedniej rozdzielczości i czasu
obrazowania.
W ramach eksperymentów opisanych w niniejszej pracy oraz innych, w których
uczestniczyłem, opracowano szereg optymalnych procedur do skanowania różnego typu
obiektów przy pomocy mikrotomografu SkyScan 1172. Procedurę pomiaru i analizy
zoptymalizowano dla próbek układu krwionośnego człowieka (zastawek, aort); zębów,
ze szczególnym naciskiem na kanały korzeniowe; wszelkiego rodzaju kości od czaszek
ludzkich do kości udowych szczurów; użycia kontrastów do obrazowania narządów
zmysłów i elementów układu nerwowego i innych próbek biologicznych. Opracowano
metodę analizy pian metalowych, węglowych i ceramicznych oraz ich analizę
morfometryczną. Każda nowa próbka wymaga dopasowania już opracowanych
schematów postępowania i ich modyfikacji dostosowanej do konkretnych potrzeb.
Pod względem użyteczności, mikrotomografia komputerowa jest niezaprzeczalnie
wspaniałą metodą obrazowania. Jako niezbity dowód można przedstawić ilość publikacji
ze słowem kluczowym „micro CT” odnotowaną w bazie www.sciencedirect.com.
Rys. 7.1 pokazuje, że ilość publikacji związanych z mikrotomografią komputerową
z roku na rok rośnie i to w tempie wykładniczym.
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Rys. 7.1 Wykres prezentujący wzrost ilości publikacji dotyczących mikrotomografii
komputerowej na podstawie bazy www.sciencedirect.com. Strzałką oznaczono punkt
odpowiadający ilości publikacji w roku 2016, do dnia 26 kwietnia.

Podziękowanie
Badania zawarte w niniejszej pracy zostały zrealizowane z wykorzystaniem aparatury
zakupionej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (projekt POIG.02.01.00-12-023/08).
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