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Streszczenie

Atlasy mózgów ró»nych gatunków zwierz¡t s¡ jednymi z najwa»niejszych narz¦dzi w neuro-
biologii. Ich zadaniem jest gromadzenie oraz wi¡zanie danych o budowie mózgu we wspólnej
przestrzeni odniesienia. Od pocz¡tków neurobiologii stosowane s¡ jako narz¦dzia dydaktyczne
oraz jako wzorzec neuroanatomiczny dla danych do±wiadczalnych. Typowo, atlasy takie przyj-
muj¡ posta¢ obszernych publikacji ksi¡»kowych, jednak»e wraz z rozwojem technologicznym uzu-
peªniane s¡ przez atlasy dost¦pne w formie cyfrowej, cz¦sto trójwymiarowej, która jest lepiej
dostosowana do wspóªczesnych wyzwa« natury koncepcyjnej, obliczeniowej, analitycznej czy te»
wizualizacyjnej.

Opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica) jest gatunkiem torbacza co raz cz¦±ciej wyko-
rzystywanym w badaniach biomedycznych, w szczególno±ci neurobiologii rozwoju oraz neuro-
anatomii porównawczej i ewolucyjnej. Dzieje si¦ tak poniewa» oposy rodz¡ si¦ w znacznie wcze±-
niejszej fazie rozwoju ni» popularnie stosowane gryzonie laboratoryjne. Pomimo szeregu bada«
neuroanatomicznych przeprowadzonych na oposie Monodelphis, dotychczas nie stworzono wycz-
erpuj¡cej oraz systematycznej referencji nauroanatomiczej � atlasu mózgu tego gatunku. Nie
zde�niowano równie» dla niego stereotaktycznego ukªadu wspóªrz¦dnych.

W niniejszej pracy za cel postawiono opracowanie trójwymiarowego, wielomodalnego sza-
blonu mózgu oposa krótkoogonowego � bazy neuroanatomicznej b¦d¡cej podstaw¡ do wyz-
naczenia podziaªu neuroanatomicznego mózgu oposa na struktury. W tym celu opracowano oraz
zaimplementowano strategi¦ post¦powania pozwalaj¡c¡ na odtworzenie relacji przestrzennych
mi¦dzy wieloma zestawami danych z obrazowania struktury mózgu nie wymagaj¡cej u»ycia ist-
niej¡cych referencji neuroanatomicznych. Opracowan¡ strategi¦ zastosowano nast¦pnie do inte-
gracji danych zebranych ró»nymi technikami do±wiadczalnymi: (1) strukturalnego obrazowania
magnetyczno-rezonasowego wysokiej rozdzielczo±ci; (2) rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na pod-
stawie serii obrazów skrawków wybarwionych metod¡ Nissla oraz (3) na obecno±¢ wªókien zmielin-
izowanych; (4) obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego. Proces integracji danych zostaª prze-
prowadzony przy pomocy technik liniowego oraz nieliniowego (odksztaªcaj¡cego) dopasowywania
obrazów. Zmierzona dokªadno±¢ dopasowania mi¦dzy rekonstrukcj¡ obj¦to±ci mózgu na podstawie
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vi STRESZCZENIE

danych histologicznych a obrazem rezonansu magnetycznego wyniosªa: 0,15 mm dla 50% wokseli
oraz 0,35 mm dla 95% wokseli dla barwienia metod¡ Nissla oraz, odpowiednio 0,11 mm oraz
0,31 mm dla rekonstrukcji obj¦to±ci wykonanej na podstawie obrazów skrawków wybarwionych
na obecno±¢ mieliny.

W celu zlokalizowania rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu wzgl¦dem czaszki posªu»ono si¦ obra-
zowaniem metod¡ mikrotomogra�i komputerowej. Na jej powierzchni wyznaczono szwy: wie«-
cowy, w¦gªowy oraz strzaªkowy, co umo»liwiªo wyznaczenie charakterystycznych punktów anato-
micznych: bregmy oraz lambdy.

Opracowany szablon pozwala na wykonywanie wirtualnych ci¦¢ przez obj¦to±¢ mózgu oraz
przeprowadzanie ró»nego rodzaju analiz morfometrycznych. Cztery komplementarne modalno±ci
danych wchodz¡ce w skªad szablonu umo»liwi¡ wyznaczenie podziaªu neuroanatomicznego mózgu
oposa jak równie» przeniesienie do przestrzeni szablonu danych uzyskanych np. na podstawie
innych barwie« histologicznych oraz immunohistochemicznych.



Rozdziaª 1

Wst¦p

1.1 Znaczenie integracji danych z obrazowania w neurobiologii

Atlasy mózgów ró»nych gatunków zwierz¡t to jedne z najwa»niejszych narz¦dzi w neurobiologii.
Ich zadaniem jest gromadzenie oraz wi¡zanie danych o budowie mózgu we wspólnej przestrzeni
odniesienia. Stosowane s¡ jako narz¦dzia dydaktyczne oraz jako wzorzec neuroanatomiczny dla
danych do±wiadczalnych. Maj¡ce swój pocz¡tek w drugiej poªowie XIX wieku (Flatau, 1894;
Luys, 1873; Triarhou, 2011), atlasy mózgów typowo przyjmuj¡ posta¢ obszernych publikacji
ksi¡»kowych. Istnieje wiele atlasów przygotowanych dla ró»nych gatunków zwierz¡t: szczura
(np. Swanson (2003); Paxinos i Watson (2007)), myszy (np. Paxinos i Franklin (2008); Dong
(2008)), naczelnych (np. Paxinos i wsp. (2000); Watson i Rosa (2012)) i wielu innych. Dost¦pne
s¡ równie» ró»norodne atlasy mózgu ludzkiego.

Wraz z rozwojem technologicznym umo»liwiaj¡cym stawianie oraz odpowiadanie na coraz
trudniejsze pytania badawcze, atlasy w klasycznej postaci ksi¡»kowej uzupeªniane s¡ przez at-
lasy dost¦pne w formie cyfrowej, w tym trójwymiarowej (Boline i wsp., 2008). W praktyce s¡
to wyspecjalizowane bazy danych sªu»¡ce do przechowywania informacji o obrazie (Ito, 2010),
bardziej elastyczne oraz lepiej dostosowane do wspóªczesnych wyzwa« natury koncepcyjnej,
obliczeniowej, analitycznej czy te» wizualizacyjnej ni» atlasy ksi¡»kowe (np. Majka i wsp. (2012)).
Oferuj¡ one szerokie mo»liwo±ci prezentacji danych, uªatwiaj¡ nawigacj¦ w przestrzeni mózgu czy
te» uªatwiaj¡ przeszukiwanie powi¡zanych zasobów. Umo»liwiaj¡ równie» dynamiczne zarz¡dzanie
zawarto±ci¡, np. szybk¡ aktualizacj¦ czy te» dodawanie nowych tre±ci (np. Majka i wsp. (2013)).

W celu caªo±ciowego opisu budowy mózgu dane stanowi¡ce podstaw¦ do pó¹niejszego opisu
neuroanatomicznego pozyskuje si¦ ró»nymi technikami eksperymentalnymi, w zale»no±ci od cha-
rakteru atlasu i funkcji jakie ma on peªni¢. Typowo, dane takie stanowi¡ mikrofotogra�e skraw-
ków mózgu wybarwionych ró»nymi metodami histologicznymi oraz immunohistochemicznymi.

1



2 ROZDZIA� 1. WST�P

A C

E

B

D F

Rysunek 1.1: Komplementarny charakter danych skªadaj¡cych si¦ na atlas mózgu na przykªa-
dzie fragmentów skrawków mózgu myszy obejmuj¡cych cz¦±¢ hipokampa oraz kory nowej. (A-
D) przykªadowe barwienia metodami histologicznymi oraz immunohistologicznymi pozwalaj¡ce
na opis cytoarchitektury (Mikula i wsp., 2007): (A) metod¡ Nissla; (B) na obecno±¢ wªókien
zmielinizowanych; (C) na obecno±¢ acetylocholinesterazy; (D) na obecno±¢ biaªka neuro�lamen-
towego SMI�32; (E) obrazowanie metod¡ rezonansu magnetycznego przy u»yciu sekwencji T2*�
zale»nej (Johnson i wsp., 2010); (F) podziaª neuroanatomiczny wyznaczony na podstawie danych
uzyskanych ró»nymi technikami do±wiadczalnymi (Paxinos i Franklin, 2008).

Na rysunku 1.1 przedstawiono przykªady czterech barwie« dostarczaj¡cych dopeªniaj¡cych si¦
informacji o cytoarchitekturze, czyli o typach komórek wchodz¡cych w skªad danego fragmentu
tkanki. Niestety, techniki pozwalaj¡ce na badanie struktury mózgu na poziomie komórkowym oraz
subkomórkowym s¡ technikami niszcz¡cymi: po przygotowaniu materiaªu do±wiadczalnego dan¡
technik¡, nie mo»na u»y¢ go do dalszych bada«. Ponadto sam proces preparatyczny powoduje
zmian¦ charakteru danych z trójwymiarowych na dwuwymiarowe.

Uzupeªniaj¡ce do technik histologicznych oraz immunohistochemicznych s¡ nieniszcz¡ce tech-
niki obrazowania, w szczególno±ci obrazowanie rezonansu magnetycznego (ang. magnetic reso-

nance imaging, MRI) stosowane w badaniach zwierz¡t od okoªo trzydziestu lat (Hansen i wsp.,
1980). Jednym z zastosowa« tej techniki jest tak zwana mikroskopia rezonansu magnetycznego
(MRM, ang.magnetic resonance microscopy, Benveniste i wsp. (2000); MacKenzie-Graham i wsp.
(2003)). Przez to poj¦cie rozumie si¦ wysokorozdzielcze obrazowanie tkanek maj¡ce na celu
uzyskanie mo»liwie szczegóªowego obrazu struktury badanego obiektu. Za obrazowanie o charak-
terze wysokorozdzielczym nale»y rozumie¢ stopie« szczegóªowo±ci nieosi¡galny dla obrazowania
prze»yciowego ze wzgl¦du na jego ograniczony czas, artefakty spowodowane ruchem (np. oddy-
chanie, przepªyw krwi) oraz brak mo»liwo±ci stosowania ±rodków kontrastuj¡cych (Benveniste
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i Blackband, 2002). Zwykle jest to rozumiane jako obrazowanie z izotropow¡ rozdzielczo±ci¡
poni»ej 100 µm (Ma i wsp., 2005, wst¦p).

Zagadnieniem, w którym obrazowanie strukturalne MR maªych zwierz¡t jest szczególnie
u»yteczne, jest konstrukcja cyfrowych atlasów mózgów, w której obrazowanie takie dostarcza
komplementarnych do opisu na poziomie cytoarchitektonicznym informacji o budowie mózgu.
Poniewa» uzyskiwane obrazy MR pozbawione s¡ znieksztaªce« geometrycznych, mo»liwy jest
opis takich cech, jak powierzchnia, ksztaªt czy obj¦to±¢ wybranych fragmentów mózgu. Ponadto
obrazy takie mo»na ci¡¢ wirtualnie w dowolnej pªaszczy¹nie, mierzy¢ k¡ty przestrzenne czy te»
wykonywa¢ analizy porównawcze o charakterze morfometrycznym, których wykonanie nie jest
mo»liwe przy u»yciu serii obrazów wybarwionych skrawków.

Poniewa» atlasy mózgów peªni¦ rol¦ przestrzennego wzorca neuroanatomicznego, zachowanie
trójwymiarowego charakteru danych jest kluczowe. Jest ono mo»liwe dzi¦ki zastosowaniu tech-
nik obrazowania nieniszcz¡cego. Z drugiej strony, ¹ródªem szczegóªowych informacji o cytoar-
chitekturze mózgu s¡ niszcz¡ce techniki do±wiadczalne. Aby wpeªni wykorzysta¢ informacje
pªyn¡ce z ró»norodnych metod nale»y dane takie poª¡czy¢, podda¢ procesowi integracji. Inte-
gracja danych jest zagadnieniem z dziedziny informatyki oraz technologii informacyjnej i oznacza
proces, podczas którego niejednorodne dane pochodz¡ce z ró»nych ¹ródeª s¡ ª¡czone poprzez
nadanie im wspólnej formy i struktury. Pozwala ona na spajanie ró»nych rodzajów zbiorów
danych w celu wspomagania procesów analitycznych (Liu i Özsu, 2009; Halevy, 2009). Integracja
danych jest zatem procesem o charakterze synergicznym umo»liwiaj¡cym osi¡gni¦cie efektów,
które bez jej zastosowania byªyby nieosi¡galne lub niecelowe. W niniejszej pracy to ogólne poj¦-
cie b¦dzie stosowane w znaczeniu ª¡czenia danych pozyskanych z ró»nych technik (modalno±ci)
obrazowania struktury mózgu, w szczególno±ci do odtwarzania relacji przestrzennych mi¦dzy
takimi danymi.

1.1.1 Dotychczasowe próby integracji danych neuroanatomicznych

Jedn¡ z pierwszych prób cyfrowej rekonstrukcji obj¦to±ci caªego mózgu ludzkiego na podstawie
serii wybarwionych skrawków podj¦li Toga i wsp. (1997). Niedawnym przedsi¦wzi¦ciem o podob-
nych charakterze byªa cyfrowa rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu czªowieka na podstawie serii 7400
skrawków wybarwionych metod¡ Nissla (Amunts i wsp., 2013), której planowanym zastosowaniem
b¦dzie, mi¦dzy innymi, systematyczny podziaª kory mózgowej na obszary Brodmana. Oprócz re-
konstrukcji obj¦to±ci caªego mózgu ludzkiego podejmowano równie» próby rekonstrukcji wybra-
nych struktur. Chakravarty i wsp. (2006) przeprowadzili szczegóªowe rekonstrukcje j¡der pod-
stawy poprzez dopasowanie danych histologicznych do obrazów MR in vivo. Podobn¡ prób¦
podj¦li Yelnik i wsp. (2007) rozszerzaj¡c zakres rekonstrukcji o struktury wzgórza. Adler i wsp.
(2013) wykonali szczegóªowy podziaª neuroanatomiczny hipokampa ª¡cz¡c segmentacje wykonane
na podstawie obrazów mikroskopowych z obrazowaniem MR mózgu wykonanym post mortem.

Malandain i wsp. (2004) zaproponowali usystematyzowan¡ metod¦ rekonstrukcji obj¦to±ci
mózgu na podstawie danych autoradiogra�cznych a nast¦pnie za jej pomoc¡ zrekonstruowali ob-
j¦to±¢ mózgu makaka, któr¡ zrzutowali do danych z prze»yciowego obrazowania MR. Dauguet
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i wsp. (2007) podj¦li si¦ rekonstrukcji obj¦to±ci mózgów dwóch pawianów na bazie danych his-
tologicznych, a nast¦pnie poª¡czyli je z obrazem MR podejmuj¡c jednocze±nie prób¦ ilo±ciowego
scharakteryzowania dokªadno±ci dopasowania. Uzyskane rekonstrukcje posªu»yªy do wyznaczenia
podziaªu neuroanatomicznego wzgórza mózgu pawiana (Dauguet i wsp., 2009).

Integracj¦ danych z obrazowania mózgu, w tym ª¡czenie danych histologicznych, immuno-
histochemicznych, autoradiogra�cznych oraz obrazowania MR, wykonuje si¦ równie» dla gryzoni
laboratoryjnych. Najliczniejsze przykªady mo»na wskaza¢ dla bada« na myszach. Bertrand i
Nissanov (2008) wykonali rekonstrukcj¦ obj¦to±ci mózgu myszy na podstawie serii skrawków
o grubo±ci 17,9 µm wybarwionych metod¡ Nissla ilustruj¡c, jak istotne w tego typu procesach,
s¡ wysokiej jako±ci dane wej±ciowe (Nissanov i wsp., 2001). Interesuj¡ce pod wzgl¦dem metody-
cznym badanie wykonali Li i wsp. (2009). Zrekonstruowali oni obj¦to±ci czterech mózgów myszy
na podstawie serii skrawków wybarwionych metod¡ Nissla oraz wykazali, »e ich morfologiczne
u±rednienie zmniejsza wpªyw artefaktów rekonstrukcji. Yang i wsp. (2012) przedstawili iteracyjn¡
metod¦ rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii wybarwionych skrawków z u»yciem obra-
zowania MR jako referencji przestrzennej. Akcentowan¡ przez autorów cech¡ metody jest wysoki
stopie« zautomatyzowania.

W oparciu o integracj¦ danych z obrazowania mózgu przygotowano wiele wzorców neuro-
anatomicznych mózgu myszy, o ró»nym stopniu zªo»ono±ci i przeznaczeniu, b¦d¡cych funda-
mentem innych przedsi¦wzi¦¢ badawczych. MacKenzie-Graham i wsp. (2004) opracowali trójwymi-
arowy atlas mózgu myszy integruj¡c dane m.in. z obrazowania MR, histologii oraz immunohis-
tochemii. Wokóª zintegrowanych danych stworzono nast¦pnie narz¦dzia informatyczne w celu
mapowania do przestrzeni atlasu ró»norodnych informacji z bada« na mózgu myszy. Opracow-
an¡ technologi¦ u»yto nast¦pnie do analiz porównawczych danych z ekspresji genów w kontek±cie
modeli chorób neurodegeneracyjnych (Mackenzie-Graham i wsp., 2007).

Ju i wsp. (2006) opracowali metod¦ rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii wybar-
wionych skrawków wymuszaj¡c¡ wizualn¡ gªadko±¢ rekonstrukcji. W kolejnym kroku opracow-
ano system o wysokiej przepustowo±ci pozwalaj¡cy na lokalizowanie danych o ekspresji genów
w stworzonej przestrzeni odniesienia w celu szybkiego wykonywania zapyta«, analiz i wizualizacji
zebranych danych (Carson i wsp., 2002, 2005, 2010). Richards i wsp. (2011) dopasowali obrazy
skrawków wybarwionych metod¡ Nissla do obrazów MR w celu przygotowania systematycznego
protokoªu segmentacji hipokampa na podstawie tych dwóch modalno±ci. Podobne badania wyko-
nano nast¦pnie dla kory mózgu na podstawie obrazowania MR osiemnastu osobników post mortem

(Ullmann i wsp., 2013).
Wa»nym przykªadem zastosowania integracji danych z obrazowania w neurobiologii s¡ bada-

nia realizowane przez Allen Institute for Brain Science (http://www.alleninstitute.org/,
http://www.brain-map.org/). W o±rodku tym rutynowo wykonywane s¡ wielkoskalowe przed-
si¦wzi¦cia, których podstaw¡ jest integracja, analiza i rozpowszechniania danych z obrazowania
struktury mózgu. Jednym z nich byªo wykonanie wzorca neuroanatomicznego mózgu dorosªej
myszy w oparciu o seri¦ skrawków wybarwionych metod¡ Nissla, a nast¦pnie umieszczenie w wyko-
nanej przestrzeni odniesienia danych o ekspresji ponad 20 000 genów uzyskanych metod¡ hybry-

http://www.alleninstitute.org/
http://www.brain-map.org/
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dyzacji in situ (Lein i wsp., 2007; Ng i wsp., 2010) oraz u»ycie ich, mi¦dzy innymi, do scharak-
teryzowania ró»nic mi¦dzy szczepami myszy (Morris i wsp., 2010).

Dla innych gatunków gryzoni laboratoryjnych rekonstruowanie obj¦to±ci caªego mózgu na pod-
stawie serii obrazów wybarwionych skrawków jest praktyk¡ rzadsz¡ (Toga i wsp., 1995; Mailly
i wsp., 2010). Cz¦±ciej spotyka si¦ badania o charakterze atlasowym korzystaj¡ce wyª¡cznie
z obrazowania MR, zarówno post mortem (Johnson i wsp., 2012; Calabrese i wsp., 2013) jak
i prze»yciowego (Schweinhardt, 2003; Schwarz i wsp., 2006; Nie i wsp., 2012). Pojedyncze pub-
likacje opisuj¡ rekonstrukcje obj¦to±ci mózgu dla mniej popularnych gryzoni laboratoryjnych,
np. koszatniczki pospolitej (Kumazawa-Manita i wsp., 2013).

Pomimo licznych przedsi¦wzi¦¢ zwi¡zanych z integracj¡ danych z obrazowania mózgu oraz
rekonstrukcj¡ obj¦to±ci mózgu na podstawie serii wybarwionych skrawków nie mo»na ich uzna¢
za czynno±ci rutynowe. Wi¡»e si¦ to z interdyscyplinarnym charakterem takich bada«, jak równie»
wysokimi wymaganiami co do jako±ci materiaªu do±wiadczalnego oraz specy�k¡ ka»dego z projek-
tów tego typu. Wszystko to razem utrudnia opracowanie powtarzalnych metod do±wiadczalnych
oraz obliczeniowych (np. Hawrylycz i wsp. (2009)).

1.1.2 Dane histologiczne z punktu widzenia procesu rekonstrukcji

Kluczow¡ trudno±ci¡ metod opartych na barwieniu skrawków (histologia, immunohistochemia,
autoradiogra�a) z punktu widzenia pó¹niejszej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu jest konieczno±¢
uzyskania serii licz¡cych wieleset, a nawet wiele tysi¦cy (Amunts i wsp., 2013) skrawków. Pod-
czas przygotowywania preparatów histologicznych materiaª do±wiadczalny doznaje wielu znie-
ksztaªce« geometrycznych, w rezultacie czego jego ostateczny ksztaªt odbiega od pierwotnego.
Znieksztaªcenia istotne z punktu widzenia pó¹niejszej rekonstrukcji zostaªy usystematyzowane
przez Dauguet i wsp. (2007) i podzielone na globalne, charakterystyczne dla caªej obj¦to±ci, oraz
indywidualne znieksztaªcenia poszczególnych skrawków (rys. 1.2).

Procedura doświadczalna

Rodzaj dystorsji

REKONSTRUKCJA

perfuzja tkanki ekstrakcja
mózgu

długotrwałe
utrwalanie

obkurczenie
tkanek

uszkodzenia
mechaniczne

obkurczenie
tkanek

krojenie skrawków
(kriostat, mikrotom)

rozkładanie skrawów
na szkiełkach barwienie

utrata spójności
przestrzennej,

utrata skrawków

naderwania,
zawinięcia,

przemieszczenia się
fragmentow skrawka

dystorsje
zależne od

rodzaju barwienia

PROCESY PREPARATYCZNE

dystorsje globalne zniekształcenia charakterystyczne dla poszczególnych skrawków

Rysunek 1.2: Podsumowanie znieksztaªce« tkanki podczas procesów preparatycznych � gªówne
kroki w procesie preparowania skrawków histologicznych oraz dystorsje zwi¡zane z ka»dym
z etapów. W celu otrzymania wiernej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu, znieksztaªcenia musz¡ zosta¢
skorygowane w odwrotnej kolejno±ci ni» zostaªy wprowadzone podczas preparatyki. Rysunek za-
adaptowany z pracy Dauguet i wsp. (2007).
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Sam proces krojenia mózgu na skrawki wi¡»e si¦ przede wszystkim z fundamentalnym prob-
lemem utraty spójno±ci przestrzennej oraz z szeregiem znieksztaªce« indywidualnych dla ka»dego
skrawka. Nale»y do nich zaliczy¢ znieksztaªcenia powstaªe podczas przenoszenia skrawków na szkieªka,
obkurczenia i p¦kni¦cia spowodowane wysychaniem czy podgrzewaniem. Typowe s¡ równie»
znieksztaªcenia takie jak: oddzielenie si¦ mó»d»ku oraz mostu, hipokampa od kory mózgu czy
te» poszczególnych póªkul kory od siebie. Powszechne s¡ rozci¡gni¦cia i naderwania tkanki czy
zawini¦cia si¦ fragmentów skrawka (Wirtz i wsp., 2004; Ju i wsp., 2006; Qiu i wsp., 2011).

1.1.3 Typowe schematy rekonstrukcji

W najprostszej postaci proces rekonstrukcji serii obrazów wybarwionych skrawków mo»na zre-
dukowa¢ do dopasowania do siebie kolejnych obrazów zaczynaj¡c od ±rodka stosu (rys. 1.3). Taki
schemat rekonstrukcji okre±la si¦ mianem dopasowania sekwencyjnego (ang. sequential alignment
lub propagation-based registration). Jednak»e w praktyce metoda ta ma bardzo ograniczone zasto-
sowanie i nie powinna by¢ stosowana samodzielnie (np. Breen i wsp. (2005); Simmons i Swanson
(2009); Yushkevich i wsp. (2006a); Qiu i wsp. (2011)). Wynika to przede wszystkim z kumulacji
bª¦dów dopasowania, która w skrajnych przypadkach mo»e prowadzi¢ do rozbie»no±ci procesu
rekonstrukcji.

Rysunek 1.3: Pogl¡dowy schemat dopasowania sekwencyjnego, w którym do wybranego skrawka
referencyjnego dopasowywane s¡ kolejno obrazy w kierunku pocz¡tku oraz ko«ca stosu. Ry-
sunek pochodzi z pracy Kiessling (2011).

Ponadto, dopasowanie sekwencyjne rozwi¡zuje wyª¡cznie problem dopasowania lokalnego po-
szczególnych obrazów do siebie, nie gwarantuje jednak odtworzenia ogólnego ksztaªtu mózgu.
Problem ten, nazywany efektem banana (rys. 1.4), polega na tym, »e obiekt, który posiada
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krzywizny, nie mo»e, w ogólno±ci, zosta¢ wiernie zrekonstruowany wyª¡cznie na podstawie serii
przekrojów. Do prawidªowej rekonstrukcji potrzebny jest zewn¦trzny wzorzec ksztaªtu.

A B C D E F

Rysunek 1.4: Ilustracja efektu rekonstrukcji obiektu bez u»ycia zewn¦trznego wzorca ksztaªtu.
(A) Trójwymiarowy obiekt posiadaj¡cy krzywizny (np. banan); (B) Ci¦cie na skrawki; (C)
Barwienie oraz fotografowanie; (D) Utrata informacji o krzywi¹nie obiektu oraz o relac-
jach przestrzennych mi¦dzy poszczególnymi skrawkami; (E) Rekonstrukcja wyª¡cznie na pod-
stawie serii obrazów wybarwionych skrawków nie odtwarza prawidªowego ksztaªtu obiektu; (F)
Konieczno±¢ u»ycia wzorca ksztaªtu. Rysunek pochodzi z pracy Malandain i wsp. (2004).

Cz¦sto stosowanym sposobem na pozyskanie wzorca ksztaªtu jest obrazowanie czoªa preparatu
mro»eniowego (ang. blockface imaging) wykonywane przy pomocy kamery wideo lub aparatu
fotogra�cznego. Dostarcza ono obrazów niewybarwionych skrawków tu» przed ich skrojeniem
(np. Annese i wsp. (2006); Mailly i wsp. (2010); Choe i wsp. (2011); Yang i wsp. (2012)).
Stos takich obrazów daje spójny przestrzennie, trójwymiarowy obraz mózgu tu» przed skroje-
niem skrawków, a zastosowanie go jako wzorca ksztaªtu pozwala na odtworzenia anatomicznego
ksztaªtu mózgu.

Fotogra�e czoªa preparatu mro»eniowego opisywane s¡ jako kluczowe w procesie wiernej
rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii obrazów wybarwionych skrawków (Kiessling,
2011). Jednak»e zastosowanie tej techniki wymaga szeregu dodatkowych zabiegów do±wiadczal-
nych i analitycznych. Alternatyw¡ jest wykorzystanie informacji pochodz¡cych z obrazowania
MR danego lub innego osobnika (Yushkevich i wsp., 2006a) b¡d¹ te» zastosowanie atlasu refe-
rencyjnego dla danego gatunku b¡d¹ szczepu zwierz¡t.

Zaproponowane zostaªy tak»e sposoby wykonywania rekonstrukcji bez jakiegokolwiek wzorca.
Metody takie na ró»ne sposoby ªagodz¡ skutki braku wzorca ksztaªtu oraz przedstawiane s¡ jako
wykonuj¡ce rekonstrukcje o prawidªowym ksztaªcie. Przykªadowo, Ourselin i wsp. (2001) za-
proponowali metod¦ opart¡ na tzw. dopasowywaniu bloków (ang. block matching) polegaj¡c¡
na wyznaczeniu lokalnych przeksztaªce« liniowych dla fragmentów obrazu (bloków) a nast¦pnie
u±rednienie ich w celu wyznaczenia transformacji dla caªego obrazu. Z kolei Yushkevich i wsp.
(2006a) wykorzystali teori¦ grafów w celu wykonania rekonstrukcji pomijaj¡cej silnie znieksztaª-
cone skrawki w procesie dopasowywania. Nikou (2003) opracowaª schemat rekonstrukcji obj¦to±ci
na podstawie obrazów skrawków pochodz¡cych z bada« autoradiogra�cznych polegaj¡cy na mini-
malizacji globalnej funkcji energii danego obrazu oraz jego s¡siadów w celu zªagodzenia wpªywu
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znieksztaªce« skrawków. Podobny, oparty o relaksacj¦, model dopasowania przedstawili Wirtz
i wsp. (2004). Ich metoda bazuje na minimalizacji funkcjonaªu caªkowitej energii stosu obrazów
traktowanego jako o±rodek ci¡gªy, w duchu teorii spr¦»ysto±ci.

1.2 Opos krótkoogonowy

Omawiany w niniejszej pracy opos Monodelphis domestica, w polskiej literaturze nazywany jest
oposem krótkoogonowym lub oposem brazylijskim, a w kontek±cie bada« naukowych, oposem
laboratoryjnym (Olkowicz, 2010). Gatunek ten nale»y do rz¦du dydelfoksztaªtnych (Didelphidae),
podgromady torbaczy (marsupialia) licz¡cej okoªo 300 gatunków.

A B

Rysunek 1.5: Opos krótkoogonowy; (A) Dojrzaªy samiec, fotogra�a z pracy Olkowicz (2010); (B)
Samica z dziesi¦cioma mªodymi, okoªo 36 godzin po narodzeniu. Fotogra�a z pracy Samollow
(2008).

Opos krótkoogonowy jest niewielkim torbaczem o br¡zowo-szarym ubarwieniu grzbietu i ja-
±niejszym, kremowo-szarym, w okolicach brzusznych (rys. 1.5, (Smith, 2008)). Dªugo±¢ ciaªa
dojrzaªych osobników zawiera si¦ w przedziale od 170 do 200 mm, natomiast dªugo±¢ ogona
to dodatkowe 60�80 mm (Fadem i Rayve, 1985). Masa dojrzaªych osobników laboratoryjnych
to okoªo 100�150 g, w przypadku samców, samice s¡ znacznie l»ejsze (60�90 g) i przestaj¡ rosn¡¢
po osi¡gni¦ciu dojrzaªo±ci pªciowej. Samce rosn¡ w dalszym ci¡gu, ich rozmiar ulega stabilizacji,
lecz przybieraj¡ na wadze przez caªe »ycie (Smith, 2008).

W naturze oposy krótkoogonowe zamieszkuj¡ Ameryk¦ Poªudniow¡ wzdªu» pier±cienia rozci¡-
gaj¡cego si¦ przez kraje basenu Amazonki: Brazyli¦, Boliwi¦, Paragwaj oraz Argentyn¦ (Macrini,
2004). W Brazylii opos ten zamieszkuje rejony nazywane Caatinga, formacj¦ ro±linn¡ zªo»on¡
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Rysunek 1.6: Ilustracja ró»nic w budowie mózgu myszy domowej (A, C) oraz oposa
krótkoogonowego (B, D). (A, B) Fotogra�e utrwalonych mózgów. Na mózgu oposa, wida¢
wyra¹nie wi¦ksze opuszki w¦chowe (Ob), mniejsz¡ kor¦ now¡ (NCx ), wi¦ksz¡ kor¦ w¦chow¡ (Pir),
nieprzykryte wzgórki czworacze dolne (IC ) oraz górne (SC ) oraz mniej pofaªdowany mó»d»ek
(Cb). Panele (C, D) przedstawiaj¡ skrawki mózgu wybarwione metod¡ Nissla, zauwa»alny jest
brak spoidªa wielkiego (cc) w mózgu oposa.

z rzadkich kolczastych lasów, zaro±li i traw, przypominaj¡c¡ sawann¦. Jest gatunkiem wszystko-
»ernym, »ywi¡cym si¦ w szczególno±ci owadami oraz maªymi bezkr¦gowcami, jaszczurkami, »a-
bami, w¦»ami, itp. oraz owocami. Opos jest gatunkiem synantropijnym spotykanym w pobli»u
domostw, st¡d nazwa gatunkowa domestica (Olkowicz, 2010).

Dojrzaªo±¢ pªciow¡ oposy uzyskuj¡ w wieku 4�5 miesi¦cy, ci¡»a trwa 14�15 dni a samica
mo»e rocznie wyda¢ do 4 miotów licz¡cych typowo od 3 do nawet 14 mªodych. W kolejn¡ ci¡»¦
mo»e zaj±¢ po okoªo 50 dniach, przy czym nie wyst¦puje sezonowo±¢ rozmna»ania (Fadem i
Rayve, 1985). Potomstwo rodzi si¦ na bardzo wczesnym etapie rozwoju, porównywalnym do 11�12
dnia pªodowego gryzoni laboratoryjnych. Poniewa» samica nie ma torby l¦gowej, mªode osobniki
zwisaj¡ ze sp¦czniaªych sutków matki, a gdy podrosn¡, matka nosi je na grzbiecie (Saunders
i wsp., 1989).

Wymienione cechy, przede wszystkim: niewielkie rozmiary, krótka ci¡»a, liczne mioty, bardzo
wczesny etap rozwoju noworodków oraz brak sezonowo±ci rozmna»ania sprawiªy, »e gatunek ten
wzbudziª zainteresowanie badaczy jako zwierz¦ laboratoryjne i wykorzystywany jest w neurobio-
logii od ponad 40 lat. Potwierdzeniem u»yteczno±ci tego gatunku w badaniach naukowych byªo
zsekwencjonowanie jego genomu (Samollow i wsp., 2004; Mikkelsen i wsp., 2007).
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Opos krótkoogonowy wykorzystywany jest w badaniach biomedycznych, cz¦sto w badaniach
nad rozwojem. Przykªadowo, Molnár i wsp. (1998) zbadali schemat rozwoju poª¡cze« korowo-
wzgórzowych w pierwszym miesi¡cu »ycia oposa. Seelke i wsp. (2013) przeanalizowali zmiany
liczebno±ci oraz skªadu komórek w ró»nych strukturach mózgowych w trakcie pierwszego roku
»ycia oposa, natomiast Wheaton i wsp. (2013) badali zdolno±ci regeneracji przeci¦tego rdzenia
kr¦gowego rozwijaj¡cych si¦ osobników.

Szacuje si¦ (Woodburne i wsp., 2003; Wong i Kaas, 2009), »e torbacze oddzieliªy si¦ od ssaków
ªo»yskowych w okresie ±rodkowej kredy, okoªo 130 milionów lat temu i zachowaªy wiele cech pier-
wotnych ssaków (rys.. 1.6). W zwi¡zku z tym oposy wykorzystywane s¡ równie» w badaniach
porównawczych mi¦dzy ªo»yskowcami a torbaczami oraz w innego rodzaju badaniach z dziedziny
neurobiologii ewolucji. Przykªadowo, Karlen i Krubitzer (2007) porównali reprezentacje korowe
poszczególnych zmysªów w mózgach ªo»yskowców i torbaczy w kontek±cie ewolucyjnym oraz nisz
ekologicznych zajmowanych przez ró»ne gatunki. Dooley i wsp. (2013) zbadali projekcje z czu-
ciowych okolic korowych wnioskuj¡c na ich podstawie o budowie kory czuciowej u ssaków wczes-
nych ewolucyjnie, a Hu�man i wsp. (1999) oraz Cheung i wsp. (2010) wykonali badania porów-
nawcze rozwoju kory nowej oposa i innych gatunków. Wesierska i Turlejski (2000) porównywali
ró»nice w strategiach eksploracji nowego ±rodowiska u oposów oraz szczurów laboratoryjnych.
Ponadto Djavadian i wsp. (1999) wyznaczyli rozkªad receptorów 5-HT1A w mózgu dorosªego
oposa a Poggiolini i Legname (2012) wykonali podobne oznaczenie dla prionów. W obydwu przy-
padkach badacze stwierdzili podobie«stwa w rozkªadzie badanych zwi¡zków u oposów oraz innych
ssaków.

Na oposach przeprowadza si¦ równie» badania neuroanatomiczne maj¡ce na celu dokªadne
opisanie i scharakteryzowanie poszczególnych struktur mózgowych, ich rozmiarów, ksztaªtów
czy te» cytoarchitektury. Wong i Kaas (2009) szczegóªowo zbadali cytoarchitektur¦ kory nowej
oposa wykorzystuj¡c szereg barwie« histologicznych oraz immunohistochemicznych wniosku-
j¡c, »e oposy krótkoogonowe maj¡ mniej okolic korowych a ich kora nowa ma sªabszy podziaª
na warstwy ni» u innych ssaków. Olkowicz i wsp. (2008) zbadali chemoarchitektur¦ wzgórza, wyz-
naczyli jego podziaª na struktury oraz omówili ró»nice mi¦dzy budow¡ wzgórza oposów Mono-

delphis i gryzoni laboratoryjnych. Topogra�a, granice oraz podziaª zwojów podstawnych zostaª
opisany w pracy Domaradzka-Pytel i wsp. (2007). Opuszk¦ w¦chow¡ zbadano zarówno pod wzgl¦-
dem budowy (Brunjes i wsp., 1992; Jia i Halpern, 2004), jak i poª¡cze« mi¦dzy cz¦±ciami mózgu
odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji w¦chowej (Martinez-Marcos i Halpern, 2006).
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1.3 Cele pracy

Mimo szerokiego i wci¡» rosn¡cego zainteresowania oposem laboratoryjnym jako zwierz¦ciem
do±wiadczalnym, opis anatomii jego mózgu pozostaje ograniczony i tylko niektóre struktury
zostaªy przebadane szczegóªowo. Dotychczas nie opracowano systematycznej oraz wyczerpu-
j¡cej referencji neuroanatomicznej mózgu tego gatunku, czyli atlasu mózgu. Nie wykonywano
równie» systematycznego obrazowania mózgu oposa technikami nieniszcz¡cymi, w tym przy po-
mocy obrazowania rezonansu magnetycznego. Informacje o rozmiarach, ksztaªtach oraz relac-
jach przestrzennych mi¦dzy poszczególnymi strukturami s¡ niepeªne, brakuje równie» ilo±ciowych
danych na temat obj¦to±ci poszczególnych struktur.

Cho¢ budowa czaszki oposa zostaªa dobrze opisana (np. Macrini (2004); Winble (2009)), nie
wyznaczono stereotaktycznego ukªadu wspóªrz¦dnych, co utrudnia lokalizowanie poszczególnych
cz¦±ci mózgu podczas operacji oraz opisywanie ich w literaturze (np. Olkowicz (2010) na stronie
27 podaje, »e trepanacji ko±ci czaszki dokonywano w wybranym miejscu).

Jak dot¡d w literaturze brakuje szczegóªowego opisu, w jaki sposób nale»y optymalnie prze-
prowadza¢ integracj¦ danych z obrazowania dla gatunków, dla których do tej pory nie wyko-
nano wzorca neuroanatomicznego. Nie ma równie» opracowanych usystematyzowanych metod
post¦powania oraz oprogramowania realizuj¡cego tego typu integracj¦ danych oraz badaj¡cego
dokªadno±¢ takiego procesu.

W zwi¡zku z powy»szym w niniejszej pracy postawiono nast¦puj¡ce cele badawcze:

1. Opracowanie strategii post¦powania pozwalaj¡cej na odtworzenie relacji przestrzennych
mi¦dzy wieloma zestawami danych z obrazowania struktury mózgu, pomi¦dzy którymi
relacje te zostaªy utracone podczas procesów preparatycznych, pomimo braku istniej¡cych
referencji neuroanatomicznych.

2. Implementacja opracowanej strategii oraz zastosowanie jej do integracji wielu zestawów
danych z obrazowania struktury mózgu rocznego samca oposa krótkoogonowego.

3. Zlokalizowanie opracowanej bazy neuroanatomicznej w odniesieniu do punktów charak-
terystycznych czaszki oposa.

Prace opisywane w poni»szej rozprawie s¡ cz¦±ci¡ wi¦kszego przedsi¦wzi¦cia � opracowa-
nia pierwszego, trójwymiarowego atlasu mózgu oposa laboratoryjnego � dlatego bezpo±rednim
zastosowaniem stworzonego szablonu b¦dzie wyznaczenie podziaªu neuroanatomicznego mózgu
na struktury. W dalszej perspektywie opis anatomii mózgu dorosªego oposa umo»liwi badanie
zmian wywoªanych zaburzeniami rozwoju, a tak»e analiz porównawczych budowy i rozwoju
mózgu mi¦dzy torbaczami (opos) i ªo»yskowcami (mysz, szczur).

W procesie konstruowania szablonu mózgu oposa zostaªa stworzona infrastruktura obliczeniowa
u»yteczna do konstrukcji takich szablonów, o szerszym znaczeniu dla dziaªu neuroinformatyki
skupiaj¡cego si¦ na tworzeniu i rozpowszechnianiu cyfrowych atlasów mózgu oraz integracji
danych z ró»nych do±wiadcze« oraz laboratoriów (Bjaalie, 2002; Boline i wsp., 2007, 2008).





Rozdziaª 2

Podstawowe poj¦cia oraz techniki

analizy obrazów

2.1 Poj¦cie obrazu

Obrazem ci¡gªym nazywamy takie odwzorowanie ci¡gªe I : Rd → Rn, które przypisuje d wymia-
rowemu punktowi x nale»¡cemu do sko«czonego fragmentu przestrzeni �zycznej ΩI ⊂ Rd, n-
wymiarowy wektor b = I(x). Dla n = 1 (odwzorowanie na skalar), obraz nazywany jest jed-
nokanaªowym lub obrazem w skali szaro±ci, dla n > 1 � wielokanaªowym. W niniejszej pracy
stosowane b¦d¡ obrazy dwu- (d = 2), jak i trójwymiarowe (d = 3), przy czym te ostatnie b¦d¡
zamiennie nazywane obj¦to±ciami.

Fizyczna interpretacja poj¦cia obrazu

Fizyczna interpretacja poj¦cia obrazu zale»y od zjawiska �zycznego b¦d¡cego podstaw¡ danej
techniki obrazowania. Przykªadowo, w przypadku obrazów rentgenowskich, obraz jest pochodn¡
wspóªczynnika pochªaniania promieni rentgenowskich przez badany obiekt. Natomiast dla obra-
zowania rezonansu magnetycznego, uzyskiwany obraz jest miar¡ skali zjawiska rezonansu mag-
netycznego w badanym elemencie przestrzeni. W przypadku ultrasonogra�i obraz mo»e by¢
pochodn¡ energii fali akustycznej pochªoni¦tej b¡d¹ rozproszonej przez badane ciaªo. Powszechnie
wykorzystywan¡ technik¡ obrazowania jest fotogra�a, w której obraz wytwarzany jest w procesie
oddziaªywania promieniowania elektromagnetycznego z materiaªami ±wiatªoczuªymi. W mikro-
skopii uzyskiwany obraz odzwierciedla nat¦»enie wi¡zki ±wiatªa przechodz¡cego przez obrazowany
preparat (mikroskopia w ±wietle przechodz¡cym) b¡d¹ te» wyemitowanego po uprzednim wzbudze-
niu ±wiatªem o odpowiedniej dªugo±ci fali (mikroskopia �uorescencyjna).
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Obrazy cyfrowe

Obraz ci¡gªy jest poj¦ciem teoretycznym. W praktyce posªugujemy si¦ cyfrow¡ reprezentacj¡
obrazu, gdy» taki rodzaj danych wytwarzaj¡ urz¡dzenia obrazuj¡ce. Aby przetworzy¢ obraz
ci¡gªy do postaci cyfrowej nale»y podda¢ go dwóm procesom: próbkowaniu oraz kwantyzacji.
Próbkowanie polega na wybraniu z obrazu ci¡gªego warto±ci wyª¡cznie w ±ci±le okre±lonych
punktach nazywanych punktami siatki (ang. grid points). Kwantyzacja jest natomiast procesem
polegaj¡cym na zmianie ci¡gªego zbioru warto±ci na zbiór dyskretny, a jej konieczno±¢ wynika
ze sposobu reprezentowania liczb przez urz¡dzenia cyfrowe.

W obrazowaniu biomedycznym u»ywa si¦ praktycznie wyª¡cznie próbkowania wedªug siatki
prostok¡tnej b¡d¹ prostopadªo±ciennej (zob. Toriwaki i Yoshida (2009)). Komórki, których ±rodek
stanowi punkt próbkowania, nazywamy pikselami, a w przypadku trójwymiarowym�wokselami.
Im mniejsza odlegªo±¢ mi¦dzy poszczególnymi próbkami, tym rozdzielczo±¢ takiego takiego obrazu
jest wi¦ksza. Zatem, na obraz cyfrowy, oprócz jego warto±ci podanych w uporz¡dkowany sposób,
skªadaj¡ si¦ tak»e informacje umo»liwiaj¡ce zlokalizowanie go w przestrzeni (2.1A), a niepraw-
idªowe informacje o ukªadzie wspóªrz¦dnych lub nieprawidªowe wymiarowanie siatki prowadzi
do grubych bª¦dów.
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(10 mm,12 mm)

rozmiar obrazu: 7x6 pikseli
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A B
obraz pierwotny interpolacja
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Rysunek 2.1: (A) Budowa obrazu cyfrowego na przykªadzie obrazu dwuwymiarowego o rozmiarze
7×6 pikseli maj¡cego swój pocz¡tek w okre±lonym punkcie przestrzeni (x = 10 mm, y = 12 mm).
Kóªkami przedstawione s¡ ±rodki komórek obrazu (pikseli). Za warto±¢ obrazu w danym pikselu
przyjmowana jest warto±¢ w ±rodku tego piksela. Odst¦p mi¦dzy pikselami jest równy odst¦powi
mi¦dzy ±rodkami kolejnych pikseli. Rysunek opracowano na podstawie Yoo (2004)). (B) Pro�le
intensywno±ci ilustruj¡ce ró»ne sposoby interpolacji obrazu. Obraz pierwotny o rozdzielczo±ci
1×1 mm zostaª przeskalowany do rozdzielczo±ci 0,05×0,05 mm przy u»yciu ró»nych sposobów
interpolacji.
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Interpolacja

Obraz cyfrowy ma warto±ci zde�niowane tylko w punktach siatki. Jednak»e cz¦sto zachodzi
potrzeba okre±lenia warto±ci obrazu poza tymi punktami poprzez ich interpolowanie. Poszczególne
sposoby interpolacji maj¡ ró»ne wªasno±ci, takie jak dokªadno±¢ czy zªo»ono±¢ obliczeniow¡, a co
za tym idzie ró»ne zastosowanie. W niniejszej pracy b¦d¡ stosowane trzy metody interpolacji,
których dziaªanie zilustrowano na rysunku 2.1B. Jakakolwiek zmiana ukªadu punktów siatki (np.
ich przesuni¦cie, obrócenie, itp.) nazywa si¦ przepróbkowaniem (ang. resampling) obrazu i real-
izowana jest poprzez interpolacj¦. Szczególn¡ form¡ przepróbkowania jest zmiana rozdzielczo±ci
obrazu � przeskalowanie (ang. rescaling).

Interpolacja metod¡ najbli»szego s¡siada zakªada, »e obraz jest odcinkami staªy i polega na ko-
piowaniu warto±ci najbli»szego piksela. Jest metod¡ najszybsz¡ pod wzgl¦dem obliczeniowym
oraz zachowuje zbiór warto±ci obrazu. W interpolacji dwuliniowej (lub trójliniowej dla obj¦-
to±ci) interpolowana warto±¢ wyznaczana jest na podstawie warto±ci czterech (lub o±miu w przy-
padku obj¦to±ci) s¡siednich pikseli. Interpolacja liniowa zmienia zbiór warto±ci obrazu przy czym
warto±ci interpolowane s¡ w sposób ci¡gªy, ale nie ró»niczkowalny (pro�le na rys. 2.1B). Interpo-
lacja dwusze±cienna (lub trójsze±cienna dla obj¦to±ci) przeksztaªca warto±ci w sposób ci¡gªy oraz
ró»niczkowalny. Jednak»e z powodu swojej zªo»ono±ci obliczeniowej (8 parametrów dla obrazów
dwuwymiarowych, 64 dla obj¦to±ci) stosowana jest rzadziej.

2.2 Transformacje przestrzenne

Przeksztaªcenie dziedziny jednego obrazu w dziedzin¦ drugiego nazywane jest transformacj¡

przestrzenn¡ (ang. spatial transformation). Mo»e by¢ ni¡, w ogólno±ci, dowolne przypisanie
punktom z obrazu referencyjnego odpowiadaj¡cych im punktów w obrazie ruchomym (dopa-
sowywanym). Transformacje cz¦sto dzieli si¦ na a�niczne (cze±¢ 2.2.1) oraz odksztaªcaj¡ce (ang.
deformable transformations), omówione w punkcie 2.2.2. Dobór odpowiedniego rodzaju przeksz-
taªcenia jest jedn¡ z kluczowych decyzji podczas dopasowywania obrazów i powinien mie¢ jasne
uzasadnienie (Evans i wsp. (2012)). Do opisu przeksztaªce« w niniejszej pracy b¦dzie stosowana
nast¦puj¡ca notacja:

Tµ : ΩF ⊂ Rn → ΩM ⊂ Rm, (2.1)

gdzie n,m jest wymiarowo±ci¡ obrazu odpowiednio referencyjnego oraz ruchomego; Tµ jest trans-
formacj¡ parametryzowan¡ wektorem parametrów µ; ΩF , ΩM s¡ dziedzinami obrazów referen-
cyjnego i ruchomego. Wynik dziaªania transformacji przestrzennej Tµ na obrazie I skutkuj¡cy
otrzymaniem obrazu I ′ b¦dzie oznaczany zapisem:

I ′ = Tµ(I), (2.2)

Przeksztaªcenie pojedynczego punktu b¦dzie zapisywane w nast¦puj¡cy sposób:

x′ = Tµ(x). (2.3)
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Wykonanie kolejno m przeksztaªce«, czyli ich zªo»enie oznaczane b¦dzie nast¦puj¡co:

I ′ = (Tµm ◦ Tµm−1 ◦ . . . ◦ Tµ1)(I). (2.4)

Ponadto, niech zapis T−1
µ oznacza transformacj¦ odwrotn¡ do transformacji Tµ, czyli tak¡,

»e zªo»enie (Tµ)−1 ◦ Tµ = Tµ ◦ (Tµ)−1 jest przeksztaªceniem to»samo±ciowym.

2.2.1 Transformacje a�niczne

Klas¡ transformacji poznan¡ bardzo dobrze oraz powszechnie stosowan¡ w ró»nych dziedzinach s¡
transformacje a�niczne. S¡ to przeksztaªcenia zachowuj¡ce wspóªliniowo±¢, wspóªpªaszczyznowo±¢,
równolegªo±¢ punktów i pªaszczyzn, wypukªo±¢ �gur oraz proporcje odlegªo±ci punktów wspóªli-
niowych danego ukªadu. Oznacza to, »e transformacja a�niczna ma zastosowanie w dopasowywa-
niu dwóch obrazów ró»ni¡cych si¦ mi¦dzy sob¡ przesuni¦ciem, obrotem, skal¡ (jednokªadno±¢)
oraz ±cinaniem (ang. shearing). W ogólno±ci przeksztaªcenie takie dla obrazu n wymiarowego
mo»na zapisa¢ w nast¦puj¡cej postaci macierzowej:[

x′

1

]
=

[
A t

0 1

][
x

1

]
(2.5)

gdzie A jest macierz¡ o rozmiarze n × n, t jest n elementowym wektorem translacji, natomiast
x i x′ � punktami obrazu, odpowiednio, przed i po przeksztaªceniu. Dla przypadku dwuwymia-
rowego przeksztaªcenie takie przybiera posta¢:x′y′

1


︸ ︷︷ ︸
x′

=

1 0 tx
0 1 ty
0 0 1


︸ ︷︷ ︸
translacja

 cos θ sin θ 0

− sin θ cos θ 0

0 0 1


︸ ︷︷ ︸

rotacja

s 0 0

0 s 0

0 0 1


︸ ︷︷ ︸
skalowanie

1 α 0

β 1 0

0 0 1


︸ ︷︷ ︸

±cinanie

xy
1


︸︷︷︸
x

(2.6)

lub, po wymno»eniu: x′y′
1

 =

a11 a12 tx
a21 a22 ty
0 0 1


xy

1

 (2.7)

Dla dwóch wymiarów wektor parametrów ma 6 elementów: µ = (a11, a12, a21, a22, tx, ty), w przy-
padku trójwymiarowym � 12.

Transformacja sztywna

Szczególnym przypadkiem transformacji a�nicznej jest transformacja sztywna. Opisuje ona relacj¦
mi¦dzy ukªadami punktów, które s¡ wzgl¦dem siebie jedynie przesuni¦te oraz obrócone, natomi-
ast odlegªo±¢ mi¦dzy poszczególnymi punktami i k¡ty mi¦dzy liniami w poszczególnych obrazach
nie zmieniaj¡ si¦. Dopasowanie takich obrazów wymaga zatem okre±lenia jedynie wektora prze-
suni¦cia oraz k¡tów obrotu. Transformacja taka zapisywana w nast¦puj¡cej postaci macierzowej
(przypadek dwuwymiarowy):
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x′y′
1

 =

1 0 tx
0 1 ty
0 0 1


 cos θ sin θ 0

− sin θ cos θ 0

0 0 1


xy

1

 (2.8)

w przypadku dwuwymiarowym wektor parametrów przeksztaªcenia sztywnego jest trójelemen-
towy µ = (tx, ty, θ), gdzie θ jest k¡tem obrotu wzgl¦dem normalnej do pªaszczyzny obrazu,
natomiast (tx, ty) � wektorem przesuni¦cia. W przypadku trójwymiarowym wektor parametrów
jest sze±cioelementowy: µ = (tx, ty, tz, θx, θy, θz).

2.2.2 Transformacje odksztaªcaj¡ce

Transformacje odksztaªcaj¡ce (ang. deformable transformations) umo»liwiaj¡ opisywanie znacznie
szerszej klasy przeksztaªce« ni» transformacje a�niczne (Glasbey i Mardia (1998); Modersitzki
(2004)). Typowo, im wi¦cej stopni swobody, tym szerszy zakres przeksztaªce« jest mo»liwy oraz
tym trudniejszym problemem optymalizacyjnym jest dobór parametrów takiej transformacji
(Toga i Thompson (2001)). W szczególno±ci, mo»liwe jest zde�niowanie osobnego przeksztaªce-
nia in�nitezymalnym elementom obrazu, w praktyce, pojedynczym pikselom (wokselom). Z tego
wzgl¦du, cz¦sto do opisu transformacji wyznaczonej metodami odksztaªcaj¡cymi, stosuje si¦ tzw.
pole przeksztaªcenia (ang. deformation �eld, rys. 2.2) reprezentowane przez d wymiarowy obraz
zde�niowany w tej samej dziedzinie, co obraz referencyjny. Warto±ci pola w poszczególnych punk-
tach opisuj¡ przesuni¦cie odpowiadaj¡cych im punktów w obrazie ruchomym (Pitiot i Guimond
(2008), Cifor i wsp. (2009), Klein i wsp. (2010)).

Metodami dopasowania popularnymi ze wzgl¦du na wªasno±ci teoretyczne s¡ metody oparte
na przeksztaªceniach dyfeomor�cznych, czyli odwzorowaniach wzajemnie jednoznacznych, gªad-
kich oraz posiadaj¡cych ró»niczkowaln¡ odwrotno±¢. U»ycie tego formalizmu umo»liwia wyz-
naczenie transformacji, które z de�nicji zachowuj¡ topologi¦, co nie pozwala na wygenerowanie
nierealistycznych przeksztaªce« np. zawini¦¢, rozerwa« czy te» znikania pewnych fragmentów
obrazu. Dzi¦ki tym wªasno±ciom metody oparte na przeksztaªceniach dyfeomor�cznych zyskaªy
ogromn¡ popularno±¢ (np. Beg i wsp. (2005); Avants i wsp. (2006c); Ashburner (2007); Sommer
i wsp. (2012); Younes i wsp. (2009)).

Rozszerzeniem formalizmu przeksztaªce« dyfeomor�cznych jest algorytm normalizacji syme-
trycznej SyN (ang. symmetric normalization) zaproponowany w pracy Avants i wsp. (2006a,
2008). Polega on zasadniczo na traktowaniu procesy wyznaczania przeksztaªcenia w sposób
symetryczny i wyznaczaniu transformacji jednocze±nie z obrazu ruchomego do referencyjnego
i odwrotnie. Ponadto autorzy dowodz¡, »e podczas wyznaczania transformacji ±cie»ka, któr¡
wiedzione s¡ poszczególne punkty, speªnia kryteria krzywej geodezyjnej w przestrzeni przeksztaª-
ce« i jest najkrótsz¡ drog¡ mi¦dzy obrazami w rozpatrywanej przestrzeni (Avants i Gee, 2004).
Szczegóªowy opis algorytmu, ze wzgl¦du na jego zªo»ono±¢, daleko wykracza poza ramy niniejszej
rozprawy. Mo»na go znale¹¢ w pracach: Avants i Gee (2004); Avants i wsp. (2006a, 2008).
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Rysunek 2.2: Ilustracja dziaªania transformacji odksztaªcaj¡cych na klasycznym przykªadzie
przeksztaªcenia poªowy litery C w caª¡. Opracowanie wªasne na podstawie Ashburner (2007).
(A) Obraz ruchomy; (B) Obraz referencyjny; (C) Przeksztaªcony obraz ruchomy oraz wizual-
izacja pola deformacji. Wektorami oznaczono kierunek oraz warto±¢ przeksztaªcenia w danym
punkcie. Czerwono-niebieskie obszary oznaczaj¡ lokalne zmiany g¦sto±ci obrazu zgodnie ze skal¡
po prawej stronie; (D) Ilustracja pola przeksztaªcenia przy pomocy kwadratowej siatki.

2.3 Dopasowanie obrazów

Dopasowanie (rejestracja) obrazów (ang. image registration) jest operacj¡ polegaj¡c¡ na wyz-
naczeniu przeksztaªcenia przestrzennego mi¦dzy odpowiadaj¡cymi sobie punktami w obrazach
wzorcowym (ang. �xed image) IF oraz dopasowywanym (ruchomym, ang. moving image) IM .
Dopasowanie obrazów jest powszechnie stosowane w wielu dziedzinach. W kontek±cie niniejszej
pracy szczególnie istotne jest zastosowanie technik dopasowywania obrazów w medycynie. Klasy-
cznym przykªadem jest ±ledzenie przebiegu np. choroby Alzheimera pojedynczego pacjenta poprzez
wykonywanie obrazów rezonansu magnetycznego jego mózgu w pewnych odst¦pach czasu a na-
st¦pnie wykorzystanie technik dopasowania obrazów do ilo±ciowego opisu zmian chorobowych
zachodz¡cych w mózgu (np. zmniejszania si¦ obj¦to±ci hipokampa czy te» zwi¦kszania si¦ obj¦-
to±ci komór).

Innym, cz¦stym zastosowaniem jest zbieranie szerokiego spektrum danych z obrazowania
mózgu podczas planowania operacji. Wykonywane jest obrazowanie rezonansu magnetycznego
lub te» obrazowanie przy pomocy pozytronowej tomogra�i emisyjnej pozwalaj¡ce na zlokali-
zowanie patologii (np. guza mózgu). Dodatkowo przeprowadza si¦ obrazowanie metod¡ tomogra�i
komputerowej precyzyjnie obrazuj¡cej tkanki twarde m.in. ko±ci czaszki (Toga i Thompson, 2001;
Chakravarty, 2012). Techniki rejestracji obrazów u»ywa si¦ nast¦pnie do naªo»enia poszczególnych
obrazów na siebie w celu zlokalizowania danej patologii w ukªadzie stereotaktycznym stosowanym
podczas operacji, co uªatwia jej przeprowadzenie.
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2.3.1 Sformuªowanie matematyczne

Pod wzgl¦dem formalnym, dopasowanie obrazów jest zagadnieniem optymalizacji pewnej funkcji
kosztu C ze wzgl¦du na transformacj¦ Tµ : ΩF → ΩM opisywan¡ wektorem parametrów µ, obraz
referencyjny (wzorcowy) IF oraz obraz dopasowywany (ruchomy) IM (Klein i wsp., 2010):

µ̂ = argmin
µ

C(Tµ, IF , IM ) (2.9)

Niezale»nie od ró»nic w technikach dopasowywania obrazów, mo»na wyró»ni¢ kanoniczny
schemat procesu rejestracji obrazu (rysunek 2.3), na który skªadaj¡ si¦: 1) obrazy: wzorcowy
oraz ruchomy; 2) funkcja oceny podobie«stwa obrazów; 3) transformacja przestrzenna; 4) sposób
optymalizacji transformacji; 5) sposób interpolacji obrazu.

obraz
referencyjny

obraz
ruchomy

piramida
obrazów

piramida
obrazów

interpolator

miara
podobieństwa

dopasowanie dla jednego poziomu piramidy

optymalizator

transformacja

Rysunek 2.3: Ogólny schemat dopasowania obrazów, na który skªadaj¡ si¦ nast¦puj¡ce cz¦±ci:
obraz referencyjny, ruchomy, odwzorowanie jednego obrazu w drugi (transformacja), miara podo-
bie«stwa (metryka dopasowania), sposób interpolacji oraz metoda optymalizacji. Schemat opra-
cowano na podstawie Yoo (2004) oraz Klein i wsp. (2010).

Dane wej±ciowe procesu dopasowania stanowi¡ obraz wzorcowy oraz ruchomy. Transformacja
przestrzenna opisuje odwzorowanie obrazu ruchomego na obraz wzorcowy, a funkcja podobie«-
stwa stanowi ilo±ciowe kryterium oceny takiego dopasowania. Na podstawie parametrów trans-
formacji oraz warto±ci funkcji podobie«stwa dopasowania, strategia optymalizacji aktualizuje
parametry przeksztaªcenia tak, aby znale¹¢ ekstremum funkcji podobie«stwa. Caªy proces prze-
biega iteracyjnie oraz, cz¦sto, w sposób wielorozdzielczy (progresywny), z zastosowaniem tak
zwanej piramidy obrazów. Podej±cie takie polega na wykonaniu wielu serii dopasowa« pocz¡wszy
od obrazu o zmniejszonej rozdzielczo±ci, poprzez obrazy o coraz wi¦kszej rozdzielczo±ci, a sko«czy-
wszy na peªnowymiarowej wersji obrazów, przy czym przeskalowywany jest zarówno obraz wzor-
cowy jak i ruchomy. Transformacja wyznaczona na etapie wcze±niejszym jest wykorzystywana
do zainicjowania dopasowania na etapie kolejnym. Zaletami takiego rozwi¡zania jest szybsza
zbie»no±¢ procedury oraz skrócenie czasu oblicze«.
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2.3.2 Miary podobie«stwa obrazów

Miary podobie«stwa obrazów sªu»¡ do oceny, w jakim stopniu dwa obrazy s¡ do siebie podobne.
Ze wzgl¦du na ró»norodno±¢ zastosowa« dopasowania obrazów, u»ywa si¦ ro»nych miar podobie«-
stwa. Poni»ej opisano te stosowane w niniejszej pracy. Zarówno metryki przedstawione poni»ej
jak i inne s¡ omówione w wyczerpuj¡cy sposób pod wzgl¦dem teoretycznym oraz praktycznym
przez Yoo (2004) oraz Goshtasby (2012).

Suma kwadratów ró»nic

Jedn¡ z najprostszych miar podobie«stwa jest suma kwadratów ró»nic dwóch obrazów (ang. sum
of squared distances, wzór (2.10)):

SSD(µ, IF , IM ) =
1

|ΩF |
∑
x∈ΩF

(IF (x)− IM (Tµ(x)))2 (2.10)

Przy czym ΩF jest dziedzin¡ obrazu wzorcowego, a |ΩF | jest liczb¡ pikseli (wokseli) w obrazie
wzorcowym. Miara ta zakªada, »e ró»nica mi¦dzy obrazami ma posta¢ szumu biaªego i najlepiej
sprawdza si¦ przy dopasowywaniu obrazów z tej samej modalno±ci.

Znormalizowany wspóªczynnik korelacji

Znormalizowany wspóªczynnik korelacji (ang. normalized correlation coe�cient, NCC) jest me-
tryk¡ bardziej elastyczn¡ ni» suma kwadratów ró»nic, poniewa» zakªada liniow¡ relacj¦ miedzy
warto±ciami obrazu wzorcowego i ruchomego. Z tego powodu miara ta sprawdza si¦ dobrze przy
dopasowaniu obrazów z tej samej modalno±ci, ale bez znormalizowanych warto±ci, a poniewa» ma
charakter statystyczny jest te» bardziej odporna na szum. Wad¡ tej metody jest stosunkowo du»a
zªo»ono±¢ obliczeniowa. Metryka korelacji wzajemnej wyznaczana jest w nast¦puj¡cy sposób:

NCC(µ, IF , IM ) =

∑
xi∈ΩF

(IF (xi)− IF )(IM (Tµ(xi))− IM )√(∑
xi∈ΩF

(IF (xi)− IF )2
)(∑

xi∈ΩF
(IM (Tµ(xi))− IM )2

)
Przy czym:

IF =
1

|ΩF |
∑

xi∈ΩF

IF (xi)

oraz

IM =
1

|ΩM |
∑

xi∈ΩF

IM (Tµ(xi))



Rozdziaª 3

Procedury do±wiadczalne oraz

przygotowanie danych do integracji

3.1 Procedury do±wiadczalne

3.1.1 Obrazowanie rezonansu magnetycznego

Do±wiadczenia zostaªy przeprowadzone na dwóch rocznych samcach oposa krótkoogonowego
Monodelphis domestica o zbli»onej do siebie masie ciaªa (odpowiednio 145,7 g oraz 129,8 g) ho-
dowanych w warunkach normalnych w Zwierz¦tarni Instytutu Nenckiego. Wszystkie procedury
dotycz¡ce do±wiadcze« na zwierz¦tach zostaªy zatwierdzone przez I Lokaln¡ Komisj¦ Etyczn¡
w Warszawie. Zwierz¦ta zostaªy u±pione poprzez podanie dootrzewnowo ±miertelnej dawki Nem-
butalu (100 mg/kg). Nast¦pnie ich mózgi utrwalono poprzez perfuzj¦ przezsercow¡, pocz¡tkowo
przy u»yciu 100 ml 0,9% roztworu soli �zjologicznej, a nast¦pnie 60 ml roztworu skªadaj¡cego si¦
z 4% paraformaldehydu w buforze fosforanowym oraz ±rodka cieniuj¡cego ProHance (gadoteri-
dol; 0,5 mmol/ml, Bracco Diagnostics Inc.) w proporcji 1:20 (v:v). Po perfuzji zwierz¦ta dekapi-
towano, a gªow¦ oczyszczono z tkanek mi¦kkich, sier±ci itp. a nast¦pnie odci¦to »uchw¦ oraz ªuki
jarzmowe. Uzyskany preparat umieszczono w strzykawce o wielko±ci dopasowanej do rozmiaru
preparatu (60 mm dªugo±ci oraz 20 mm ±rednicy) oraz zalano roztworem perfuzyjnym. Preparat
przechowywano w temperaturze 4◦C przez 30 dni. Po tym czasie przyst¡piono do obrazowania
MR.

Obrazowanie rezonansu magnetycznego wykonano na jednym osobniku w Instytucie Fizyki
J¡drowej im. H. Niewodnicza«skiego w Krakowie, w tomogra�e magnetyczno-rezonansowyn Bruker
Biospec 94/20 z poziomym magnesem nadprzewodz¡cym 9,4 T o otworze 210 mm. Na czas
skanowania mózg pozostawiono wewn¡trz czaszki, co wyeliminowaªo odksztaªcenia spowodowane

21
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jego ekstrakcj¡. U»yto cewki gradientowej o ±rednicy wewn¦trznej 120 mm oraz cewki nadawczo-
odbiorczej typu birdcage (Bruker Instruments) o ±rednicy wewn¦trznej 30 mm. Parametry obra-
zowania zostaªy zoptymalizowane pod k¡tem kontrastu mi¦dzy istot¡ szar¡ oraz biaª¡. U»yto
sekwencji 3DFLASH z nast¦puj¡cymi nastawami: czas mi¦dzy wzbudzeniami/czas echa (ang. rep-
etition time/echo time, TR/TE): 9 ms/4,5 ms, k¡t odchylenia wektora momentu magnetycznego
(ang. �ip angle): 20◦, pole obrazowania (ang. �eld of view, FOV): 25,6×22×22 mm w kierunkach,
odpowiednio przód-tyª, góra-dóª oraz prawo-lewo, macierz obrazu: 512×440×440 punktów, liczba
powtórze« (ang. number of excitations, NEX): 35. Czas trwania sekwencji wyniósª 16 godzin,
w rezultacie otrzymano obj¦to±¢ o rozmiarach 512×440×440 wokseli o izotropowej rozdzielczo±ci
50 µm/woksel.

3.1.2 Krojenie skrawków oraz procedury histologiczne

Po obrazowaniu MR, mózg zostaª wyj¦ty z czaszki a nast¦pnie poddany krioprotekcji poprzez
zanurzanie go przez 3 dni roztworach sacharozy o rosn¡cych st¦»eniach (kolejno 10%, 20% oraz
30%, w buforze fosforanowym o pH 7,4, dob¦ w ka»dym z roztworów). Pó¹niej mózg zostaª gwaª-
townie zamro»ony do temparatury -70◦C poprzez zanurzenie w izopentanie, umieszczony w przy-
gotowanej wcze±niej formie a na ko«cu zalany medium mro»eniowym (CryoGel, Instrumedics
inc.) z 2% dodatkiem niebieskiego atramentu. Form¦ umieszczono na 12 godzin w temperaturze
-20◦C po czym przeniesiono do komory kriostatu (Leica CM1850) schªodzonej do takiej samej
temperatury.

Mózg krojono na skrawki czoªowe o grubo±ci 40 µm. Przed skrojeniem ka»dego z nich fo-
tografowano czoªo preparatu mro»eniowego (cz¦±¢ 3.1.3), po czym naklejano na nie ta±m¦ (Nis-
sanov i wsp. (2001); Tape-Transfer System, Leica inc.) sªu»¡c¡ do przenoszenia skrojonych skraw-
ków na szkieªka podstawowe w celu zminimalizowania uszkodze« mechanicznych. Skrawki zbier-
ano w dwie serie, nie trac¡c »adnego z nich a nast¦pnie barwiono bezpo±rednio na szkieªkach
w celu unikni¦cia znieksztaªce« typowych dla barwienia skrawków wolno pªywaj¡cych. Pierwsza
z serii (267 skrawków) zostaªa wybarwiona metod¡ Nissla (przy u»yciu �oletu krezylu), nato-
miast druga (266 skrawków) � na obecno±¢ wªókien zmielinizowanych zmody�kowan¡ metod¡
Gallyasa (Gallyas, 1971; Pistorio i wsp., 2006). Wybarwione skrawki zobrazowano przy u»yciu
pªaskiego skanera do przezroczy (Epson Perfection V700) z rozdzielczo±ci¡ 3200 punktów na cal
(7,92 µm/piksel).

3.1.3 Obrazowanie czoªa preparatu mro»eniowego

Równolegle z krojeniem skrawków wykonywano obrazowanie czoªa preparatu mro»eniowego
(rys. 3.1). Fotogra�e wykonywano przy pomocy aparatu fotogra�cznego Canon 60D wyposa»onego
w obiektyw Sigma 70�300 mm telephoto lens, zamocowanego na statywie umieszczonym za op-
eratorem kriostatu (rys. 3.1A). Poªo»enia raz ustawionego statywu oraz aparatu nie zmieniano
w trakcie caªej sesji. Aparat podª¡czono do komputera przeno±nego przy pomocy przewodu USB.
Zdj¦cie wykonywano ka»dorazowo w takiej samej pozycji stolika kriostatu, co minimalizowaªo
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A B

Rysunek 3.1: Obrazowanie czoªa preparatu mro»eniowego. (A) Fotogra�a zestawu do±wiadczal-
nego. Widoczny jest kriostat, statyw wraz z aparatem, statyw o±wietleniowy. (B) Pojedyncza
fotogra�a blockface (228 z serii 529 fotogra�i).

przesuni¦cia mi¦dzy kolejnymi fotogra�ami.
Ka»de zdj¦cie wery�kowano pod k¡tem ostro±ci oraz prawidªowego kadru, w razie konieczno±ci

fotogra�¦ powtarzano a skrawek krojono dopiero w momencie uzyskania prawidªowego zdj¦cia
(rys. 3.1B). Uzyskano 529 fotogra�i, 3098×2602 pikseli ka»da. W celu ustalenia skali odwzorowa-
nia, co ok. 120 zdj¦¢ wykonano cztery dodatkowe fotogra�e z linijk¡ przyªo»on¡ w pªaszczy¹nie
czoªa preparatu.

3.1.4 Obrazowanie czaszki metod¡ mikrotomogra�i komputerowej

Na drugim z osobników przeprowadzono obrazowanie czaszki metod¡ mikrotomogra�i kom-
puterowej (µCT). Obrazowanie wykonano w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie przy u»y-
ciu mikrotomografu X-Tek (Nikon) Benchtop CT160Xi wyposa»onego w pªaski detektor Var-
ian PaxScan 2520V o macierzy 1916×1536 pikseli oraz rozmiarze pojedynczej komórki równym
127×127 µm2. Obrazowanie przeprowadzano w temperaturze pokojowej. Odlegªo±¢ ¹ródªa pro-
mieniowania od próbki wynosiªa 175 mm, a odlegªo±¢ preparatu od detektora 334 mm. Podczas
peªnego obrotu stolika wokóª wªasnej osi zebrano 1540 projekcji, co odpowiada obrotowi o 0,23◦

mi¦dzy kolejnymi projekcjami.
W celu zwi¦kszenia stosunku sygnaªu do szumu, pojedyncz¡ projekcj¦ otrzymano poprzez

u±rednienie dwóch obrazów na±wietlanych po 1 s ka»dy. Caªkowity czas obrazowania wyniósª
2 godziny i 14 minut. Jako rezultat otrzymano obj¦to±¢ o wymiarach 712×667×1428 wokseli
obejmuj¡c¡ fragment przestrzeni o rozmiarze 58,85×29,55×27,7 mm odpowiednio w kierunkach
przód-tyª, lewo-prawo, dóª-góra, co odpowiada izotropowej rozdzielczo±ci 41 µm/woksel.
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3.2 Przygotowanie danych do dalszej analizy

3.2.1 Kontrola jako±ci zebranych danych histologicznych

Podczas procedur do±wiadczalnych skrojono i wybarwiono 533 skrawki oraz wykonano 529 fo-
togra�i blockface. Do rekonstrukcji obj¦to±ci histologicznej wybrano po 264 skrawki z ka»dej
serii barwie« (razem 528 skrawków). Z tej puli odrzucono nast¦pnie skrawki nie nadaj¡ce si¦
do rekonstrukcji z powodu silnych, niemo»liwych do pó¹niejszego skorygowania uszkodze« takich
jak np. rozerwania, zawini¦cia si¦ skrawka, oddzielenie si¦ kory mózgu od pnia mózgu. Wykluc-
zone obrazy skrawków zostaªy zast¡pione obrazami ich s¡siadów. Dla serii wybarwionej metod¡
Nissla zast¡piono 24 z 264 skrawków (9.1%), natomiast dla skrawków wybarwionych na obecno±¢
mieliny � 40 (15%).

3.2.2 Korekta niejednorodno±ci wybarwienia

Normalizacj¦ intensywno±ci obrazów skrawków wybarwionych metod¡ Nissla przeprowadzono
metod¡ opisan¡ w dodatku A.1. W tym celu wybrano 34 skrawki wzorcowe. Obrazy dobierano
kieruj¡c si¦ nast¦puj¡cymi kryteriami: 1) Skrawki wzorcowe musiaªy by¢ prawidªowo wybarwione
oraz nie mogªy by¢ uszkodzone; 2) Cz¦sto±¢ wyboru skrawków wzorcowych zale»aªa od dynamiki
zmian budowy mózgu w danym fragmencie stosu; 3) Ka»dy uzyskany wynik normalizacji pod-
dawano inspekcji wzrokowej i dokonywano poprawek w doborze wzorców. Ko«cowy zestaw skraw-
ków referencyjnych otrzymano po kilkunastu próbach. Dopasowanie histogramów wykonywano
przy u»yciu 32 binów oraz 2048 losowo wybranych punktów z ka»dego obrazu u»ytego do kon-
strukcji histogramu. Ilustracja pocz¡tkowego stosu oraz stosu po normalizacji przedstawione s¡
na rysunku A.1 na stronie 71.

3.2.3 Rekonstrukcja obj¦to±ci blockface

Fotogra�e czoªa preparatu mro»eniowego wyskalowano mierz¡c liczb¦ pikseli przypadaj¡c¡ na
pewn¡ odlegªo±¢ na fotogra�ach wykonanych z linijk¡ przyªo»on¡ do czoªa bloku. Uzyskane od-
wzorowanie wyniosªo 16,96±0,07 µm/piksel.

Uzyskane fotogra�e blockface po zªo»eniu w stos nie daj¡ spójnej obj¦to±ci, widoczne s¡
niewielkie przesuni¦cia zaburzaj¡ce ksztaªt mózgu (rys. 3.2A). W celu wyeliminowania artefak-
tów spowodowanych drganiami oraz przesuni¦ciami obrazy dopasowano przy pomocy metody
sekwencyjnego dopasowania stosu obrazów opisanej w dodatku A.3. Jako referencyjny wybrano
obraz nr r=250 z serii n=529 obrazów. Wybrano skrawek znajduj¡cy si¦ w ±rodku stosu, co re-
dukuje skutki kumulowania si¦ bª¦dów kolejnych przeksztaªce«. Dopasowanie przeprowadzono
w oparciu o niebieski kanaª barwny fotogra�i. Jako miary podobie«stwa obrazów u»yto metryki
korelacji wzajemnej a jako przeksztaªcenia � transformacji sztywnej. Po dopasowaniu, ze stosu
skrawków wyci¦to obszar preparatu mro»eniowego (±rodkowa cz¦±¢ kadru). Uzyskan¡ obj¦to±¢
wyostrzono przy pomocy maski wyostrzaj¡cej (z j¡drem 0,08×0,01×0,08 µm) oraz przeskalowano
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Rysunek 3.2: Cyfrowy przekrój przez stos fotogra�i preparatu mro»eniowego w pªaszczy¹nie strza-
ªkowej (fotogra�e wykonano w pªaszczy¹nie koronalnej). (A) Obj¦to±¢ powstaªa poprzez zªo»enie
w stos obrazów preparatu mro»eniowego bez korygowania nieci¡gªo±ci. Widoczne s¡ nieci¡gªe
przej±cia mi¦dzy skrawkami. (B) Obj¦to±¢ po wyrównaniu. Kraw¦dzie bloku preparatu mro»e-
niowego oraz obrys i wn¦trze mózgu widoczne na przekroju ukªadaj¡ si¦ w sposób ci¡gªy.

do rozdzielczo±ci 33,8×40×33,8 µm/woksel, co daªo obj¦to±¢ o rozmiarach 480×529×350 wokseli
(w kierunkach odpowiednio: lewo-prawo, przód-tyª, góra-dóª).

W efekcie otrzymano skorygowan¡ obj¦to±¢ (rys. 3.2B) pozbawion¡ nieci¡gªo±ci spowodowa-
nych drganiami aparatu oraz kriostatu. Wyra¹na poprawa jest zauwa»alna równie» w przypadku
wn¦trza mózgu: struktury zmieniaj¡ si¦ gªadko, nie wyst¦puj¡ ostre przej±cia. Obj¦to±¢ taka
mo»e peªni¢ rol¦ obj¦to±ci referencyjnej podczas rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie
wybarwionych skrawków.

3.2.4 Maskowanie obrazów

Maskowanie obrazu jest procesem polegaj¡cym na wyodr¦bnieniu w danym obrazie pewnych
elementów b¦d¡cych przedmiotem zainteresowania. W rezultacie powstaje maska, binarny obraz
zde�niowany w tej samej dziedzinie, jak obraz maskowany. Warto±¢ maski równa jeden oznacza,
»e dany piksel (woksel) w obrazie maskowanym zostaª wyodr¦bniony, warto±¢ 0 oznacza, »e dany
woksel le»y poza wyodr¦bnionym obszarem.

W przypadku obrazów wybarwionych skrawków oddzielano od tªa fragmenty obrazu b¦d¡ce
tkank¡ mózgu. Maskowanie obrazów skrawków wykonano w sposób póªautomatyczny, jednakowy
dla skrawków Nisslowych i mielinowych. Z obrazów kolorowych wyodr¦bniono kanaª czerwony,
który nast¦pnie rozmyto �ltrem medianowym o j¡drze 5×5 pikseli (79×79 µm). W nast¦pnym
kroku wykonano progowanie dla warto±ci 94,8% maksymalnej intensywno±ci obrazu odcinaj¡c
tym samym wszystkie jasne obszary. Uzyskan¡ zgrubn¡ segmentacj¦ korygowano r¦cznie przy
pomocy oprogramowania ITK-Snap (Yushkevich i wsp., 2006b) do uzyskania zadowalaj¡cych
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wyników.
Wst¦pne maskowanie obj¦to±ci blockface przeprowadzono przy u»yciu czerwonego kanaªu

barwnego wydzielonego z obj¦to±ci przedstawionej na rysunku 3.2B. Obraz ten poddano �l-
trowaniu przy pomocy operatora Laplace'a (Gonzalez i Woods, 2007, str. 160) w celu wyo-
dr¦bnienia kraw¦dzi, a nast¦pnie uzyskan¡ obj¦to±¢ wygªadzono �ltrem Gaussowskim o j¡drze
68×68×80 µm (2×2×2 woksele), co wyeliminowaªo elementy obrazu o niskim kontra±cie. W ko-
lejnym kroku wyznaczono woksele stanowi¡ce miejsce przej±cia z warto±ci dodatnich na ujemne.
W rezultacie otrzymano zgrubn¡ mask¦, któr¡ poprawiano r¦cznie. Podobn¡ procedur¦ stosowano
w przypadku obj¦to±ci z obrazowania rezonansu magnetycznego. Jedyn¡ ró»nic¡ byªo dodatkowe
rozmycie przy pomocy �ltra medianowego (j¡dro: 1×1×1 woksela). Nast¦pnie zastosowano ope-
rator Laplace'a, wygªadzanie gaussowskie (wariancja: 50×50×50 µm) oraz wyznaczono woksele
stanowi¡ce granic¦ mi¦dzy dodatnimi a ujemnymi warto±ciami obrazu. Uzyskan¡ mask¦ popra-
wiano nast¦pnie r¦cznie.

3.3 Udziaª pozostaªych czªonków zespoªu badawczego

w procedurach do±wiadczalnych

W zwi¡zku z interdyscyplinarnym charakterem bada« opisanych w niniejszej pracy wi¦kszo±¢
czynno±ci zwi¡zanych z przygotowaniem materiaªu do±wiadczalnego zostaªo przeprowadzonych
przez pozostaªych czªonków zespoªu badawczego. Sekwencja procedur na zwierz¦tach oraz proce-
dur histologicznych zostaªa opracowana oraz nadzorowana przez prof. Krzysztofa Turlejskiego
oraz dr hab. Ruzann¦ D»awadian (Instytut Biologii Do±wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie). Mgr Natalia Chªodzi«ska (Instytut Biologii Do±wiadczalnej) przygotowaªa zwie-
rz¦ta do obrazowania oraz preparaty do krojenia, przeprowadziªa krojenie skrawków i barwienia
histologiczne. Wykonaªa równie» manualn¡ korekt¦ masek uzyskanych obj¦to±ci i obrazów wybar-
wionych skrawków oraz pomogªa w identy�kacji punktów anatomicznych podczas wyznaczania
ukªadu wspóªrz¦dnych. Dr Tomasz Banasik (Instytut Fizyki J¡drowej im. H. Niewodnicza«skiego
PAN w Krakowie) przeprowadzaª obrazowanie rezonansu magnetycznego.



Rozdziaª 4

Integracja danych

W poprzednich rozdziaªach opisano procedury eksperymentalne oraz kroki przygotowuj¡ce dane
do dalszej obróbki. W tym rozdziale przedstawiono proces integracji danych, czyli odtwarzania
relacji przestrzennych mi¦dzy poszczególnymi modalno±ciami danych z obrazowania, wykonany
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.1.

W pierwszej kolejno±ci (rozdziaª 4.1) przeprowadzono rekonstrukcje obj¦to±ci mózgu na pod-
stawie serii obrazów wybarwionych skrawków. Do ich wykonania u»yto modalno±ci po±redniej
w postaci obj¦to±ci z obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego (rozdziaª 3.1.3). Rekonstru-
kcje te przebiegaªy dwuetapowo, najpierw przy u»yciu transformacji sztywnych (rozdziaª 4.1.1),
a pó¹niej transformacji odksztaªcaj¡cych (rozdziaª 4.2).

Do obrazu MR dopasowano nast¦pnie liniowo poszczególne rekonstrukcje obj¦to±ci mózgu
(rozdziaª 4.3.1). Ponadto, w celu uzyskania mo»liwie dokªadnej transformacji przestrzennej,
dopasowanie liniowe poprawiono przy u»yciu transformacji odksztaªcaj¡cych dla par obj¦to±ci
Nissl�MRI oraz mielina�MRI (rozdziaª 4.3.2). W dalszej kolejno±ci, na podstawie obrazowania
czaszki metod¡ mikrotomogra�i komputerowej zde�niowano przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych
(rozdziaª 4.4) a do obrazu czaszki dopasowano obraz MR. (rozdziaª 4.4.1).

Uzyskane w ten sposób wyniki utworzyªy szablon mózgu oposa skªadaj¡cy si¦ z czterech
modalno±ci, zlokalizowany wzgl¦dem punktów charakterystycznych czaszki.

27
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rekonstrukcja przy użyciu
przekształceń sztywnych

korejestracja przy użyciu
transformacji afinicznej

oraz odkształcającej

poszczególne modalności (Nissl, mielina, blockface, MR) w przestrzeni obrazów MR
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Rysunek 4.1: Schemat integracji danych z ró»nych technik obrazowania.
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4.1 Rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu

Proces rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii obrazów wybarwionych skrawków zostaª
podzielony na dwa gªówne etapy. Pierwszym z nich jest liniowa rekonstrukcja obj¦to±ci his-
tologicznych z wykorzystaniem obj¦to±ci blockface jako wzorca ksztaªtu. Drugim etapem jest
rekonstrukcja nieliniowa z wykorzystaniem transformacji odksztaªcaj¡cych.

4.1.1 Opis metody rekonstrukcji liniowej

Celem etapu dopasowania liniowego jest uzyskanie rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu o ksztaªcie
zgodnym ze wzorcem oraz przeprowadzenie lokalnego dopasowania liniowego poprzez wyznacze-
nie, a nast¦pnie poª¡czenie dwóch serii dopasowa«: zgrubnego oraz dokªadnego. Przyj¦ta metoda
zostaªa zaczerpni¦ta z pracy Yushkevich i wsp. (2006a), jednak ze wzgl¦du na znaczne mody�kacje
jest szczegóªowo opisana poni»ej.

Celem dopasowania zgrubnego jest wymuszenie ksztaªtu obwiedni mózgu zgodnego ze wzorcem.
Etap ten realizowany jest przy pomocy procedury korejestracji dwóch stosów skrawków (proce-
dura 5 w dodatku A.4), z których jeden jest stosem obrazów skrawków, a drugi stosem obrazów
wzorca ksztaªtu. Dopasowanie zgrubne odtwarza prawidªowy ksztaªt obwiedni mózgu, nie zapew-
nia jednak dobrego dopasowania lokalnego mi¦dzy kolejnymi skrawkami.

Celem dopasowania szczegóªowego jest zapewnienie dobrego dopasowania mi¦dzy s¡siednimi
skrawkami (dopasowania lokalnego). Poniewa» etap ten jest poprzedzony dopasowaniem zgrub-
nym, nale»y przypuszcza¢, i» dopasowanie dokªadne b¦dzie wymagaªo zastosowania niewielkich,
w stosunku do rozmiarów skrawka, dodatkowych przesuni¦¢ oraz obrotów. Etap dopasowania
dokªadnego odbywa si¦ na zasadzie sekwencyjnego dopasowania stosu skrawków opisanego w do-
datku A.3.

�¡czenie obydwu serii dopasowa« ma na celu pozostawienie ich po»¡danych wªasno±ci i wye-
liminowanie mankamentów tak, aby ko«cowa rekonstrukcja jednocze±nie zachowywaªa anato-
miczny ksztaªt mózgu oraz dawaªa dobre lokalne dopasowanie mi¦dzy skrawkami. Fuzja obydwu
serii transformacji polega na zªo»eniu transformacji zgrubnej z wysokocz¦stotliwo±ciow¡ skªadow¡
transformacji precyzyjnej.

Opis formalny

n � liczba obrazów w stosie,
A = (A1, . . . , An) � seria obrazów dopasowywanych,
B = (B1, . . . , Bn) � seria obrazów referencyjnych,

C =
(
C(t1x,t

1
y ,θ

1), . . . , C(tnx ,t
n
y ,θ

n)

)
� ci¡g zgrubnych transformacji sztywnych,

F =
(
F(t1x,t

1
y ,θ

1), . . . , F(tnx ,t
n
y ,θ

n)

)
� ci¡g precyzyjnych transformacji sztywnych.

M =
(
M(t1x,t

1
y ,θ

1), . . . ,M(tnx ,t
n
y ,θ

n)

)
� ci¡g ko«cowych transformacji sztywnych b¦d¡cych efektem
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ª¡czenia transformacji zgrubnych z dokªadnymi.

Ponadto, niech zapis

T′ = (Tµ′1 , . . . , Tµ′n) = (Tµ1 , . . . , Tµn) ∗Kσr,σt = T ∗Kσr,σt (4.1)

oznacza dziaªanie na ci¡gu transformacji sztywnych T(t1x,t
1
y ,θ

1), . . . , T(tnx ,t
n
y ,θ

n) polegaj¡ce na wyko-
naniu splotu ci¡gów zªo»onych parametrów transformacji z j¡drem Gaussowskim

K(i, σ) =
1√

2π · σ
· e−

i2

2σ2 . (4.2)

w nast¦puj¡cy sposób:

(
t′1x , . . . , t

′n
x

)
=
(
t1x, . . . , t

n
x

)
∗Kσt ,(

t′1y , . . . , t
′n
y

)
=
(
t1y, . . . , t

n
y

)
∗Kσt ,(

θ′1, . . . , θ′n
)

=
(
θ1, . . . , θn

)
∗Kσr

(4.3)

a nast¦pnie utworzeniu na podstawie przeksztaªconych parametrów nowego ci¡gu transformacji
Tµ′1 , . . . , Tµ′n = T(t′1x ,t

′1
y ,θ
′1), . . . , T(t′nx ,t

′n
y ,θ
′n). Przy czym �ltrowanie jest wykonywane z ró»nymi

warto±ciami wariancji dla parametrów odpowiadaj¡cym obrotom (σr) oraz przesuni¦ciom (σt).
Przyjmuj¡c powy»sze oznaczenia, po etapie dopasowania precyzyjnego otrzymujemy nast¦puj¡c¡
seri¦ transformacji:

F ◦ C =
(
F(t1x,t

1
y ,θ

1) ◦ C(t1x,t
1
y ,θ

1),...,F(tnx ,t
n
y ,θ

n) ◦ C(tnx ,t
n
y ,θ

n)

)
. (4.4)

Skªadow¡ niskocz¦stotliwo±ciow¡ uzyskuje si¦ poprzez splot transformacji precyzyjnych z j¡drem
Gaussowskim:

F ∗Kσr,σt︸ ︷︷ ︸
skªadowa

niskocz¦stotliwo±ciowa

◦C. (4.5)

Wyznaczona skªadowa niskocz¦stotliwo±ciowa jest nast¦pnie od�ltrowywana przez co uzyskiwana
jest skªadowa wysokocz¦stotliwo±ciowa:

M = (F ∗Kσr,σt)
−1 ◦ F︸ ︷︷ ︸

skªadowa
wysokocz¦stotliwo±ciowa

◦C. (4.6)

Schematyczny opis implementacji metody przedstawiono na procedurze 1:
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Procedura 1 �¡czenie transformacji zgrubnej i precyzyjnej
Dane wej±ciowe: n, (A1, . . . , An), (B1, . . . , Bn), σr, σt
Dane wyj±ciowe: (M1, . . . ,Mn), (A′1, . . . , A

′
n)

1: C← Coarse(A,B) . Dopasowanie zgrubne wg procedury 5, dodatek A.4.
2: F← Fine(A) . Dopasowanie precyzyjne wg procedury 4, dodatek A.3.
3: M← (F ∗Kσr,σt)

−1 ◦ F ◦ C . �¡czenie dopasowania zgrubnego
4: oraz precyzyjnego (wzór (4.6)).
5: dla i = 0→ n wykonaj: . Przeksztaªcanie obrazów pocz¡tkowych
6: A′i ←M(tix,t

i
y ,θ

i)(Ai)

n � liczba obrazów w stosie,
(A1, . . . , An) � seria obrazów dopasowywanych (ruchomych),
(A′1, . . . , A

′
n) � seria obrazów przeksztaªconych,

(B1, . . . , Bn) � seria obrazów referencyjnych,
σt, σr � wariancja j¡dra Gaussowskiego parametrów odpowadaj¡cych odpowiednio przesuni¦-
ciom oraz obrotom.

Opisan¡ powy»ej procedur¦ zastosowano do rekonstrukcji obydwu serii skrawków. Jako wzorzec
ksztaªtu posªu»yªa obj¦to±¢ uzyskana na podstawie obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego
(cz¦±¢ 3.1.3, rys. 3.2B). Przed przyst¡pieniem do rekonstrukcji, ka»demu z obrazów skrawków
przypisano odpowiadaj¡c¡ mu fotogra�¦ czoªa bloku mro»eniowego, a tym samym mask¦ obrazu
skrawka przed skrojeniem. Dopasowanie zgrubne dla obydwu serii skrawków zostaªo przeprowad-
zone przy u»yciu masek obrazów skrawków (obrazy ruchome) oraz masek obrazów blockface

(obrazy wzorcowe), jako miary podobie«stwa u»yto sumy kwadratów ró»nic.
Dopasowanie sekwencyjne wykonano, dla obydwu serii barwie«, przy u»yciu czerwonych

kanaªów barwnych a jako miar¦ podobie«stwa zastosowano znormalizowany wspóªczynnik ko-
relacji. W celu wyboru obrazu referencyjnego przeprowadzono szereg rekonstrukcji próbnych
dla obrazów referencyjnych o indeksach z zakresu 130�180, w odst¦pach co 5 obrazów a ich
wyniki poddano inspekcji. Ostatecznie, jako obraz referencyjny, dla stosu skrawków wybar-
wionych metod¡ Nissla wybrano obraz o indeksie 150, natomiast dla stosu skrawków wybar-
wionych na obecno±¢ mieliny u»yto obrazu o indeksie 160.

Podczas fuzji obydwu serii transformacji, wariancja j¡dra Gaussowaskiego (wzór 4.2) dla
parametrów odpowiadaj¡cych za przesuni¦cie wynosiªa 5 obrazów (σt = 5), za obrót � 20
obrazów (σr = 20).
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4.2 Nieliniowa rekonstrukcja obj¦to±ci histologicznych

Z powodu znieksztaªce« skrawków powstaj¡cych podczas przygotowywania materiaªu do±wiad-
czalnego opisanych na rys. 1.2, str. 5, rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu przy u»yciu wyª¡cznie trans-
formacji liniowych ma ograniczon¡ dokªadno±¢. Popraw¦ wierno±ci rekonstrukcji mo»na uzyska¢
poprzez zastosowanie transformacji odksztaªcaj¡cych omówionych w rozdziale 2.2.2 na str. 17.

4.2.1 Zaªo»enia oraz charakterystyka metody

Metoda rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie stosu skrawków przy u»yciu transformacji
odksztaªcaj¡cych opiera si¦ na zaªo»eniu, »e zmiany ksztaªtu struktur mózgu pomi¦dzy skraw-
kami s¡ maªe w porównaniu z grubo±ci¡ skrawka. Wynika z tego, »e obrazy s¡siaduj¡cych ze sob¡
skrawków s¡ podobne. Zatem w celu uzyskania rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu pozbawionej nie-
ci¡gªo±ci charakterystycznych dla rekonstrukcji wykonanej przy u»yciu transformacji sztywnej,
nale»y uczyni¢ obrazy skrawków podobnymi w sensie formalnym do obrazów ich s¡siadów.

Elementarnym etapem dziaªania opisywanej metody jest dopasowanie danego obrazu ru-
chomego do obrazu wzorcowego b¦d¡cego ±redni¡ arytmetyczn¡ obrazów znajduj¡cych si¦ w
pewnym s¡siedztwie ε od obrazu ruchomego za pomoc¡ formalizmu normalizacji symetrycznej
(SyN, dodatek A.2). Dopasowanie takie wykonywane jest dla ka»dego obrazu w stosie, a op-
eracja powtarzana jest okre±lon¡ liczb¦ razy z parametrami zale»nymi od konkretnej iteracji
(procedura 2).

Procedura 2 Pojedyncza iteracja w metodzie rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej
Dane wej±ciowe: n, j, Pj , (I1, . . . , In), (uk,1, . . . , uk,n)
Dane wyj±ciowe: (uj,1, . . . , uj,n)
1: dla i = 0→ n wykonaj:

2: Mi ← (uj−1,i ◦ uj−2,i ◦ . . . ◦ u1,i)(Ii) . Przygotowanie obrazów ruchomych
3: na podstawie wyników poprzednich iteracji
4: Fi ← 1

2ε

∑i+1,...,i+ε
k=i−ε,...,i−1Mi . Przygotowanie obrazów referencyjnych

5: uj,i ← SyN(Mi, Fi,Pj) . Wyznaczenie przeksztaªcenia

n � liczba obrazów w stosie,
j � numer iteracji,
Pj � zbiór parametrów dopasowania w iteracji j

(wyszczególnione w tabelach na rysunkach 4.3 i 4.4 na stronie 35).
I1, . . . , In � obrazy skrawków b¦d¡ce wynikiem rekonstrukcji liniowej,
uj,i � pole przeksztaªcenia skrawka i wyznaczone w iteracji j,
Zapis SyN(M,F,Pj) oznacza wyznaczenie przeksztaªcenia mi¦dzy obrazem ruchomym M oraz
wzorcowym F przy u»yciu formalizmu SyN za pomoc¡ oprogramowania ANTS opisanego w do-
datku A.2 na stronie 73 przy zastosowaniu zbioru parametrów Pj .
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4.2.2 Poszczególne etapy dopasowania

Ogólny schemat procesu rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej przedstawiony jest na rysunku 4.2, zostaª
on podzielony na cztery etapy, których cele oraz przebieg opisano poni»ej:

Etap I. Kompensacja silnie znieksztaªconych skrawków

Pierwszym etapem jest znieksztaªconych obrazów silnie zdeformowanych skrawków (rys. 4.2I).
Pod tym poj¦ciem nale»y rozumie¢ takie skrawki, które nale»y poprawi¢ przed kolejnymi eta-
pami rekonstrukcji, w przeciwnym przypadku bowiem rekonstrukcja b¦dzie zawieraªa artefakty
pochodz¡ce od tych skrawków. Korekta silnych znieksztaªce« mo»e by¢ wykonana w zale»no±ci od
konkretnego obrazu, w caªej jego dziedzinie b¡d¹ tylko w obr¦bie pewnego fragmentu wskazanego
r¦cznie.

Etap II. Rekonstrukcja gªadkiej obwiedni mózgu

Kolejnym etapem rekonstrukcji jest zapewnienie gªadkiej obwiedni rekonstrukcji (rys. 4.2II).
Danymi wej±ciowymi dla tego etapu s¡ obrazy obwiedni mózgu (maski obrazów skrawków) przek-
sztaªcone przy pomocy pól deformacji wyznaczonych w poprzednim etapie. Poniewa» u»ywanymi
obrazami s¡ binarne maski, stosowan¡ metryk¡ jest suma kwadratów ró»nic.

Etapy III i IV. Rekonstrukcja gªadkiego przebiegu struktur

Ostatnim etapem jest wymuszenie przebiegu rekonstrukcji wn¦trza mózgu tak, aby poszczególne
struktury (np. wªókna czy te» warstwy komórek, j¡dra) przechodziªy w sposób ci¡gªy ze skrawka
na skrawek (rys. 4.2III, 4.2IV). Danymi wej±ciowymi s¡ obrazy skrawków b¦d¡ce rezultatem re-
konstrukcji gªadkiej obwiedni. Etap ten zostaª podzielony na dwie cz¦±ci � dopasowania zgrub-
nego oraz dokªadnego. Podziaª ten nie ma sztywnych kryteriów, podkre±la raczej konieczno±¢ za-
stosowania wielu zestawów parametrów w celu uzyskania szczegóªowego dopasowania. Poniewa»
celem tego etapu jest gªadki przebieg wn¦trza rekonstrukcji, adekwatn¡ miar¡ podobie«stwa
obrazów jest korelacja wzajemna.

4.2.3 U»ycie metody

Opracowan¡ metod¦ zastosowano do rekonstrukcji obydwu serii skrawków b¦d¡cych wynikami
rekonstrukcji liniowej. Obrazy maj¡ rozdzielczo±¢ 15,84 µm/piksel w pªaszczy¹nie skrawka a nom-
inalny odst¦p mi¦dzy kolejnymi skrawkami wynosi 80 µm/piksel w ka»dej z serii.

Nieliniowa rekonstrukcja obj¦to±ci na podstawie skrawków wybarwionych metod¡ Nissla

Rekonstrukcja stosu 264 skrawów wybarwionych metod¡ Nissla realizowana zostaªa w czterech
etapach zgodnie z tabel¡ przedstawion¡ na rysunku 4.3 oraz schematem rekonstrukcji z ry-
sunku 4.2. Do eliminacji silnie znieksztaªconych skrawków (etap I) dobrano wyra¹nie wi¦kszy
krok gradientu (0,15�0,5 dla metryki korelacji wzajemnej oraz 0,25 dla metryki sumy kwadratów
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Rysunek 4.2: Schemat procedury odksztaªcaj¡cej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii
wybarwionych skrawków. Poszczególne etapy rekonstrukcji (oznaczone jako I, II, III, IV) zostaªy
szczegóªowo omówione w tek±cie. Liniami ci¡gªymi oznaczono obrazy, liniami przerywanymi �
przeksztaªcenia. Poª¡czenie linii przerywanej z lini¡ ci¡gª¡, wraz z kropk¡, oznacza zastosowanie
przeksztaªce« do obrazów.

ró»nic), ni» w kolejnych etapach: 0,05 w etapie rekonstrukcji obwiedni (etap II), 0,01 dla etapów
rekonstrukcji struktur (III, IV). Precyzj¦ dopasowania regulowano równie» poprzez zmian¦ rozmi-
aru j¡dra, na podstawie którego wyznaczona byªa metryka korelacji wzajemnej. Promie« ten
wynosiª 16 pikseli dla etapów I i II (dopasowanie zgrubne) oraz 2�4 dla etapów III i IV (dopa-
sowanie dokªadne). Podobne rozwi¡zanie zastosowano równie» dla regularyzacji pola deforma-
cji. W etapie I i II gradient pola przeksztaªce« rozmywano j¡drem Gaussowskim o wariancji
3 pikseli (47,4 µm), natomiast w etapach III i IV, w celu otrzymania bardziej szczegóªowego
dopasowania, zastosowano j¡dro Gaussowskie o wariancji jednego piksela (15,8 µm). Podczas
dopasowa« dla wszystkich etapów posªugiwano si¦ pi¦ciostopniow¡ piramid¡ obrazów, przy czym
dopasowanie wykonywano wyª¡cznie dla obrazów o trzech najmniejszych rozdzielczo±ciach (252,8;
126,4; 63,2 µm/piksel). We wszystkich etapach stosowano s¡siedztwo o rozmiarze ε = 1. Wyko-
nanie rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej wedªug parametrów z tabeli 4.3 wymagaªo wyznaczenia 3785
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pól przeksztaªce«.

Odksztaªcaj¡ca rekonstrukcja obj¦to±ci na podstawie skrawków

wybarwionych na obecno±¢ mieliny

W przypadku rekonstrukcji obj¦to±ci na podstawie 264 skrawków mielinowych posªu»ono si¦
zestawem parametrów podanym w tabeli na rysunku 4.4. Rekonstrukcja przebiegaªa w czterech eta-
pach. Podczas doboru parametrów kierowano si¦ podobnymi kryteriami, jak dla rekonstrukcji
obj¦to±ci w modalno±ci Nissla próbuj¡c u»y¢ jak najwi¦cej podobnych warto±ci. Rekonstrukcja
wymagaªa wyznaczenia 4616 pól przeksztaªce«.

Dane wejścioweEtap

I

III

IV

II

Liczba
iteracji

Zakres obrazów Parametry dopasowania Uwagi

1 maski skrawków 9 wybranych CC(16, 0.5); Gauss(3,1); Piramida(11100); ε=1

1 obrazy skrawków 4 wybrane CC(4, 0.25); Gauss(3,1); Piramida(11100); ε=1 B

C

MSQ(-, 0.05); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

5 obrazy skrawków cały stos CC(2, 0.01); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

4 obrazy skrawków 1-80 CC(2, 0.01); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

maski skrawków cały stos8

5 obrazy skrawków 4 wybrane CC(16, 0.15); Gauss(3,1); Piramida(11100); ε=1

A

B

Rysunek 4.3: Zestawienie parametrów rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej dla obj¦to±ci z obrazów
skrawów wybarwionych metod¡ Nissla. (Uwaga A): Wybrano skrawki w których silnie znieksz-
taªcona byªa tylko cz¦±¢ skrawka. (Uwaga B): Wybrano skrawki silnie zdeformowane w caªo±ci.
(Uwaga C): Po wzrokowej inspekcji etapu dopasowania szczegóªowego stwierdzono zadowala-
j¡ce dopasowanie w caªym stosie za wyj¡tkiem obszaru opuszek w¦chowych. Dla fragmentu stosu
zawieraj¡cego obrazy opuszek wykonano dodatkowo dwie iteracje. W kolumnie �Parametry dopa-
sowania¹apis M(x,y) oznacza u»ycie metryki korelacji wzajemnej (M: CC) z promieniem okna,
w którym wyznaczana jest miara korelacji równym x oraz wspóªczynnikiem skoku gradientu
y. Dla miary sumy kwadratów ró»nic (M: MSQ) de�niowany jest jedynie wspóªczynnik skoku
gradientu. Zapis Gauss(a,b) oznacza zastosowanie regularyzacji poprzez rozmycie Gaussowskie
z j¡drem o promieniu a pikseli dla gradientu miary podobie«stwa oraz b pikseli dla pola defor-
macji.

Dane wejścioweEtap

I

III

IV

II

Liczba
iteracji

Zakres obrazów Parametry dopasowania Uwagi

4 obrazy skrawków 24 wybrane skrawki CC(16, 0.5); Gauss(3,1); Piramida(11100); ε=1

4 obrazy skrawków 34 wybrane skrawki CC(16, 0.25); Gauss(3,1); Piramida(11100); ε=1

A

MSQ(-, 0.05); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

5 obrazy skrawków cały stos CC(4, 0.05); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

6 obrazy skrawków cały stos CC(4, 0.01); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

2 obrazy skrawków 1-80 CC(4, 0.01); Gauss(1,1); Piramida(11100); ε=1

maski skrawków cały stos5

Rysunek 4.4: Zestawienie parametrów rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej dla obj¦to±ci z obrazów
skrawków wybarwionych na obecno±¢ mieliny. (Uwaga A): Dla fragmentu stosu zawieraj¡cego
obrazy opuszek w¦chowych wykonano dodatkowo dwie iteracje.
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Rysunek 4.5: Ilustracja przykªadowego ko«cowego pola przeksztaªcenia wyznaczonego w proce-
sie odksztaªcaj¡cej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu. (A) Obraz skrawka przed przeksztaªceniem
z naªo»on¡ wizualizacj¡ pola deformacji. Wektory wskazuj¡ kierunek oraz warto±¢ przesuni¦cia
danego punktu, kolorowe obszary ilustruj¡ lokalne rozszerzenie (kolor niebieski) oraz skurcze-
nie (kolor czerwony) w badanym punkcie. (B) Obraz wzorcowy w ostatniej iteracji dopasowania
(C) Ró»nica mi¦dzy obrazem pocz¡tkowym z panelu A oraz obrazem wzorcowym z panelu B.
(D) Ró»nica mi¦dzy przeksztaªconym obrazem pocz¡tkowym z panelu A a obrazem wzorcowym
z panelu B. Widoczna jest poprawa podobie«stwa mi¦dzy obrazami przed dopasowaniem oraz
po dopasowaniu. Szczególnie widoczne ró»nice zaznaczono czerwonymi strzaªkami.
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4.2.4 Badanie pól przeksztaªce«

W celu wery�kacji poprawno±ci rekonstrukcji zbadano pola deformacji wyznaczone dla poszcze-
gólnych obrazów. Na rysunku 4.5A przedstawiona jest wizualizacja przeksztaªcenia dla przykªad-
owego skrawka wybarwionego metod¡ Nissla. Jednak»e wzrokowa analiza pól przeksztaªce« po-
szczególnych obrazów jest u»yteczna tylko w szczególnych przypadkach, np. w celu wery�kacji
implementacji samej metody. Dlatego te» dla wszystkich ko«cowych transformacji wyznaczono
±rednie przesuni¦cie elementu obrazu (MSD) zgodnie ze wzorem (4.7):

MSD =

∫
S ||~d(s)||ds∫

S ds
, (4.7)

gdzie S jest fragmentem obrazu zawieraj¡cym obszar skrawka, ds ró»niczkowym elementem tego
obszaru, ~d(s) � wektorem przeksztaªcenia w danym punkcie skrawka. W implementacji ró»-
niczkowy element powierzchni przybli»any jest pikselem obrazu. Po obliczeniu MSD dla wszys-
tkich obrazów skrawków z obydwu obj¦to±ci wykonano histogram liczby skrawków w zale»no±ci
od warto±ci ±redniej deformacji.

4.3 Korejestracja poszczególnych modalno±ci

4.3.1 Korejestracja sztywna

Korejestracja obrazu MR z obj¦to±ciami mózgu z pozostaªych technik obrazowania zostaªa wyko-
nana przy u»yciu maski obrazu MR oraz maski obj¦to±ci z obrazowania czoªa preparatu mro»e-
niowego. Dopasowanie wykonano przy u»yciu transformacji sztywnej oraz miary sumy kwadratów
ró»nic. Dopasowanie pªaszczyzn po±rodkowych, bocznych fragmentów kory, opuszek w¦chowych
oraz pnia mózgu oceniono jako zadowalaj¡ce i postanowiono nie stosowa¢ transformacji o wi¦kszej
liczbie stopni swobody.

Poniewa» obj¦to±¢ z obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego peªni rol¦ referencji w pro-
cesie rekonstrukcji obj¦to±ci na podstawie wybarwionych skrawków, transformacja sztywna wyz-
naczona dla obj¦to±ci blockface jest jednocze±nie wªa±ciw¡ transformacj¡ liniow¡ dla obj¦to±ci
w modalno±ci Nissla oraz mielinowej.

4.3.2 Korejestracja nieliniowa

W celu usuni¦cia znieksztaªce« charakterystycznych dla danej metody barwienia, a tym samym
poprawienie zgodno±ci przestrzennej mi¦dzy obj¦to±ciami histologicznymi oraz obrazem MR,
konieczne byªo wykonanie korejestracji z wykorzystaniem metod odksztaªcaj¡cych. Dopasowanie
zostaªo przeprowadzone przy u»yciu formalizmu normalizacji symetrycznej (dodatek A.2) z wyko-
rzystaniem wielu par obrazów referencyjny�ruchomy. Dla ka»dej pary wyznaczano osobn¡, cz¡-
stkow¡, metryk¦ podobie«stwa daj¡c¡ wkªad w miar¦ globalna. Poni»ej opisane s¡ poszczególne
pary obrazów ruchomych i dopasowywanych.
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Obrazy w skali szaro±ci

W obydwu przypadkach (dopasowanie Nissl�MR oraz mielina�MR) obrazem wzorcowym byª
obraz MR. W przypadku obj¦to±ci histologicznych obrazem ruchomym byª czerwony kanaª bar-
wny ze wzgl¦du na najwi¦kszy kontrast mi¦dzy strukturami. Miar¡ podobie«stwa podczas dopa-
sowywania obydwu obj¦to±ci histologicznych do obrazu MR byªa metryka korelacji wzajemnej
z wag¡ zale»n¡ od iteracji.

Maski obrazu referencyjnego oraz ruchomego

Kolejnym zestawem danych byªy obwiednie (maski) obrazu referencyjnego oraz dopasowywanego,
w których obszary klasy�kowane jako mózg oznaczone s¡ warto±ci¡ 1, a pozostaªe obszary warto±-
ci¡ 0. Miar¡ podobie«stwa byªa suma kwadratów ró»nic. Waga czªonu zmieniaªa si¦ w zale»no±ci
od iteracji.

R¦cznie wyznaczone obszary homologiczne

Dopasowanie byªo dodatkowo wsparte informacjami na temat odpowiadaj¡cych sobie fragmen-
tów obj¦to±ci w obrazie wzorcowym oraz obrazach ruchomych. Wprowadzenie tych informacji
polegaªo na wykonaniu obrysów (segmentacji) odpowiadaj¡cych sobie fragmentów mózgu. Seg-
mentacje wykonano r¦cznie niezale»nie na wszystkich trzech dopasowywanych obj¦to±ciach. Lista
wyznaczonych obszarów przedstawiona jest poni»ej.

Cz¦±ci obrysowane zarówno dla obj¦to±ci w modalno±ci Nissla, mieliny i obrazu MR:

• warstwa kª¦buszków w¦chowych oraz wªókna w¦chowe w opuszkach w¦chowych (ObWm),
• warstwa splotowa zewn¦trzna opuszek w¦chowych (EPl),
• warstwa ziarnista opuszek w¦chowych (ObGr),
• kora mózgu bez formacji hipokampa (Cx ),
• formacja hipokampa (Hc),
• warstwa komórek ziarnistych zakr¦tu z¦batego hipokampa (DG),
• lewa strona pnia mózgu (Bs-L),
• prawa strona pnia mózgu (Bs-R),
• istota szara okoªowodoci¡gowa (PAG),
• mó»d»ek (Cb).

Cz¦±ci obrysowane dodatkowo dla obj¦to±ci w modalno±ci Nissla oraz na obrazie MR:

• warstwa II kory gruszkowej (Pir-II ),
• spoidªo przednie oraz odchodz¡ce od niego wi¡zki wªókien (AC ).

Segmentacja byªa wykonywana w sposób iteracyjny: 1) lokalizowano miejsca, w których dopa-
sowanie rozbiegaªo si¦ najsilniej; 2) w tych miejscach oraz w ich pobli»u obrysowywano r¦cznie,
niezale»nie na trzech modalno±ciach, odpowiadaj¡ce sobie obszary; 3) po wykonaniu segmentacji
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dopasowanie byªo ponawiane, wyniki przegl¡dane, a segmentacj¦, w razie konieczno±ci, popra-
wiano; 4) po otrzymaniu zadowalaj¡cego dopasowania w analizowanym obszarze wyszukiwano
kolejny bª¦dnie dopasowany obszar i powtarzano procedur¦.

Parametry dopasowania

Dopasowanie wykonano w sposób wielorozdzielczy, w dziesi¦ciu iteracjach, w których u»yto
ró»nych warto±ci parametrów dopasowania, jednak»e takich samych zarówno dla obj¦to±ci w modal-
no±ci Nissla oraz mielinowej. Dla wszystkich iteracji rozmiar j¡dra korelacji wzajemnej wynosiª
5 wokseli, a dopasowanie wedªug segmentacji realizowane byªo przy u»yciu wszystkich wyznac-
zonych wokseli bez stosowania rozmycia. Pozostaªe parametry byªy zale»ne od iteracji, a ich
zestawienie przedstawiono w tabeli na rysunku 4.6.

SyN(0.35); Gauss(0,1)

SyN(0.25); Gauss(0,1)

SyN(0.25); Gauss(0,1)

SyN(0.25); Gauss(0,1)

SyN(0.25); Gauss(0,1)

waga obrazów
w skali szarości

waga obrazów
obwiedni

waga dopasowania
segmentacji parametry dopasowaniarozdzielczość

obrazów [µm]nr iteracji

1. 0.0 1.0 1.0 200

2-3.

4-6.

7-8.

9-10.

1.0 0.0 0.5 200

1.0 0.0 0.5 100

1.0 0.0 0.5 75

1.0 0.0 0.5 50

Rysunek 4.6: Zestawienie parametrów korejestracji nieliniowej zale»nych od numeru iteracji. Zapis
SyN(x) oznacza zastosowanie algorytmu normalizacji symetrycznej przy u»yciu mno»nika kroku
gradientu równego x.

4.3.3 Ocena dokªadno±ci korejestracji

W celu zbadania dokªadno±ci korejestracji, na ka»dej obj¦to±ci (Nissl, mielina, MR) wyznaczono
r¦cznie dokªadnie 100 homologicznych punktów równomiernie w caªej obj¦to±ci mózgu. Nast¦pnie
obliczono odlegªo±ci mi¦dzy odpowiadaj¡cymi sobie punktami w badanych obj¦to±ciach po etapie
korejestracji liniowej (rozdziaª 4.3.1) oraz po etapie korejestracji nieliniowej (rozdziaª 4.3.2).

Kolejnym etapem ewaluacji korejestracji byªo zmierzenie pokrywania si¦ obrysowanych frag-
mentów mózgu. Wyznaczono ±redni¡ cz¦±¢ wspóln¡ odpowiadaj¡cych sobie obrysów dla par Nissl�
MRI oraz mielina�MRI przy u»ycia wspóªczynnika Dice'a (wzór (4.8), Dice (1945)):

D(X,Y ) =
2|X ∩ Y |
|X|+ |Y |

(4.8)

Wspóªczynnik ten wynosi zero, je»eli dwa zbiory X i Y s¡ rozª¡czne oraz 1, je»eli porównywane
zbiory s¡ ze sob¡ identyczne. W przypadkach niecaªkowitej zgodno±ci obydwu zbiorów otrzymuje
si¦ warto±ci mi¦dzy 0 a 1.
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4.4 Przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych

Przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych wyznaczono w oparciu o dane z obrazowania czaszki metod¡
mikrotomogra�i komputerowej. Uzyskan¡ obj¦to±¢ w pierwszym kroku przeskalowano do rozdziel-
czo±ci 50µm/woksel. Nast¦pnie na uzyskanym obrazie wyznaczono poªo»enie ko±ci czoªowej,
ciemieniowej, skroniowej, oraz ko±ci mi¦dzyciemieniowej. Na ich podstawie zlokalizowano prze-
bieg szwów: wie«cowego, w¦gªowego oraz strzaªkowego. Nast¦pnie okre±lono poªo»enie punktów
charakterystycznych na powierzchni czaszki: bregm¦ na przeci¦ciu szwu strzaªkowego oraz wie«-
cowego, oraz lambd¦ na przeci¦ciu szwu strzaªkowego oraz w¦gªowego. Dodatkowo wyznaczono
przebieg linii mi¦dzyusznej.

Nast¦pnym krokiem byªa zmiana orientacji obj¦to±ci w taki sposób, aby pªaszczyzny ana-
tomiczne pokrywaªy si¦ z pªaszczyznami siatki obrazu. Obrót wyznaczono tak, aby bregma
i lambda znajdowaªy si¦ na jednej pªaszczy¹nie poziomej a pªaszczyzna po±rodkowa pokrywaªa
si¦ ze ±rodkow¡ pªaszczyzn¡ siatki obrazu. W ten sposób ci¦cie obrazu w pªaszczyznach siatki
jest równowa»ne z wykonaniem ci¦cia w odpowiadaj¡cych im gªównych pªaszczyznach anato-
micznych. W ko«cowym etapie analizy zmierzono odlegªo±ci mi¦dzy wyznaczonymi punktami
charakterystycznymi.

4.4.1 Lokalizacja rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu

wzgl¦dem punktów charakterystycznych czaszki

W celu dopasowania obj¦to±ci mózgu do obrazu czaszki wykonano nast¦puj¡ce kroki: W pierwszej
kolejno±ci na obrazie µCT wyznaczono mask¦ puszki mózgowej. Nast¦pnie, do wyznaczonej maski
dopasowano mask¦ obj¦to±ci mózgu z obrazu MR. Dopasowanie przeprowadzono przy u»yciu
transformacji sztywnej oraz sumy kwadratów ró»nic jako miary podobie«stwa.

Obraz czaszki pochodzi z innego osobnika ni» obraz MR mózgu, ponadto puszka mózgowa
ma wi¦ksz¡ obj¦to±¢ ni» mózg (w jamie czaszki mieszcz¡ si¦ dodatkowo np. opony mózgowe
oraz pªyn mózgowo-dzeniowy). W zwi¡zku z tym uzyskane dopasowanie nie byªo wystarczaj¡co
dokªadne (np. pªaszczyzna po±rodkowa obrazu µCT nie pokrywaªa si¦ z analogiczn¡ pªaszczyzn¡
w obrazie MR), konieczne byªo zatem zastosowanie szeregu drobnych, r¦cznych korekt uzyskanej
transformacji, które zwi¦kszyªy zgodno±¢ dopasowania.

Poniewa» pozostaªe modalno±ci zostaªy dopasowane do obrazu MR przy u»yciu procedury
opisanej w cz¦±ci 4.3.1, przeksztaªcenie wyznaczone dla tej obj¦to±ci jest jednocze±nie przeksztaª-
ceniem lokalizuj¡cym pozostaªe rekonstrukcje obj¦to±ci mózgu w przestrzennym ukªadzie wspóª-
rz¦dnych, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.1 na stronie 28.



Rozdziaª 5

Wyniki

5.1 Wyniki liniowej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu

5.1.1 Rekonstrukcje obj¦to±ci na podstawie obrazów skrawków wybarwionych

metod¡ Nissla

Na rysunku 5.1 pokazano parametry transformacji wyznaczonych w procesie ª¡czenia transfor-
macji zgrubnych oraz szczegóªowych. Wykres 5.1A przedstawia wyniki dla dopasowania obj¦to±ci
uzyskanej ze skrawków wybarwionych metod¡ Nissla. Warto±ci parametrów poza skrawkiem re-
ferencyjnym (obraz 150) s¡ ró»ne od zera.

Dla przesuni¦cia w pªaszczy¹nie pionowej (jasnozielona krzywa), zale»no±¢ jest praktycznie
jednostajna. Dla skrawka 1 przesuni¦cie to ma warto±¢ najmniejsz¡ (-0,93 mm), dla skrawka
referencyjnego osi¡ga 0 mm oraz ro±nie do maksymalnej warto±ci 0,53 mm dla skrawka 243.
Translacja w pªaszczy¹nie poziomej (jasnoniebieska krzywa) przyjmuje warto±¢ zero jedynie dla
skrawka referencyjnego i charakteryzuje si¦ du»¡ zmienno±ci¡. Dla skrawka 1 przyjmuje warto±¢
0,35 mm a nast¦pnie osi¡ga lokalne minimum dla skrawka 47 (-0,04 mm), pó¹niej d¡»y do maksy-
malnej warto±ci 0,49 mm dla skrawka 118, nast¦pnie d¡»y do zera i dalej maleje oscyluj¡c w
zakresie od -0,64 mm do -0,17 mm. Warto±¢ k¡ta obrotu utrzymuje si¦ w okolicach zera dla
skrawków z zakresu 70-230. Dla skrawków poni»ej 70. k¡t obrotu gwaªtownie ro±nie do maksy-
malnej warto±ci 20,54◦ dla skrawka 29. Dla skrawków powy»ej 230 k¡t obrotu równie» si¦ zwi¦ksza
osi¡gaj¡c skrajn¡ warto±¢ 10,5◦ dla skrawka 251.

Du»e warto±ci k¡ta obrotu oznaczaj¡, »e rekonstrukcja na danym odcinku stosu charak-
teryzuje si¦ silnym skr¦ceniem. Wida¢ te», »e dla wszystkich parametrów oscylacje s¡ mniejsze
w pobli»u skrawka referencyjnego ni» na skrawkach skrajnych (wpªyw kumulacji bª¦dów).

Warto±ci parametrów skªadowej wysokocz¦totliwo±ciowej (krzywe przedstawione na wykresie
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5.1B) oscyluj¡ w okolicach zera dla caªego stosu obrazów, co oznacza, »e wyeliminowany zostaª
dryf (przesuni¦cie oscyluje wokóª zera) obj¦to±ci, a tak»e jej skr¦cenie (warto±ci k¡ta obrotu
oscyluj¡ wokóª zera).

5.1.2 Rekonstrukcje obj¦to±ci na podstawie obrazów skrawków wybarwionych

na obecno±¢ mieliny

Warto±ci parametrów transformacji wyznaczonych dla rekonstrukcji na podstawie skrawków
wybarwionych na obecno±¢ mieliny przedstawione na wykresach 5.1C-D maj¡ podobn¡ zmi-
enno±¢, jak parametry rekonstrukcji na podstawie obrazów w modalno±ci Nissla (5.1A�B).

Najbardziej zauwa»alny jest dryf w pªaszczy¹nie poziomej (rys. 5.1C, jasnoniebieska krzywa).
Warto±ci tego parametru dla zakresu skrawków od 0�130 oscyluj¡ w przedziale 0,50 mm (skrawek
69) do 0,82 mm (skrawek 79), nast¦pnie malej¡ do zera dla skrawka referencyjnego (obraz 160),
po czym przyjmuj¡ warto±ci ujemne i oscyluj¡ w granicach -0,60 mm (skrawek 229) do -0,02
(skrawek 255). Podobn¡, cho¢ mniejsz¡ zmienno±ci¡ charakteryzuje si¦ translacja w pªaszczy¹nie
pionowej (rys. 5.1C, zielona krzywa). Dla pocz¡tkowych skrawków przyjmuje ona warto±ci okoªo
-0,49 mm (skrawek 5), nast¦pnie ro±nie oraz oscyluje w granicach zera dla ±rodkowej cz¦±ci
stosu, aby ponownie silnie wzrosn¡¢ dla skrawków z ko«cowej cz¦±ci stosu przyjmuj¡c warto±¢
maksymaln¡ 0,56 mm dla skrawka 247. Warto±ci k¡ta obrotu oscyluj¡ w okolicach zera dla
±rodkowej cz¦±ci stosu (skrawki 80�200), natomiast poza tym przedziaªem charakteryzuj¡ si¦
du»¡ zmienno±ci¡ z zakresu -19,4◦ (skrawek 11) a» do warto±ci 20,68◦ dla skrawka 264.

Skªadowe niskocz¦stotliwo±ciowe parametrów przeksztaªce« (5.1C, ciemne krzywe) dobrze
oddaj¡ trendy poszczególnych przebiegów, co szczególnie wida¢ dla przesuni¦cia w pªaszczy¹nie
pionowej (5.1C, krzywa ciemnozielona). Najsªabiej opisane krzyw¡ wygªadzon¡ wydaj¡ si¦ by¢
warto±ci k¡ta obrotu (5.1C, krzywa ciemnoczerwona).

Rysunek 5.1 (kolejna strona): Wykresy parametrów transformacji uzyskanych podczas liniowej
rekonstrukcji obj¦to±ci histologicznej. Na osi odci¦tych odªo»ono indeks skrawka (1-264 dla oby-
dwu serii). Na lewej osi rz¦dnych odªo»one zostaªy warto±ci parametrów translacji, natomiast
na prawej � k¡ta obrotu. Kolorem czerwonym oznaczono k¡t obrotu wokóª osi stosu. Kolorem
niebieskim wykre±lono przesuni¦cie skrawka w kierunku prawo�lewo, natomiast kolorem zielonym
� w pªaszczy¹nie dóª�góra. (A) Dopasowanie skrawków Nisslowych. Jasnymi kolorami oznaczono
parametry transformacji precyzyjnej. Kolorami ciemnymi � niskocz¦stotliwo±ciow¡ skªadow¡
transformacji precyzyjnej. (B) Wysokocz¦stotliwo±ciowa cz¦±¢ transformacji precyzyjnej b¦d¡ca
jednocze±nie wynikow¡ transformacj¡ dla skrawków wybarwionych metod¡ Nissla. (C�D) Ana-
logiczne wykresy dla rekonstrukcji obj¦to±ci na podstawie skrawków wybarwionych na obecno±¢
mieliny.
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Rysunek 5.2: Porównanie wyników liniowej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu. Cyfrowe przekroje
strzaªkowe przez obj¦to±ci b¦d¡ce kolejnymi etapami rekonstrukcji. (A) Wzorcowa obj¦to±¢ block-
face; (B,C) Rekonstrukcje zgrubne; (D,E) Rekonstrukcje precyzyjne; (F,G) Rekonstrukcje b¦d¡ce
wynikiem poª¡czenia przeksztaªce« zgrubnego oraz precyzyjnego; (A'�G') Powi¦kszenia obszarów
oznaczonych czerwonym prostok¡tem z paneli A�G.
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Wysokocz¦stotliwo±ciowe skªadowe poszczególnych parametrów przedstawione zostaªy na wy-
kresie 5.1D. Warto±¢ translacji oscyluje w pobli»u zera i mie±ci si¦ w zakresie ±0,2 mm. K¡t
obrotu równie» oscyluje w pobli»u zera, ale oscylacje te s¡ silne i si¦gaj¡ warto±ci -8,4◦ (skrawek
41) do 12,6◦ (dla skrawka 263). Oznacza to, »e w rekonstrukcji wykonanej na podstawie skrawków
mielinowych dryf wprawdzie nie wyst¦puje, ale wyst¦puj¡ skr¦cenia rekonstrukcji na wysoko±ci
pocz¡tku kory mózgu (skrawki 40�70) oraz pnia mózgu i mó»d»ku (skrawki 220�250).

5.1.3 Analiza wzrokowa dopasowania liniowego

Porównanie rekonstrukcji wykonanej przy pomocy dopasowania precyzyjnego (rys. 5.2D,E) z ob-
j¦to±ci¡ wzorcow¡ (rys. 5.2A) pozwala na wskazanie ró»nic w obwiedniach rekonstrukcji w porów-
naniu z referencj¡. Ró»nice te s¡ najbardziej dostrzegalne, w obszarze kory nowej (mocno wygi¦ta
do góry, ma nieprawidªowy, ªukowaty ksztaªt) oraz opuszek w¦chowych, które s¡ zbyt nisko w sto-
sunku do obj¦to±ci wzorcowej, a ponadto charakteryzuj¡ si¦ skr¦ceniem. Równie» pie« mózgu ma
nieprawidªowy, zakrzywiony ksztaªt. Zale»no±ci te s¡ prawdziwe w odniesieniu do rekonstru-
kcji wykonanych na podstawie obydwu serii skrawków i znajduj¡ potwierdzenie na wykresach
parametrów transformacji.

W dopasowaniu zgrubnym nie ma ci¡gªo±ci mi¦dzy poszczególnymi skrawkami, co jest szczegól-
nie widoczne na ci¦ciach w pªaszczy¹nie po±rodkowej oraz w obszarze hipokampa (rys. 5.2B,B'
oraz C,C'). Jednak»e obwiednia mózgu dobrze zgadza si¦ ze wzorcem ksztaªtu (rys. 5.2A).

Rekonstrukcja b¦d¡ca wynikiem poª¡czenia przeksztaªce« zgrubnego oraz precyzyjnego przyj-
muje ksztaªt zgodny ze wzorcem (rys. 5.2A,F oraz A,G). Zauwa»alna jest poprawa dopasowania
lokalnego w porównaniu z dopasowaniem zgrubnym zarówno dla rekonstrukcji w modalno±ci
Nissla (rys. 5.2B',F') jak i w modalno±ci mielinowej (rys. 5.2C',G'). Rekonstrukcja prawidªowo
odtwarza przebieg nawet cienkich warstw komórek, np. zakr¦tu z¦batego hipokampa oraz po-
szczególnych warstw komórek w opuszce w¦chowej (rys. 5.2F).

5.2 Wyniki rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej

Na rysunku 5.3 przedstawiono kolejne etapy rekonstrukcji metod¡ odksztaªcaj¡c¡. Ko«cowy etap
rekonstrukcji (rys. 5.3C) daje obj¦to±¢ gªadk¡, w której struktury zmieniaj¡ si¦ w sposób ci¡gªy.
Ilo±¢ nieci¡gªo±ci i przeskoków zostaªa znacznie zmniejszona cho¢ widoczne s¡ pojedyncze arte-
fakty (np. 5.3C'3). Wyst¦puj¡ one najcz¦±ciej w miejscach, które byªy nieprawidªowo zrekon-
struowane ju» na etapie rekonstrukcji liniowej, a co za tym idzie ich ksztaªt byª trudny do od-
tworzenia.
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Rysunek 5.3: Poszczególne etapy rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej dla skrawków wybarwionych
metod¡ Nissla, ci¦cia stosu obrazów w pªaszczy¹nie poziomej. (A) Wyj±ciowa rekonstrukcja lin-
iowa. Rekonstrukcja: (B) po etapie dopasowania obwiedni skrawków; (C) po wszystkich eta-
pach cz¡stkowych (wynik ko«cowy); (D) dla porównania: rekonstrukcja przeprowadzona z po-
mini¦ciem etapu korekty mocno znieksztaªconych skrawków; widoczne s¡ artefakty spowodowane
propagowaniem si¦ ksztaªtu uszkodzonego skrawka (czerwone strzaªki). 1©� 3©) obszary przed-
stawione w powi¦kszeniu w dolnej cz¦±ci rysunku.
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Etap dopasowania obwiedni mózgu (rys. 5.3B) zaowocowaª obj¦to±ci¡ zrekonstruowan¡ w po±-
redni sposób: Zostaªa wymuszona gªadko±¢ zewn¦trznego obrysu mózgu, w pewnym stopniu
zostaª poprawiony przebieg struktur stycznych do powierzchni mózgu (np. warstw kory nowej,
rys. 5.3B'2) czy te» powierzchni komór (np. komora trzecia, akwedukt oraz istota szara okoªo-
wodoci¡gowa). Ten etap rekonstrukcji nie poprawiª jednak gªadko±ci struktur wewn¦trznych.

Korekta silnie znieksztaªconych skrawków okazaªa si¦ koniecznym etapem rekonstrukcji. Po-
mini¦cie tego etapu powoduje propagowanie si¦ znieksztaªce« silnie zdeformowanych skrawków
na s¡siednie skrawki, co prowadzi do zaburzenia ko«cowej rekonstrukcji (rys. 5.3D). Wpªyw
nieskorygowanych silnie znieksztaªconych skrawków widoczny jest w szczególno±ci w rekonstru-
kcji opuszek w¦chowych (rys. 5.3D'1) i komór (rys. 5.3D'2). W hipokampie prowadzi natomi-
ast do wzrostu liczby nieci¡gªo±ci oraz przeskoków w rekonstrukcji cienkich warstw komórek
(rys. 5.3D'3).
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Rysunek 5.4: Porównanie ±redniej deformacji skrawków w procesie rekonstrukcji nieliniowej. Sªup-
kami zostaªa przedstawiona zale»no±¢ odsetka skrawków (skala na lewej osi rz¦dnych) w zale»no±ci
od ±redniego znieksztaªcenia skrawka. Krzywymi (skala na prawej osi rz¦dnych) przedstawiona
jest dystrybuanta tych rozkªadów. Kolorem niebieskim oznaczone s¡ dane dla rekonstrukcji
na podstawie skrawków wybarwionych metod¡ Nissla, kolorem czerwonym � dla rekonstrukcji
na podstawie skrawków wybarwionych na obecno±¢ mieliny.

5.2.1 Badanie pól przeksztaªce«

Na rysunku 5.4 przedstawiono histogram liczby skrawków w zale»no±ci od ich ±redniego znieksz-
taªcenia (MSD, wzór (4.7), str. 37) w procesie nieliniowej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu. Dla stosu
skrawków wybarwionych metod¡ Nissla odsetek skrawków ze znieksztaªceniami mniejszymi ni»
50 µm (55,3%, 146 skrawków) jest wyra¹nie wi¦kszy ni» dla skrawków wybarwionych na obecno±¢
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mieliny (25%, 66 sztuk). Dla ±redniego znieksztaªcenia powy»ej ok. 150 µm obydwa rozkªady za-
czynaj¡ si¦ pokrywa¢: skrawków o ±rednim znieksztaªceniu mniejszym ni» 150 µm jest dla modal-
no±ci Nissla 87,5% (231) a dla skrawków wybarwionych na obecno±¢ mieliny niewiele mniej: 86,0%
(227). 95% (251) wszystkich obrazów skrawków Nisslowych ma ±rednie znieksztaªcenie poni»ej
258 µm, dla mieliny ta warto±¢ jest porównywalna i wynosi 237 µm. Maksymalne ±rednie zniek-
sztaªcenie, nie przedstawione na wykresie 5.4, wyniosªo dla barwienia Nissla 1100 µm, a dla
barwienia na obecno±¢ mieliny 674 µm.

5.3 Korejestracja nieliniowa

W ramach korejestracji nieliniowej obj¦to±ci histologicznych do obrazów MR wyznaczono pola
deformacji przeksztaªcaj¡ce rekonstrukcj¦ w modalno±ci Nissla do obrazu MR oraz rekonstrukcj¦
mielinow¡ do obj¦to±ci MR. Zestawienie obj¦to±ci histologicznych przed oraz po dopasowaniu
nieliniowym przedstawione jest na rysunku 5.5. Porównanie wzrokowe ci¦¢ poziomych i czoªowych
pozwala stwierdzi¢, »e dopasowanie odksztaªcaj¡ce w du»ym stopniu skompensowaªo dystorsje
wynikaj¡ce z procesu barwienia skrawków, np. silne obkurczenia w obszarze komór (obszary

1© � 4© na rys. 5.5). Kompensacja silnych obkurcze« dostrzegalna jest w wi¦kszym stopniu
na rekonstrukcji ze skrawków mielinowych (np. obszar 3© na panelach B4 i B5 na rys. 5.5).

W celu sprawdzenia dokªadno±ci dopasowania struktur wewn¦trznych wykonano porównanie
pokrywania si¦ segmentacji na obj¦to±ciach korejestrowanych a�nicznie oraz przy u»yciu metod
odksztaªcaj¡cych. Wyniki przedstawiono na rysunku 5.6. Dla rekonstrukcji w modalno±ci Nissla
(rys. 5.6A) najwi¦ksz¡ popraw¦ pokrycia si¦ segmentacji uzyskano dla istoty biaªej w obszarze
opuszki w¦chowej � 10%, zakr¦tu z¦batego hipokampa � 9%, kory (nowej oraz w¦chowej razem)
oraz ª¡cznie w obj¦to±ci caªego mózgu � po 6%. Dla istoty szarej okoªowodoci¡gowej oraz dla
warstwy splotowej zewn¦trznej opuszek w¦chowych pokrycie ulegªo zmniejszeniu o 1%.

W przypadku korejestracji obj¦to±ci mielinowej (rys. 5.6B) zakres zmian jest wi¦kszy. Cho¢
pokrycie w skali caªego mózgu wzrosªo o 7% (z 0,87 do 0,93), to zmiany dopasowania w poszcze-
gólnych strukturach s¡ bardziej widoczne. Najwi¦kszy wzrost pokrycia widoczny jest dla warstwy
komórek ziarnistych zakr¦tu z¦batego hipokampa � 101% (z 0,33 do 0,67), istoty biaªej w ob-
szarze opuszki w¦chowej � 88% (z 0,44 do 0,82) oraz warstwie splotowej zewn¦trznej opuszek
w¦chowych � 40%. Z kolei najmniejszy wzrost pokrycia zanotowano dla segmentacji mó»d»ku
� 4%, caªego mózgu � 7% oraz segmentacji lewej cz¦±ci pnia mózgu � 12%. Etap korejestracji
nielinowej nie pogorszyª pokrywania si¦ »adnego z obrysów.



5.3. KOREJESTRACJA NIELINIOWA 49

2211

2211

C

22112211

3

4

2211

3

4

3

4

3

4

3

4

5 mm

A1

B1 B3

B5

B2

B4

A2 A3

A4 A5

Rysunek 5.5: Porównanie wyników korejestracji obj¦to±ci histologicznych wykonanych przy u»y-
ciu przeksztaªce« a�nicznych oraz transformacji odksztaªcaj¡cych. (A1-A5) Ci¦cia poziome; (B1-
B5) ci¦cia czoªowe: A1, B1 przez referencyjn¡ obj¦to±¢ MR; A2, A3, B2 oraz B3 obj¦to±ci po etapie
korejestracji a�nicznej; widoczne s¡ znieksztaªcenia charakterystyczne dla danego barwienia; A4,
A5, B4 oraz B5 przekroje po etapie korejestracji nieliniowej; widoczna jest kompensacja dystorsji
rekonstrukcji wykonanych na podstawie serii wybarwionych skrawków.
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Rysunek 5.6: Porównanie pokrywania si¦ obrysów po etapie korejestracji liniowej oraz odksztaª-
caj¡cej. Na osi odci¦tych wymieniono analizowane struktury, na osi rz¦dnych odªo»ono warto±ci
wspóªczynnika Dice'a (wzór (4.8)). Kolorem biaªym oznaczono wyniki dla korejestracji a�nicznej,
szarym � nieliniowej. Warto±ci nad sªupkami opisuj¡ zmian¦ przykrycia dla korejestracji odksz-
taªcaj¡cej w porównaniu z warto±ci¡ dla korejestracji liniowej. Struktury uszeregowano malej¡co,
wedªug warto±ci wspóªczynnika Dice'a dla korejestracji liniowej. (A) Rekonstrukcja wykonana na
podstawie obj¦to±ci w modalno±ci Nissla; (B) Rekonstrukcja wykonana na podstawie obj¦to±ci
mielinowej. U»yte skróty wyja±nione s¡ w podrozdziale 4.3.2 na str 38.
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Rysunek 5.7: Porównanie odlegªo±ci pomi¦dzy punktami charakterystycznymi w dopa-
sowywanych obj¦to±ciach po etapie korejestracji a�nicznej oraz odksztaªcaj¡cej (nieliniowej).
Wykresy pudeªkowe prezentuj¡ce rozkªad odlegªo±ci (5. centyl, dolny kwartyl, median¦, górny
kwartyl, 95. centyl; punktami oznaczono warto±ci odstaj¡ce) mi¦dzy parami odpowiadaj¡cych
sobie punktów charakterystycznych.

Analiza rozkªadu odlegªo±ci mi¦dzy parami odpowiadaj¡cych sobie punktów charakterysty-
cznych pokazuje ró»ne tendencje w zale»no±ci od badanej pary obj¦to±ci (rys. 5.7). Dla pary
Nissl � MRI, po etapie korejestracji liniowej 75% punktów charakterystycznych jest odlegªych
od siebie o co najwy»ej 0,25 mm (5 rozmiarów woksela) a dla 95% odlegªo±¢ ta wynosi poni»ej
0,36 mm (7,2 woksela) przy czym mediana rozkªadu wynosi 0,15 mm. Po etapie dopasowania
nieliniowego, odlegªo±ci mi¦dzy punktami nieznacznie si¦ zmniejszaj¡: mediana wynosi 0,15 mm,
75% punktów jest w odlegªo±ci co najwy»ej 0,21 mm, a 95% w odlegªo±ci co najwy»ej 0,35 mm.

Dla obj¦to±ci w modalno±ci mielinowej odlegªo±ci mi¦dzy punktami charakterystycznymi
zmniejszyªy si¦ bardziej ni» dla obj¦to±ci w modalno±ci Nissla. Po etapie korejestracji liniowej
mediana rozkªadu wynosiªa 0,15 mm (3 rozmiary woksela), 75% odlegªo±ci byªo poni»ej 0,25 mm,
a 95% � poni»ej 0,4 mm. Po etapie korejestracji nieliniowej, odlegªo±ci te wyra¹nie si¦ zmniej-
szyªy. Mediana wyniosªa 0,11 mm (2,2 rozmiary woksela), a 75% odlegªo±ci byªo poni»ej 0,17 mm
(3,4 rozmiary woksela), a 95% � poni»ej 0,31 mm (6,2 woksela).
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5.4 Przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych

Na rysunku 5.8 przedstawiono wizualizacj¦ czaszki oposa wykonan¡ na podstawie obrazowa-
nia metod¡ mikrotomogra�i komputerowej, na której zaznaczone zostaªy punkty orientacyjne:
bregma, lambda oraz przebieg linii mi¦dzyusznej.
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Rysunek 5.8: Ilustracja wyznaczania przestrzennego ukªadu wspóªrz¦dnych na podstawie obra-
zowania czaszki oposa. Kolorowymi punktami zaznaczono punkty orientacyjne: lambd¦ kolorem
niebieskim, bregm¦ kolorem czerwonym, przebieg linii mi¦dzyusznej na zielono. (A) Rzut cza-
szki od strony grzbietowej. Na czarno zaznaczono przebieg ªuku jarzmowego odci¦tego w trakcie
preparatyki; (B) Rzut w pªaszczy¹nie strzaªkowej, ci¦cie przez wizualizacj¦ czaszki w pªaszczy¹nie
po±rodkowej. Widoczny jest obszar puszki mózgowej, w który wpasowano obj¦to±¢ mózgu.
Cyframi od 1 do 8 podpisano ko±ci czaszki oraz szwy, które zlokalizowano w celu okre±lenia poªo»e-
nia bregmy oraz lambdy: 1. szew wie«cowy, 2. ko±¢ ciemieniowa, 3. ko±¢ skroniowa, 4. ko±¢ mi¦dzy-
ciemieniowa, 5. szew w¦gªowy, 6. szew ªuskowy, 7. ko±¢ czoªowa, 8. szew strzaªkowy. Nazewnictwo
ko±ci opracowano na podstawie pracy Popesko i wsp. (2009).
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Bregma poªo»ona jest nad kor¡ przedczoªow¡, lambda znajduje si¦ nad wzgórkami czwo-
raczymi. Linia mi¦dzyuszna przebiega do przodu od pnia mózgu, mi¦dzy przysadk¡ mózgow¡
a j¡drami mostu (rys. 5.8B). Odlegªo±¢ mi¦dzy bregm¡ a lambd¡ wynosi 8,2 mm. Odlegªo±ci
mi¦dzy bregm¡ a pªaszczyzn¡ czoªowa zawieraj¡c¡ lini¦ mi¦dzyuszn¡ wynosi 7,3 mm. Analogiczna
odlegªo±¢ dla lambdy równa jest 0,5 mm. Pªaszczyzna pozioma zawieraj¡ca lini¦ mi¦dzyuszn¡
poªo»ona jest 9,9 mm brzusznie od pªaszczyzny poziomej zawieraj¡cej bregm¦ oraz lambd¦.

W tak wyznaczonym ukªadzie wspóªrz¦dnych mózg ma nast¦puj¡c¡ rozpi¦to±¢ w poszcze-
gólnych kierunkach gªównych: w kierunku prawo-lewo: 7,05 ÷ 7,35 mm (szeroko±¢: 14,4 mm),
w kierunku przód-tyª: 17,35 mm do przodu od lambdy do 4,9 mm do tyªu od lambdy, co daje
22,25 mm dªugo±ci od pocz¡tku opuszek w¦chowych do ko«ca mó»d»ku. Natomiast w kierunku
góra-dóª: 1,0 mm do -9,8 mm brzusznie od lambdy (rys. 5.9 oraz rys. 5.10).
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Rysunek 5.9: Lokalizacja rekonstrukcji mózgu w przestrzennym ukªadzie wspóªrz¦dnych. Lewa
kolumna: Przekroje w pªaszczy¹nie czoªowej, 5,65 mm do przodu od lambdy. Prawa kolumna:
Przekroje w pªaszczy¹nie strzaªkowej, 0,7 mm bocznie od pªaszczyzny po±rodkowej. Liniami
ci¡gªymi oznaczono pªaszczyzn¦ po±rodkow¡ (lewa kolumna), pªaszczyzn¦ czoªow¡ odpowiadaj¡c¡
poªo»eniu lambdy (prawa kolumna) oraz pªaszczyzn¦ poziom¡ przechodz¡c¡ przez lambd¦ (lewa
oraz prawa kolumna). Liniami przerywanymi zaznaczono pªaszczyzny odpowiadaj¡ce pozostaªym
przekrojom. Wymiary podano w milimetrach.
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przekroje w płaszczyźnie horyzontalnej,
4,7mm brzusznie od lambdy

Rysunek 5.10: Lokalizacja rekonstrukcji mózgu w przestrzennym ukªadzie wspóªrz¦dnych.
Przekroje w pªaszczy¹nie poziomej 4,7 mm brzusznie od lambdy. Liniami ci¡gªymi oznaczono
pªaszczyzn¦ po±rodkow¡ (pionowo) oraz pªaszczyzn¦ czoªow¡ odpowiadaj¡c¡ poªo»eniu lambdy
(poziomo). Liniami przerywanymi zaznaczono pªaszczyzny odpowiadaj¡ce przekrojom czoªowym
oraz strzaªkowym przedstawionym na rysunku 5.9.





Rozdziaª 6

Dyskusja

6.1 Procedury do±wiadczalne

Procedury do±wiadczalne oraz przyj¦te metody obliczeniowe zostaªy wzajemnie dostosowane
w celu zapewnienia wiernej rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu na podstawie serii wybarwionych
skrawków oraz dokªadniejszej korejestracji poszczególnych modalno±ci w przestrzennym ukªadzie
wspóªrz¦dnych. Byªo to mo»liwe, poniewa» materiaª do±wiadczalny przygotowywany byª na po-
trzeby przedsi¦wzi¦cia, którego cz¦±¢ stanowi niniejsza praca. W zwi¡zku z tym uwzgl¦dniono
wymagania zwi¡zane z integracj¡ danych podczas opracowywania metod do±wiadczalnych.

6.1.1 Obrazowanie rezonansu magnetycznego

Obrazy MR uzyskane przy pomocy obrazowania rezonansu magnetycznego miaªy zadowalaj¡cy
stopie« szczegóªowo±ci, stosunek sygnaªu do szumu oraz izotropow¡ rozdzielczo±¢ (50 µm/woksel)
porównywaln¡ z danymi literaturowymi dotycz¡cymi obrazowania mózgów maªych zwierz¡t w za-
stosowaniach atlasowych (21,5 µm/woksel (Johnson i wsp., 2010), 47 µm/woksel (Ma i wsp., 2005)
60 µm/woksel (MacKenzie-Graham i wsp., 2003; Kovacevi¢ i wsp., 2005)). Poniewa» preparat
obrazowano in situ, unikni¦to znieksztaªce« i uszkodze« wynikaj¡cych z ekstrakcji mózgu z cza-
szki.

Obrazowanie mózgów typowych zwierz¡t laboratoryjnych (np. myszy, szczurów) preparowa-
nych w analogiczny sposób, jak mózg omawiany w niniejszej pracy mo»e odbywa¢ si¦ szybciej oraz
z wi¦ksz¡ precyzj¡. Wymaga to jednak zastosowania niestandardowych sekwencji obrazowania
oraz cewek odbiorczych skonstruowanych specjalnie do tego celu, np. dopasowanych precyzyjnie
do rozmiarów mózgu i jednocze±nie do stosowanej aparatury MR (Badea i wsp. (2012), Johnson
i wsp. (2012)), a ponadto wymaga uprzedniej ekstrakcji mózgu z czaszki. Taki specjalistyczny
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sprz¦t oraz dedykowane protokoªy nie zostaªy jeszcze opracowane dla mózgu oposa.

6.1.2 Obrazowanie czoªa preparatu mro»eniowego

W protokole obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego zastosowano wiele zabiegów poprawia-
j¡cych jako±¢ zebranych danych: U»ycie obiektywu dªugoogniskowego praktycznie wyeliminowaªo
znieksztaªcenia beczkowe oraz poduszkowe (korygowane np. w pracy Bertrand i Nissanov (2008))
i zapewniªo jednakow¡ skal¦ odwzorowania w caªym kadrze. Wynosi ona 16 µm/piksel i pokrywa
si¦ z warto±ciami uzyskiwanymi w literaturze (5,6�100 µm/piksel, np. Mailly i wsp. (2010), Choe
i wsp. (2011), Bertrand i Nissanov (2008), Dauguet i wsp. (2007)). Dodatkowo, jako±¢ zebranych
obrazów byªa kontrolowana na bie»¡co, a w razie konieczno±ci fotogra�e wykonywano powtórnie.
Ponadto, w celu uªatwienia maskowania obj¦to±ci blockface medium mro»eniowe, w którym za-
nurzono mózg przez krojeniem, zostaªo zabarwione niebieskim atramentem, co jest praktyk¡
cz¦sto odnotowywan¡ w literaturze (np. MacKenzie-Graham i wsp. (2004); Chung i wsp. (2011);
Okamura-Oho i wsp. (2012)).

6.2 Metody obliczeniowe

6.2.1 Rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu na podstawie

obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego

Do wyrównania serii fotogra�i czoªa preparatu mro»eniowego wykorzystano dopasowanie sekwen-
cyjne przy u»yciu transformacji sztywnej (dodatek A.3) poniewa» mi¦dzy kolejnymi fotogra�ami
nie nast¦puje zmiana inna ni» przesuni¦cie oraz obrót bloku wzgl¦dem obiektywu, a dystorsje
beczkowe oraz poduszkowe s¡ niemierzalnie maªe, nie byªo przesªanek do wykraczania poza trans-
formacje liniowe.

Kadr fotogra�i obejmuje caªy cylinder kriostatu, co sprawia, »e zmienny fragment obrazu zaw-
ieraj¡cy preparat zajmuje okoªo 10% powierzchni kadru, a pozostaªa cz¦±¢ w idealnych warunkach
(brak drga«, identyczne o±wietlenie) byªaby taka sama na wszystkich obrazach. Umo»liwia to u»y-
cie metody sekwencyjnego dopasowania stosu obrazów bez konieczno±ci umieszczania na cylin-
drze kriostatu »adnych charakterystycznych elementów jak w pracach: Streicher i wsp. (1997)
czy Yelnik i wsp. (2007). W rezultacie drgania obrazów zostaj¡ skompensowane (rysunek 3.2B)
bez wprowadzania dryfu ani skr¦cania si¦ rekonstrukcji.

6.2.2 Liniowa rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu na podstawie

serii wybarwionych skrawków

Zastosowanie modalno±ci po±redniej

U»ycie obj¦to±ci z obrazowania czoªa bloku preparatu mro»eniowego jest zasadniczym czynnikiem
korzystnie wypªywaj¡cym na wierno±¢ uzyskanych wyników. Dostarcza ona informacji o ksztaªcie
poszczególnych skrawków przed skrojeniem oraz barwieniem jak równie» o ich wzajemnej lokaliza-
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cji. Mo»liwe byªo zatem przypisanie poszczególnych wybarwionych skrawków do odpowiadaj¡cych
im obrazów czoªa preparatu mro»eniowego, a przez co u»ycie tej obj¦to±ci jako wzorca ksztaªtu.

Liniowa rekonstrukcja obj¦to±ci mózgu

Liniowy etap rekonstrukcji obj¦to±ci histologicznej na podstawie serii obrazów wybarwionych
skrawków wykonano ª¡cz¡c liniowe transformacje zgrubne oraz dokªadne. Dopasowanie zgrubne
nadaªo rekonstrukcji ogólny ksztaªt anatomiczny, ale nie odtworzyªo szczegóªów wewn¡trz mózgu.
Dopasowanie precyzyjne natomiast wymusiªo podobie«stwo mi¦dzy kolejnymi obrazami w stosie,
ale znieksztaªciªo ogólny ksztaªt mózgu.

Do poª¡czenia obydwu serii dopasowa« liniowych zastosowano splot parametrów transformacji
dokªadnej z j¡drem gaussowskim dobieraj¡c dwie warto±ci wariancji: dla parametrów obrotu oraz
przesuni¦¢. Filtrowanie takie praktycznie wyeliminowaªo skªadowe wolnozmienne, a przez to dryf
oraz skr¦cenie stosu obrazów. Autorzy oryginalnej metody (Yushkevich i wsp., 2006a) dobrali
jedn¡ warto±¢ wariancji dla wszystkich parametrów transformacji. W przypadku niniejszej pracy
takie rozwi¡zanie byªo równie» sprawdzane, jednak»e lepsze rezultaty osi¡gni¦to rozszerzaj¡c
pierwotn¡ metod¦ poprzez dobór ró»nych warto±ci wariancji dla przesuni¦cia i obrotu.

Gdyby uzyskane wyniki byªy niezadowalaj¡ce, istnieje szereg mo»liwo±ci poprawy sposobu
ª¡czenia dwóch serii dopasowa«. Mo»liwe jest np: zastosowanie adaptacyjnych metod wygªadza-
nia, np. �ltru Savitzkiego�Golaya (Savitzky i Golay, 1964) b¡d¹ te» �ltrowania nieparame-
trycznego z wykorzystaniem transformaty falkowej (Torrence i Compo, 1998). Pomocne byªoby
te» ilo±ciowe scharakteryzowanie dokªadno±ci rekonstrukcji poprzez obliczenie podobie«stwa re-
konstrukcji do wzorca ksztaªtu, co umo»liwiªoby automatyczne dobieranie parametrów �ltrowa-
nia.

6.2.3 Rekonstrukcja nieliniowa

Rozszerzenie istniej¡cej metodologii

Po etapie rekonstrukcji odksztaªcaj¡cej, jako±¢ zrekonstruowanych obj¦to±ci ulegªa znacznej po-
prawie w porównaniu z etapem rekonstrukcji liniowej. Uzyskane rekonstrukcje speªniaj¡ równie»
zaªo»enia zaproponowanej metody (rozdziaª 4.2.1). Zastosowano wieloetapowy proces dopasowa-
nia rozpoczynaj¡cy si¦ od kompensacji silnie znieksztaªconych skrawków, co zmniejsza ich nieko-
rzystny wpªyw w dalszych etapach. Pomini¦cie tego kroku skutkuje propagowaniem si¦ niepraw-
idªowego ksztaªtu silnie zdeformowanego skrawka na s¡siednie obrazy, co zademonstrowano na ry-
sunku 5.3D' na stronie 46.

Kolejnym elementem rozszerzaj¡cym dotychczas stosowane metody jest wprowadzenie etapu
rekonstrukcji gªadkiej obwiedni mózgu. Zasadno±¢ jego zastosowania jest dobrze widoczna na przy-
kªadzie istniej¡cych rekonstrukcji mózgu myszy. Rekonstrukcje przeprowadzone przez Ju i wsp.
(2006) oraz Yushkevicha i wsp. (2006a) pokazuj¡, »e pomimo prawidªowo zrekonstruowanych
szczegóªów wewn¡trz mózgu (np. zakr¦tu z¦batego, rys. 6.1E, F, obszar 1©) ich metody nie zrekon-
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struowaªy poprawnie obwiedni mózgu (rys. 6.1E, F, obszar 2©). Tego typu niedoskonaªo±¢ stawia
pod znakiem zapytania dokªadno±¢ opisu przestrzennego z u»yciem takiego szablonu.
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Rysunek 6.1: A�D) Ilustracja rekonstrukcji struktur o szybko zmieniaj¡cych si¦ ksztaªtach, ci¦-
cia rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu w pªaszczy¹nie poziomej; (A, B) Rekonstrukcja w modalno±ci
Nissla; (C, D) Rekonstrukcja w modalno±ci mielinowej. Obszary zaznaczone czerwonymi pros-
tok¡tami na panelu A i C zostaªy przedstawione w powi¦kszeniu na panelach B i D. Obszary 1©
przedstawiaj¡ wolnozmienne i niezdeformowane fragmenty mózgu efektywnie rekonstruowane
przez zaproponowan¡ metod¦. Obszary 2© wskazuj¡ fragmenty o du»ej zmienno±ci i o du»ych
znieksztaªceniach, rekonstrukcja takich obszarów prowadzi do powstania artefaktów; (E, F) Ilus-
tracje konieczno±ci zastosowania kroku wygªadzania obwiedni mózgu � przykªad rekonstrukcji
mózgu myszy wykonanych przez Ju i wsp. (2006)(E) oraz Yushkevich i wsp. (2006a)(F) przy po-
mocy ich metod. Obszar 1© przedstawia prawidªowo zrekonstruowany zakr¦t z¦baty hipokampa;
Obszar 2©: nieprawidªowo zrekonstruowana obwiednia mózgu.

Ocena dziaªania metody

Skuteczno±¢ opracowanej metody rekonstrukcji nieliniowej zale»y od dynamiki zmian mi¦dzy kole-
jnymi obrazami. Rekonstrukcje struktur, których krzywizna zmienia si¦ powoli s¡ zadowalaj¡ce
(np. kora mózgu, lub pr¡»kowie, 6.1B 1©, D 1©), co dowodzi, »e zaªo»enia metody s¡ prawidªowe
a implementacja pozbawiona bª¦dów. Jednak»e dla niektórych struktur np. warstw komórek
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w hipokampie czy spoidªa hipokampalnego procedura rekonstrukcji wygenerowaªa artefakty w po-
staci przeskoków mi¦dzy s¡siednimi obrazami (rysunek 6.1B 2©, D 2©).

Powodem ich powstania jest du»a krzywizna (silna zmienno±¢ ksztaªtu struktury) oraz du»a,
w porównaniu z krzywizn¡, efektywna grubo±¢ skrawka (80 µm), przez co u±rednione obrazy
przestaj¡ mie¢ sens jako cel dopasowania obrazu ruchomego. Zmniejszenie grubo±ci skrawka poz-
woliªoby na precyzyjniejsze uchwycenie krzywizn szybko zmieniaj¡cych si¦ struktur anatomicz-
nych. Rekonstrukcje obj¦to±ci mózgów spotykane w literaturze wykonywane byªy na podstawie
cie«szych skrawków np.: 17,9 µm� Bertrand i Nissanov (2008) 21 µm� Johnson i wsp. (2010),
25 µm � Ju i wsp. (2006), 40 µm � Ourselin i wsp. (2001), 50 µm � Mailly i wsp. (2010).

Badanie pól deformacji

�rednie znieksztaªcenie skrawka (MSD, wzór (4.7), str. 37) ilustruje, jak bardzo, ±rednio, musi
zosta¢ przeksztaªcony obraz skrawka, aby by¢ podobnym (w sensie maksymalizacji wspóªczyn-
nika korelacji) do ±redniej obrazów s¡siednich skrawków. Gdyby skrawki podczas preparatyki
nie doznawaªy »adnych znieksztaªce« pasowaªyby do siebie dokªadnie, a ±rednie przeksztaªcenie
wyniosªoby wówczas zero dla ka»dego ze skrawków. Poniewa» jednak ulegaj¡ one znieksztaªce-
niom, powtórne upodobnienie skrawków do siebie wymaga wykonania niezerowego przeksztaªce-
nia zale»nego od indywidualnych znieksztaªce« poszczególnych skrawków.

Wprowadzona w niniejszej rozprawie wielko±¢ ±redniej deformacji skrawka jest miar¡ charak-
teryzuj¡c¡ stopie« znieksztaªcenia danego obrazu w porównaniu z s¡siednimi obrazami w serii.
Odsetek skrawków w zale»no±ci od ich warto±ci MSD jest wska¹nikiem stopnia podobie«stwa
skrawków w danej serii do ich s¡siadów i charakteryzuje w ten sposób destruktywno±¢ procesów
preparatycznych. MSD natomiast nie charakteryzuje znieksztaªce« skrawka w stosunku do refe-
rencyjnego obrazu MR.

W niniejszej pracy pokazano, »e dystrybuanty rozkªadów N(MSD) ró»ni¡ si¦ dla obydwu
analizowanych serii skrawków. Dla barwienia metod¡ Nissla stopnie« zdeformowania poszczegól-
nych skrawków jest mniejszy ni» dla skrawków mielinowych. Dystrybuanta rozkªadu jest bardziej
stroma, a liczba skrawków o MSD < 50 µm jest prawie dwukrotnie wi¦ksza. Wyznaczona za-
le»no±¢ potwierdza wzrokowe obserwacje pokazuj¡ce, »e u»yty protokóª barwienia na obecno±¢
mieliny bardziej znieksztaªciª skrawki ni» protokóª barwienia metod¡ Nissla. Stoi to w zgodzie
z odsetkiem skrawków odrzuconych podczas kontroli jako±ci zebranych danych histologicznych
(rozdziaª 3.2.1) i pokazuje, »e seria skrawków wybarwionych metod¡ Nissla jest mniej znieksz-
taªcona ni» seria wybarwiona na obecno±¢ mieliny.

6.2.4 Badanie dokªadno±ci korejestracji nieliniowej

Korejestracja danych z poszczególnych technik obrazowania zostaªa przeprowadzona dwuetapowo.
W pierwszej kolejno±ci dopasowano liniowo obj¦to±ci mózgu zrekonstruowane na podstawie: obra-
zowania czoªa preparatu mro»eniowego, skrawków wybarwionych metod¡ Nissla oraz na obecno±¢
mieliny do obrazu MR. Korejestracja liniowa daªa lepsze wyniki dla obj¦to±ci zrekonstruowanej
na podstawie skrawków Nisslowych, co wida¢ na porównaniu pokrywania si¦ obrysów dla kore-
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jestracji liniowej (rys. 5.6, na str. 50). Przyczyn¡ takiego stanu rzeczy s¡ mniejsze znieksztaªcenia
skrawków barwionych metod¡ Nissla.

W kolejnym kroku wykonano dopasowanie odksztaªcaj¡ce rekonstrukcji histologicznych do ob-
j¦to±ci MR. Transformacje zostaªy wyznaczone na podstawie: obrazów, masek oraz segmentacji
odpowizadaj¡cych sobie obszarów na poszczególnych obj¦to±ciach. Pomimo zastosowania takich
samych parametrów korejestracji, obj¦to±¢ mielinowa dopasowaªa si¦ lepiej ni» obj¦to±¢ w modal-
no±ci Nissla, na co wskazuje zarówno pomiar pokrywania si¦ odpowiadaj¡cych sobie obrysów, jak
i rozkªad odlegªo±ci mi¦dzy homologicznymi punktami charakterystycznymi.

Obrysy homologicznych obszarów

Obrysy homologicznych obszarów wykonano, aby poprawi¢ skuteczno±¢ procesu korejestracji
poprzez wprowadzenie dodatkowej informacji o odpowiadaj¡cych sobie obszarach. Obrysy zostaªy
wykonane we wszystkich trzech integrowanych modalno±ciach. Podane obszary s¡ opisane przy
u»yciu nazw neuroanatomicznych, aby da¢ wyobra»enie co do charakteru struktur, które zostaªy
obrysowane. Segmentowano gªównie struktury, które doznaªy silnych obkurcze« (np. hipokamp,
istot¦ szar¡ okoªowodoci¡gow¡, kor¦ mózgu) oraz te, które nie byªy dobrze widoczne na wszyst-
kich modalno±ciach: II warstw¦ kory gruszkowatej, zakr¦t z¦baty hipokampa, warstwy komórek
w opuszkach w¦chowych. Cho¢ omówiona segmentacja w wielu miejscach pokrywa si¦ z potenc-
jalnym podziaªem neuroanatomicznym, nie powinna by¢ jako taki traktowana.

Punkty charakterystyczne

Wyniki pomiaru odlegªo±ci mi¦dzy odpowiadaj¡cymi sobie punktami charakterystycznymi dostar-
czaj¡ ilo±ciowej informacji o dokªadno±ci korejestracji obj¦to±ci histologicznych do obrazu MR.
S¡ one zgodne z rezultatami otrzymanymi dla pomiaru pokrywania si¦ segmentacji i wskazuj¡
na znaczn¡ popraw¦ dokªadno±ci nieliniowej korejestracji obj¦to±ci mielinowej oraz niewielk¡ dla
obj¦to±ci w modalno±ci Nissla.

Warto zauwa»y¢, »e punkty charakterystyczne nie byªy u»ywane w procesie dopasowania
a zatem s¡ obiektywn¡ miar¡ jego dokªadno±ci. Ich mankamentem jest to, i» wyznaczono je-
dynie sto punktów na ka»dej obj¦to±ci (np. Choe i wsp. (2011) umie±cili po 291 punktów) oraz
fakt, »e punkty byªy wyznaczane tylko przez jedn¡ osob¦, autora niniejszej pracy. Wyznacze-
nie wi¦kszej liczby punktów umo»liwiªoby oszacowanie dokªadno±ci dopasowania np. w podziale
na poszczególne homologiczne obszary. Dokªadno±¢ wyznaczania punktów charakterystycznych
obarczona jest równie» pewnym bª¦dem, który byª trudny do oszacowania bez wyznaczania punk-
tów wielokrotnie, najlepiej przez wiele osób (Yang i wsp., 2012).
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Wyja±nienie ró»nic w dokªadno±ci dopasowania

Jak pokazano powy»ej, dokªadno±¢ korejestracji nieliniowej modalno±ci Nissla do obrazu MR jest
gorsza ni» modalno±ci mielinowej, pomimo tego, »e w przypadku korejestracji liniowej zale»no±¢
ta byªa odwrotna, a ponadto obj¦to±¢ mielinowa powstaªa na bazie silniej znieksztaªconych skraw-
ków.

Kontrast na zebranych obrazach MR eksponuje ró»nice mi¦dzy istot¡ szar¡ (obszary jasne)
oraz biaª¡ (obszary ciemne). Analogicznie jest w barwieniu na obecno±¢ mieliny: tkanka jest za-
ciemniona proporcjonalnie do stopnia zmielinizowania. Mo»na zatem zaªo»y¢, »e intensywno±ci
poszczególnych obrazów s¡ przeskalowane liniowo, co z de�nicji nakazuje u»ycie metryki ko-
relacji wzajemnej. W przypadku obj¦to±ci Nissla taka liniowa odpowiednio±¢ naturalnie nie wys-
t¦puje. Zatem kluczowym powodem gorszego dopasowania nieliniowego rekonstrukcji w modal-
no±ci Nissla byªa ograniczona ilo±¢ odpowiadaj¡cych sobie cech obrazu. Czynnik ten sprawiª, »e
dopasowane zostaªy te cz¦±ci, które byªy wyró»nialne na obydwu obrazach w skali przestrzen-
nej, w której ta odpowiednio±¢ si¦ przejawiaªa. W modalno±ci mielinowej dopasowanie daªo lepsze
wyniki pomimo wi¦kszych znieksztaªce«, poniewa» intensywno±¢ obrazu, z dokªadno±ci¡ do czyn-
nika liniowego oraz szumu, odpowiada intensywno±ciom obrazu MR. Podobne wyja±nienie trud-
no±ci w dopasowaniu obj¦to±ci w modalno±ci Nissla do obrazu MR przedstawili Lebenberg i wsp.
(2010).

Oszacowanie dokªadno±ci kolokalizacji

Dokªadno±¢ lokalizowania poªo»enia mi¦dzy modalno±ciami histologicznymi oraz obrazem MR
mo»na okre±li¢ poprzez uogólnienie wyników uzyskanych dla odlegªo±ci mi¦dzy homologicznymi
punktami na obj¦to±¢ caªego mózgu. Dokªadno±¢ korejestracji mi¦dzy obrazem MR a obj¦to±ci¡
w modalno±ci Nissla wynosi zatem 0,15 mm dla 50% wokseli oraz 0,35 mm dla 95% wokseli. Dla
obj¦to±ci w modalno±ci mielinowej oraz obrazu MR warto±ci te wynosz¡ odpowiednio 0,11 mm
oraz 0,31 mm. Nale»y przy tym wzi¡¢ pod uwag¦, »e podane warto±ci zawieraj¡ zarówno faktyczny
bª¡d dopasowania jak i bª¡d wyznaczania punktów charakterystycznych. Oszacowanie precyzji
dopasowania obj¦to±ci preparatu mro»eniowego nie zostaªo przeprowadzone. Ze wzgl¦du na sto-
sunkowo niski kontrast tej modalno±ci, nie byªo zasadne wykonanie obrysów ani wyznaczenie
punktów charakterystycznych.

W porównaniu z danymi literaturowymi dokªadno±¢ dopasowania jest wy»sza ni» w badaniach
o podobnych charakterze. Yang i wsp. (2012) dopasowali rekonstrukcje czterech obj¦to±ci mózgów
myszy wykonane na podstawie skrawków wybarwionych metod¡ Nissla do odpowiadaj¡cych im
obrazów MR uzyskuj¡c dokªadno±¢ (0, 27±0, 14) mm (9, 0±4, 5 rozmiarów woksela). Przy czym
w najlepszej próbie uzyskano dokªadno±¢ (0, 24 ± 0, 12) mm, mimo, i» referencyjne obrazy MR
wykonane byªy z izotropow¡ rozdzielczo±ci¡ 30 µm, czyli wi¦ksz¡ ni» obrazy MR w niniejszej
pracy.

Lebenberg i wsp. (2010) zrekonstruowali obj¦to±¢ mózgu myszy na podstawie skrawków
wybarwionych metod¡ Nissla, których efektywna grubo±¢ wynosiªa 80 µm, czyli tyle samo, ile
w niniejszej pracy. Nast¦pnie dopasowali wykonan¡ rekonstrukcj¦ do obrazu MR przy u»yciu
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modalno±ci po±redniej w postaci obrazowania preparatu mro»eniowego. Dokªadno±¢ tego dopa-
sowania, zmierzona przy pomocy wspóªczynnika Dice'a, dla hipokampa, wynosi 0,83 i jest mini-
malnie mniejsza ni» analogicznej warto±ci uzyskanej w niniejszej pracy: 0,85. Przyczyn¡ dobrego
dopasowania w pracy Lebenberg i wsp. (2010) byªo u»ycie T1�zale»nej sekwencji MRI, która
obrazowaªa struktur¦ mózgu w sposób zbli»ony do barwienia metod¡ Nissla.

Uzyskana w nieniejszej pracy dokªadno±¢ dopasowania jest du»o wi¦ksza ni» bª¡d wyznaczania
lokalizacji w mózgu przy pomocy tradycyjnych atlasów, który mo»ne si¦ga¢ nawet do ok. 0,5 mm
(np. Swanson (2003)).

6.3 Znaczenie i zastosowanie poszczególnych modalno±ci

Poszczególne techniki obrazowania dostarczaj¡ uzupeªniaj¡cych si¦ informacji na temat struktury
mózgu i peªni¡ komplementarne role w opisywanym szablonie.

Obrazowanie rezonansu magnetycznego jest metod¡ nieniszcz¡c¡ i pozwala na ilo±ciowe okre±le-
nie ksztaªtów, rozmiarów liniowych, powierzchni oraz obj¦to±ci poszczególnych cz¦±ci mózgu.
Z powodu braku znieksztaªce«, obraz MR peªni rol¦ wzorca przestrzennego, do którego dopa-
sowywane s¡ pozostaªe obrazy, charakteryzuj¡ce si¦ znacznymi znieksztaªceniami. Poniewa» sek-
wencja obrazowania zostaªa zoptymalizowana pod k¡tem kontrastu mi¦dzy istot¡ biaª¡ oraz szar¡,
mo»liwe jest równie» wykorzystanie tej modalno±ci do wykonania zgrubnego podziaªu mózgu
na struktury, charakteryzowalne poprzez stopie« zmielinizowania tkanki.

Wchodz¡ce w skªad proponowanego szablonu dwa barwienia: metod¡ Nissla oraz na obecno±¢
wªókien zmielinizowanych s¡ podstawowymi, uzupeªniaj¡cymi si¦ barwieniami histologicznymi.
Dostarczaj¡ one informacji umo»liwiaj¡cych zgrubne wyznaczenie podziaªu mózgu na struk-
tury (rys. 6.2C, D). Typowo, u»ywa si¦ ich równie» równolegle z innymi barwieniami histolog-
icznymi oraz immunohistochemicznymi. Ich obecno±¢ w szablonie pozwala zatem na odniesienie
do niego nowych danych do±wiadczalnych. W szczególno±ci mog¡ to by¢ kolejne dane o charak-
terze atlasowym, np. dodatkowe barwienia immunohistochemiczne, pozwalaj¡ce na wyznaczenie
szczegóªowego podziaªu neuroanatomicznego.

Obj¦to±¢ wykonana na podstawie obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego, za spraw¡
niskiego kontrastu ma mniejsze zastosowanie w wyznaczeniu podziaªu mózgu na struktury lecz
ma szerokie zastosowania praktyczne. Umo»liwia np. bie»¡c¡ wery�kacj¦ podczas krojenia skraw-
ków, w szczególno±ci w pªaszczyznach sko±nych, poprzez porównanie czoªa bloku krojonego
preparatu z obrazem referencyjnym wraz z towarzysz¡cymi mu obrazami z innych modalno±ci
(np. rys. 6.2B, C). Zwi¦ksza to szans¦ przygotowania wªa±ciwych skrawków mro»eniowych do dal-
szych bada«.
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Rysunek 6.2: Przekroje rekonstrukcji mózgu w pªaszczy¹nie sko±nej przedstawionej w prawym
dolnym rogu rysunku: (A) obraz MR; (B) obj¦to±¢ z obrazowania czoªa bloku preparatu mro»e-
niowego; (C) rekonstrukcja w modalno±ci Nissla; (D) rekonstrukcja w modalno±ci mielinowej.
Cyframi oznaczono struktury dobrze widoczne na jednym z barwie« histologicznych a jed-
nocze±nie sªabo widoczne na drugim: 1. zakr¦t z¦baty hipokampa, 2�4. pierwsza, druga oraz
trzecia warstwa kory gruszkowatej, 5. ciaªo kolankowate przy±rodkowe, 6. substancja szara okoªo-
wodoci¡gowa, 7. wzgórek czworaczy górny.

6.4 Przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych

Przestrzenny ukªad wspóªrz¦dnych zostaª wyznaczony na podstawie obrazowania czaszki nie-
niszcz¡c¡ metod¡ mikrotomogra�i komputerowej. Technika ta daje precyzyjny, trójwymiarowy
obraz struktury tkanek twardych, umo»liwiaj¡c zlokalizowanie konkretnych ko±ci i prze±ledzenie
przebiegu szwów czaszkowych oraz wytyczenie poªo»enia punktów charakterystycznych czaszki.

Ukªad odniesienia wyznaczony w oparciu o takie dane mo»na ªatwo rede�niowa¢. Poniewa»
pozostaje on niezale»ny od samych danych, jego zmiana nie wi¡»e si¦ z ingerencj¡ w rekonstrukcje
obj¦to±ci mózgu b¡d¹ te» w skany MR. Mo»liwo±ci takie s¡ niedost¦pne w przypadku posªugi-
wania si¦ klasycznym sposobem ustalania ukªadu wspóªrz¦dnych poprzez umieszczenie czaszki
w aparacie stereotaktycznym, a nast¦pnie wbijanie igieª w punkty o okre±lonych wspóªrz¦dnych.

Wykorzystuj¡c niezale»no±¢ ukªadu wspóªrz¦dnych od rekonstrukcji obj¦to±ci mózgu mo»na
w opisywanym szablonie wprowadzi¢ klasyczny stereotaktyczny ukªad wspóªrz¦dnych oparty
na pªaszczy¹nie poziomej przebiegaj¡cej przez lini¦ mi¦dzyuszn¡ i punkt pod diastem¡ oraz
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pªaszczy¹nie czoªowej przechodz¡cej przez lini¦ mi¦dzyuszn¡ oraz prostopadªej do opisanej pªa-
szczyzny poziomej (np. Swanson (2003); Paxinos i Watson (2007)).

Mankamentem wyznaczonego przestrzennego ukªadu wspóªrz¦dnych jest fakt, »e dane z mikro-
tomogra�i nie pochodz¡ z czaszki tego samego osobnika, co mózg. Zmniejsza to, w pewnym
stopniu dokªadno±¢ wyznaczonego ukªadu wspóªrz¦dnych. Jednak»e nale»y wzi¡¢ pod uwag¦,
»e obydwa osobniki miaªy t¦ sam¡ pªe¢ i byªy w zbli»onym wieku, co sugeruje, »e zewn¦trzne
wymiary mózgów oraz rozmiar czaszki powinny by¢ zbli»one.

6.5 Uniwersalny charakter opracowanej strategii

W ramach niniejszej pracy, opracowano oraz zaimplementowano metodyk¦ ogólnego zastosowania
mo»liw¡ do wykorzystania w realizacji projektów o podobnych charakterze, na przykªad w celu
stworzenia atlasu mózgu dla innego gatunku, dla którego nie ma jeszcze takiej referencji. Inn¡
mo»liwo±ci¡ jest u»ycie jedynie fragmentu opisanego schematu integracji danych i wykonanie re-
konstrukcji np. wyª¡cznie obj¦to±ci mózgu na podstawie serii wybarwionych skrawków. W niek-
tórych przypadkach zasadna mo»e by¢ zmiana niektórych danych wej±ciowych. Przykªadowo,
rol¦ wzorca ksztaªtu, zamiast obrazów czoªa preparatu mro»eniowego, mo»e peªni¢ seria obrazów
referencyjnych z istniej¡cego atlasu mózgu. Zmniejszy to wprawdzie precyzj¦ uzyskanych rekon-
strukcji, ale znacznie upro±ci proces integracji.

Podej±cie do integracji danych zaproponowane w niniejszej pracy zawiera wiele etapów reali-
zowanych r¦cznie. Takie rozwi¡zanie wymaga po±wi¦cenia wi¦kszej ilo±ci czasu i ogranicza pow-
tarzalno±¢ otrzymanych wyników, ale oferuje w zamian du»o wi¦ksz¡ dokªadno±¢ kluczow¡, kiedy
realizowana jest pierwsza referencja neuroanatomiczna dla danego gatunku. Zatem, w kontek±cie
niniejszej pracy, takie podej±cie wydaje si¦ by¢ w peªni uzasadnione.

Rozwój metodyki obliczeniowej powinien by¢ nakierowany w stron¦ standaryzacji i automaty-
zacji procesu integracji, gdy» metodyka taka znajduje zastosowanie równie» w projektach o mniej-
szym stopniu skomplikowania, ale wi¦kszej ilo±ci danych do przetworzenia. Zmiana charakteru
stworzonego na potrzeby niniejszej pracy oprogramowania z prototypu do systemu o charak-
terze produkcyjnym zmniejszy nakªad prac r¦cznych koniecznych do przetworzenia pojedynczego
zbioru danych i zapewni ªatwiejsz¡ ich analiz¦ oraz wi¦ksz¡ powtarzalno±¢ otrzymanych wyników.
Tendencj¦ tak¡ mo»na zauwa»y¢ w bie»¡cej literaturze przedmiotu (Johnson i wsp. (2007); Carson
i wsp. (2010)).

Koniecznym rozszerzeniem opisywanych metod powinno by¢ rozbudowanie szablonu o ¹ró-
dªowe, wysokorozdzielcze (rz¦du 0,5 µm/piksel, co odpowiada powi¦kszeniu obiektywu mikro-
skopowego ×20) mikrofotogra�e skrawków histologicznych. Powi¡zanie stworzonych obj¦to±ci
z mikrofotogra�ami wybarwionych skrawków nie zostaªo wykonane ze wzgl¦du na brak racjonal-
nych mo»liwo±ci technicznych wykonania wysokorozdzielczych obrazów dla tak du»ej ilo±ci ma-
teriaªu histologicznego (ponad 500 wybarwionych skrawków).
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6.6 Mo»liwo±ci dalszych bada«

6.6.1 Analiza zmian morfologii na podstawie pól przeksztaªce«

Wyznaczone w toku procesu integracji danych transformacje liniowe oraz pola przeksztaªce«
umo»liwiaj¡ uzyskanie informacji zwi¡zanych ze zmianami morfologii mózgu podczas kolejnych
etapów preparatyki. Do informacji tego typu nale»¡ przykªadowo: liniowa zmiana rozmiarów
mózgu (liniowe obkurczenie si¦ tkanki) w pªaszczyznach stereotaktycznych czy te» globalna
zmiana obj¦to±ci mózgu na poszczególnych etapach preparatyki. Informacje takie uzupeªniaj¡
klasyczne atlasy umo»liwiaj¡c przeniesienie (przeskalowanie) wymiarów skrawka histologicznego
do wymiarów (rozmiarów) mózgu »ywego zwierz¦cia (Swanson (2003); Paxinos i wsp. (2000);
Watson i Rosa (2012); Paxinos i Watson (2007)).

W niniejszej pracy przedstawiony zostaª szablon post mortem � po utrwaleniu mózgu w para-
formaldehydzie, a zatem po zmianach o charakterze �zykochemicznym zmieniaj¡cych ksztaªt
mózgu w stosunku do obrazu in vivo, którego uzyskanie wymaga przeprowadzenia badania MR
na »ywym, znieczulonym zwierz¦ciu. Zakres i charakter zmian morfologii mózgu oposa Mono-

delphis nie zostaª do tej pory zbadany. Nie mo»na ªatwo przeªo»y¢ takiego opisu z mózgów gry-
zoni laboratoryjnych ze wzgl¦du na ró»nice w budowie ich mózgów w porównaniu z torbaczami.
Opisanie lub oszacowanie zmian morfologicznych zachodz¡cych w trakcie perfuzji uczyniªoby
niniejszy szablon bardziej u»ytecznym w kontek±cie do±wiadczalnym i stanowiªoby istotne rozsz-
erzenie bada« zaprezentowanych w niniejszej pracy.

6.6.2 Dodatkowe barwienia histologiczne oraz immunohistochemiczne

Naturaln¡ kontynuacj¡ bada« przedstawionych w niniejszej rozprawie jest rozbudowa opisanego
szablonu o kolejne rekonstrukcje mózgu wykonane na podstawie skrawków wykonanych meto-
dami immunohistochemicznymi dobranymi w celu precyzyjnego wyznaczenia podziaªu neuroana-
tomicznego mózgu. Przykªadami mog¡ by¢ barwienia na acetylocholinesteraz¦, oksydaz¦ cyto-
chromow¡, czy te» barwienia na biaªka wi¡»¡ce wap«: kalbindyn¦, kalretynin¦, parwalbumin¦
(Domaradzka-Pytel i wsp., 2007).

6.6.3 Badanie zmienno±ci populacyjnej

Przedstawiony szablon pokazuje budow¦ mózgu jednego, konkretnego osobnika. Ma i wsp. (2005)
argumentuj¡, »e charakteryzowanie szablonu opartego na pojedynczym mózgu jako opisuj¡cego
pewn¡ populacj¦ jest nadu»yciem. Po pierwsze, nie mo»na przeprowadzi¢ wszystkich bada«
(np. barwie«) koniecznych do precyzyjnego opisu budowy mózgu. Po drugie, trudno jest wskaza¢
konkretnego osobnika najbardziej �reprezentatywnego� dla danej grupy (rys. 6.3). Wskazane
jest zatem wykonanie bada« dla populacji dorosªych osobników samców oposa Monodelphis

domestica. W neuroanatomii obliczeniowej tego typu badania przeprowadza si¦ typowo przy
u»yciu formalizmu szablonu minimalnej deformacji (ang. minimum deformation template). Jest
to metoda tworz¡ca atlas wyidealizowanego mózgu, minimalizuj¡cego sumaryczn¡ ilo±¢ prze-
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Rysunek 6.3: Zmienno±¢ mi¦dzyosobnicza w ksztaªcie oraz rozmiarze mózgów trzech rocznych
samców oposa Monodelphis domestica. Ci¦cia czoªowe na wysoko±ci komór bocznych wykonane
na podstawie obrazów MR trzech ró»nych zwierz¡t (obszar komór bocznych zaznaczono na czer-
wono). Dane z pracowni Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji IBD PAN, opracowanie wªasne.

ksztaªce«, którym poddawane s¡ poszczególne obrazy skªadowe, u±redniaj¡c ich wspólne cechy
anatomiczne. Umo»liwia to ilo±ciowy oraz lokalny opis zmienno±ci budowy mózgu (Kovacevi¢
i wsp. (2005); Chuang i wsp. (2011); Veraart i wsp. (2011)). Podobne analizy dla danych z obra-
zowania czaszek pozwoliªyby na wytyczenie u±rednionego, reprezentatywnego dla caªej populacji
obrazu czaszki, co podniosªoby dokªadno±¢ lokalizowania poªo»enia w mózgu wzgl¦dem punktów
charakterystycznych czaszki (np. Aggarwal i wsp. (2009)).

6.7 Podsumowanie najwa»niejszych wyników

6.7.1 Przedmiot bada«

Podstawowym wynikiem prac opisanych w niniejszej rozprawie jest opracowanie trójwymiarowego,
wielomodalnego szablonu mózgu oposa krotkoogonowego na bazie systematycznych studiów mózgu
jednego dorosªego osobnika, samca. Opracowany szablon � baza neuroanatomiczna � skªada
si¦ z czterech modalno±ci danych rozumianych jako cztery ró»ne techniki obrazowania struktury
mózgu (rysunki 5.9 i 5.10). Zebrane dane s¡ podstawowymi oraz komplementarnymi modalno±ci-
ami obrazowania struktury mózgu u»ywanymi w badaniach neuroanatomicznych oraz w dziedzinie
neuroanatomii obliczeniowej:

1. referencyjny obraz mózgu uzyskany metod¡ obrazowania rezonansu magnetycznego,

2. obj¦to±¢ mózgu uzyskana na podstawie obrazowania czoªa preparatu mro»eniowego,

3. obj¦to±¢ zrekonstruowana na podstawie serii obrazów skrawków wybarwionych metod¡
Nissla,

4. obj¦to±¢ zrekonstruowana na podstawie serii obrazów skrawków wybarwionych na obecno±¢
wªókien zmielinizowanych.

Proponowany szablon jest pierwszym na ±wiecie przedsi¦wzi¦ciem z dziedziny atlasów mózgów
w odniesieniu do oposaMonodelphis domestica, a tym samym pierwszym systematycznym zbiorem
danych z obrazowania mózgu oposa krótkoogonowego. W peªni trójwymiarowa, izotropowa forma
danych umo»liwia przeprowadzanie wirtualnych ci¦¢ mózgu w dowolnej pªaszczy¹nie (rys. 6.2)
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daj¡c peªniejszy obraz struktury mózgu ni» jest to mo»liwe przy u»yciu tylko obrazów wybar-
wionych skrawków dost¦pnych jedynie w pªaszczyznach gªównych. Umo»liwia równie» pomiary
obj¦to±ci, dªugo±ci, k¡tów, itp. w przestrzeni caªego mózgu, nie tylko w obr¦bie pªaszczyzn.

Dodatkowym atrybutem szablonu jest jego lokalizacja wzgl¦dem punktów charakterysty-
cznych czaszki wykonana na podstawie obrazu uzyskanego metod¡ mikrotomogra�i komputerowej
(rys. 5.8). Takie ukªad wspóªrz¦dnych uªatwi i podniesie dokªadno±¢ bada« mózgu, w których
u»ywane s¡ techniki stereotaktyczne na przykªad iniekcji barwników czy te» zwi¡zków powodu-
j¡cych zniszczenie wybranych obszarów mózgu.

Bezpo±rednim przeznaczeniem przygotowanego szablonu jest umo»liwienie na jego podstawie
podziaªu mózgu na struktury neuroanatomiczne. Dane z obrazowania struktury mózgu wraz
z wyznaczonym podziaªem neuroanatomicznym ustanowi¡ pierwszy na ±wiecie atlas mózgu oposa.
Wszystkie dane wchodz¡ce w skªad omawianego w niniejszej rozprawie szablonu s¡ publicznie
dost¦pne w internecie pod adresem: http://www.3dbar.org/wiki/barPossumSupplement.

6.7.2 Metody

Opracowana strategia (rys. 4.1, str. 28) systematycznej integracji danych z obrazowania struk-
tury mózgu uzyskanych ro»nymi technikami obrazowania przewy»sza dotychczasowe przedsi¦wz-
i¦cia o charakterze atlasowym liczb¡ ró»nych technik obrazowania, na podstawie których wyko-
nano integracj¦ danych dla mózgu pojedynczego zwierz¦cia. Konkretnymi przykªadami mog¡ by¢
rekonstrukcja oraz korejestracja obj¦to±ci na podstawie dwóch serii barwie«, niespotykana doty-
chczas w literaturze gdy» typowo rekonstruowana jest wyª¡czenie jedna seria (Bertrand i Nissanov
(2008); Johnson i wsp. (2010); Adler i wsp. (2013)). Innym przykªadem jest powi¡zanie danych
histologicznych bezpo±rednio z obrazem czaszki. Powi¡zanie takie nie zostaªo zrealizowane nawet
w sztandarowych przedsi¦wzi¦ciach z dziedziny cyfrowych atlasów mózgów (Lein i wsp. (2007);
Johnson i wsp. (2010)).

Przedstawiony w niniejszej pracy sposób post¦powania nie zakªada u»ycia ju» istniej¡cych
danych, na przykªad wcze±niej wykonanych obrazów mózgu czy te» opracowanych ju» atlasów.
Dzi¦ki temu mo»e sªu»y¢ do przygotowywania atlasów mózgów gatunków, dla których takie
referencje nie istniej¡.

http://www.3dbar.org/wiki/barPossumSupplement




Dodatek A

Procedury obliczeniowe

A.1 Normalizacja intensywno±ci stosu obrazów

A B C

Rysunek A.1: Normalizacja intensywno±ci stosu obrazów. (A) ilustracja wyznaczania wag normal-
izacji skrawka Ii (linia ci¡gªa) do skrawków referencyjnych Irj oraz Irj+1 (linie przerywane). (B)
Ci¦cie horyzontalne przez stos nieznormalizowanych skrawków koronalnych. (C) Znormalizowany
stos skrawków z panelu B.

Do wyrównania intensywno±ci stosu obrazów wykorzystana zostaªa metoda zaproponowana
przez Li i wsp. (2009) rozbudowana przez autora niniejszej rozprawy o mo»liwo±¢ r¦cznego
zadawania indeksów obrazów referencyjnych w odró»nieniu od regularnego próbkowania stosu
co n obrazów proponowanego w oryginalnym podej±ciu.

Zastosowana metoda polega na dopasowaniu histogramu korygowanego obrazu do histogramów
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dwóch obrazów referencyjnych w taki sposób, »e waga dopasowania do danego obrazu referen-
cyjnego jest tym wi¦ksza, im bli»ej danego obrazu referencyjnego jest skrawek korygowany i tym
mniejsza, im obraz jest dalej od drugiego z obrazów referencyjnych, przy czym wagi zmieniaj¡ si¦
liniowo (rys. A.1). W rezultacie korygowane s¡ wszystkie obrazy za wyj¡tkiem referencyjnych.

Dane wej±ciowe stanowi¡: n � liczba obrazów w stosie; m � liczba obrazów referencyjnych;
{r1, . . . , rm} � zbiór indeksów obrazów referencyjnych; {Ir1 , . . . , Irm} � zbiór jednokanaªowych
obrazów referencyjnych; (I1, . . . , In) � seria wszystkich obrazów; b � liczba binów histogramu,
p� liczba punktów, na podstawie których zostanie wyznaczony histogram. Jako wynik otrzymy-
wana jest seria obrazów o znormalizowanej intensywno±ci: (I ′1, . . . , I

′
n).

Procedura 3 Normalizacja intensywno±ci stosu obrazów
Dane wej±ciowe: n, m, p, b, (I1, . . . , In)
Dane wyj±ciowe: (I ′1, . . . , I

′
n)

1: dla i = 0→ m wykonaj:

2: j ← j : rj ≤ i ≤ rj+1

3: ω1 ← |i− rj |/|rj − rj+1|
4: ω2 ← |i− rj+1|/|rj − rj+1|
5: I ′i ← ω1Hb,p(Ii, Irj ) + ω2Hb,p(Ii, Irj+1)

Oznaczenia: Hb,p(Ii, Ij) � obraz b¦d¡cy wynikiem zastosowania dopasowania histogramu obrazu
Ii do histogramu obrazu Ij z wykorzystaniem b binów oraz p punktów przy wyznaczaniu his-
togramów; I ′i � obraz Ii po normalizacji.
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A.2 Algorytm normalizacji symetrycznej oraz pakiet ANTS

Pakiet ANTS (ang. Advanced Normalization Tools, Avants i wsp. (2006b, 2010, 2011)) jest opro-
gramowaniem sªu»¡cym do dopasowywania obrazów implementuj¡cym kanoniczn¡ posta¢ tej
procedury przedstawion¡ na rys. 2.3 (str. 19) oraz wykorzystuj¡cym mi¦dzy innymi algorytm nor-
malizacji symetrycznej (SyN) opisany w rozdziale 2.2.2, na str. 17). Pole deformacji wyznaczane
jest na podstawie szeregu parametrów wej±ciowych odpowiadaj¡cych komponentom z rysunku
2.3. Mo»liwe jest równie» przeprowadzenie korejestracji obrazów przy u»yciu transformacji szty-
wnych oraz a�nicznych.

Do optymalizacji parametrów transformacji stosowana jest metoda gradientu prostego parame-
tryzowanego wspóªczynnikiem dªugo±ci kroków (tabele na rysunkach 4.3 oraz 4.4 na stronie 35
oraz tabela na rysunku 4.6 na str. 39). Wi¦ksza warto±¢ wspóªczynnika powoduje wprowadzenie
silniejszych deformacji, a w skrajnych przypadkach prowadzi do braku zbie»no±ci caªego procesu
dopasowania.

Pakiet ANTS stosuje równie» mechanizm regularyzacji polegaj¡cy na wygªadzaniu pola de-
formacji j¡drem Gaussowskim. Rozmycie takie mo»e by¢ zastosowane do gradientu miary podo-
bie«stwa lub te» do ko«cowego pola przeksztaªce« (zob. opis rysunku 4.3 na stronie 35). Wi¦ksze
warto±ci rozmycia zmniejszaj¡ zbie»no±¢ dopasowania jednocze±nie niweluj¡c silne, punktowe
znieksztaªcenia o charakterze nie�zycznym.

W niniejszej pracy stosowano dwa rodzaje miar podobie«stwa opartych na intensywno±ciach
obrazu: sum¦ kwadratów ró»nic oraz korelacj¦ wzajemn¡ a tak»e miar¦ podobie«stwa pokrywa-
nia si¦ etykiet (ang. point set expectation, PSE, Avants i wsp. (2011)). U»yte oprogramowanie
pozwala na zadanie w procesie dopasowania zestawu metryk, tych samych b¡d¹ ró»nych typów,
o przypisanych przez u»ytkownika wagach oraz ró»nych parach obrazów (referencyjny i ruchomy),
w oparciu o które dana metryka jest wyznaczana.

W przypadku zastosowania formalizmu normalizacji symetrycznej metryka znormalizowanego
wspóªczynnika korelacji jest parametryzowana przez rozmiar okna, w obr¦bie którego miara jest
obliczana dla danego woksela (piksela). Szersze okno oznacza uwzgl¦dnienie informacji z wi¦k-
szego obszaru, co zmniejsza tendencj¦ do zbiegania si¦ procesu optymalizacji w lokalnym mini-
mum, lecz jednocze±nie wydªu»a czas oblicze«. Stosowana w korejestracji obrazów z poszczegól-
nych modalno±ci (rozdziaª 4.3.2, str. 37) miara pokrywania si¦ segmentacji mo»e zosta¢ dostro-
jona poprzez mi¦dzy innymi przez dobranie odsetka próbkowanych wokseli przy wyznaczaniu
nakªadania si¦ obrysów (kompromis mi¦dzy czasem oblicze« a dokªadno±ci¡ korejestracji), dopa-
sowanie wyª¡cznie konturów segmentacji lub te» rozmycie wkªadu od poszczególnych segmentacji.
Ostatnia mo»liwo±¢ peªni rol¦ specy�cznej dla metryki PSE formy regularyzacji.
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A.3 Metoda sekwencyjnego dopasowywania stosu obrazów

W niniejszej pracy do sekwencyjnego dopasowywania stosu obrazów zostaªa wykorzystana imple-
mentacja przygotowana przez autora. Oparta jest ona o szereg skryptów w j¦zyku Python oraz
pakiet ANTS (opisany w dodatku A.2). Implementacja pozwala na: pocz¡tkowe przetwarzanie
obrazów (ekstrakcj¦ kanaªu barwnego, przeskalowanie oraz kadrowanie przed dopasowaniem,
rozmywanie, wyostrzanie czy uzyskanie negatywu obrazu); wykonanie dopasowania; ko«cowe
przetworzenie stosu (reorientacja obj¦to±ci, nadanie kierunków anatomicznych, okre±lenie poªo»e-
nia pocz¡tku ukªadu wspóªrz¦dnych, itp.). Opis implementacji przedstawiony jest w procedurze
4.

Dane wej±ciowe stanowi¡: n � liczba obrazów w stosie, (I1, . . . , In) � stos jedno- b¡d¹ wie-
lokanaªowych obrazów, r � indeks obrazu referencyjnego, P � zbiór parametrów dopasowania
liniowego dwóch obrazów. Jako rezultat procedury otrzymuje si¦: (C1, . . . , Cn) � seri¦ n wyz-
naczonych przeksztaªce«, (I ′1, . . . , I

′
n) � seri¦ przeksztaªconych obrazów.

Procedura 4 Sekwencyjne dopasowanie stosu obrazów
Dane wej±ciowe: n, m, (I1, . . . , In), P
Dane wyj±ciowe: (I ′1, . . . , I

′
n), (C1, . . . , Cn)

1: Ekstrakcja zadanego kanaªu barwnego . Przetwarzanie pocz¡tkowe stosu
2: Przeskalowanie obrazów przed dopasowaniem . (czynno±ci opcjonalne)
3: Aplikacja �ltrów do obrazów wej±ciowych (wyostrzanie, rozmycie, negatyw)
4: dla i = 0→ m wykonaj: . Sekwencyjne dopasowanie skrawków do referencji
5: je»eli i ≤ r to: Ti ← ANTS(Ii, Ii+1,P)

6: je»eli i = r to: Ti ← I

7: je»eli i ≥ r to: Ti ← ANTS(Ii, Ii−i,P)

8: dla i = 0→ m wykonaj: . Zªo»enie przeksztaªce« elementarnych
9: je»eli i ≤ r to: Ci ← Tr−1 ◦ Tr−2 ◦ . . . ◦ Ti+1 ◦ Ti

10: je»eli i = r to: Ci ← I

11: je»eli i ≥ r to: Ci ← Tr+1 ◦ Tr+2 ◦ . . . ◦ Ti−1 ◦ Ti
12: dla i = 0→ m wykonaj: . Zastosowanie przeksztaªce« do obrazów wej±ciowych
13: I ′i ← Ci(Ii)

14: Kadrowanie obj¦to±ci . (czynno±ci opcjonalne)
15: Reorientacja obj¦to±ci oraz okre±lenie pocz¡tku ukªadu wspóªrzednych

Zapis ANTS(Ii, Ij ,P) oznacza wykonanie dopasowania liniowego obrazu Ii do obrazu Ij wedªug
zbioru parametrów dopasowania liniowego P, co prowadzi wyznaczenia transformacji Ti.
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A.4 Korejestracja dwóch stosów obrazów

Korejestracja dwóch stosów obrazów jest metod¡ uzyskania liniowego dopasowania dwóch równo-
licznych stosów, w taki sposób, »e dopasowanie uzyskane jest dla par odpowiadaj¡cych sobie
obrazów. Przygotowana na potrzeby niniejszej pracy implementacja charakteryzuje si¦ rozbu-
dowanymi mo»liwo±ciami przetwarzania wst¦pnego (kadrowanie, skalowanie, rozmycie, wyostrzanie,
ekstrakcja kanaªu barwnego osobno dla stosu referencyjnego oraz ruchomego) oraz ko«cowego,
podobnie, jak w przypadku procedury dopasowania sekwencyjnego.

Dane wej±ciowe: (I1, . . . , In) � stos skrawków dopasowywanych; (J1, . . . , Jn) � stos skraw-
ków wzorcowych; GJ ,GI � zbiór parametrów przetwarzania wst¦pnego stosu skrawków referen-
cyjnych oraz skrawków dopasowywanych; P � zbiór parametrów dopasowania liniowego dwóch
obrazów.

Dane wyj±ciowe: (T1, . . . , Tn) � seria n wyznaczonych przeksztaªce« obrazów dopasowywanych
do obrazów referencyjnych.

Procedura 5 Korejestracja dwóch stosów skrawków
Dane wej±ciowe: n, (I1, . . . , In), (J1, . . . , Jn), P, GI,GJ

Dane wyj±ciowe: (T1, . . . , Tn)

1: Ekstrakcja zadanego kanaªu barwnego . Przetwarzanie pocz¡tkowe stosu
2: Przeskalowanie obrazów przed dopasowaniem . (czynno±ci opcjonalne)
3: Aplikacja �ltrów do obrazów wej±ciowych (wyostrzanie, rozmycie, negatyw)
4: dla i = 0→ n wykonaj:

5: Ti ← ANTS(Ii, Ii,P)

Zapis ANTS(Ii, Ij ,P) oznacza wykonanie dopasowania liniowego obrazu Ii do obrazu Ij wedªug
zbioru parametrów dopasowania liniowego P skutkuj¡c wyznaczeniem transformacji Ti.
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