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SAMMANFATTNING 

Denna skrift redovisar försök att kvantitativt mäta rörelsen 

hos levande vita blodkroppar . 

Mätningarna sker helt automatiskt och i reell tid. 

Bilden av preparatet överförs via en TV-kamer a på mi k r oskopet 

till en dator. Datorn utnyttjar en speciell bildprocessor 

för bildoperationer och mätvärdesextrakti on . 

Cellernas individuella rörelser både i form av g l obala tyngd 

punktsförflyttningar och lokala formförändringar uppmäts. 

För hela populationen beräknas en mängd statistiska uppgifter 

och resultatkurvor uppritas under mätningen . 

Prakt iska och principiella svårigheter v id analysen av TV

bilden beskrivs utförlig t. 
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l. INTRODUKTION 

Detta arbete redovisar försök att kvantitativt mäta rörel s e r 

hos l evande v ita b l od kr oppar. 

Polymorfkärniga vita blodkroppar utgör en viktig del av 

kroppens försvar mot infekt i oner. Vik t iga funktioner är för 

mågan at t aktivt röra sig mot ett i nfektionsfokus och förmågan 

att där fagocytera, dvs ta upp och eventuellt bryta ner ett 

fr&~ande ämne e ller partikel . Att kunna studera och kvanti 

tera de v ita blodkropparnas förmåga till aktiv rörelse kan 

därför vara ett viktigt test på värdorga nisme ns beredskap mot 

infektiösa agens . studier av c ellers rörel se pågå r i for sk

ningsprojekt som bedrivs vid institutionen för medicins k 

mikrobiologi v id Regionsj u khuset i Linköping. Spec ialint resse

rade hänvisas till l ä r oböckerna [ 3 ] och [4] för en grund - . 

ligare introduktion . 

Vita blodkroppars rörelse har hittills huvudsakligen stude

rats med s k Boyden - teknik [3]. Man mäter då, genom mi krosko

pisk exami nation av färgade och f i xerade preparat , de vita 

blodkropparnas vandr i ngshastighet in i ett membran filter . 

Denna .teknik har många nackdelar , bl a mäter man en cellpo 

pulations hastighet, v ilket inte ger någon informa t ion om 

i ndividuella cellers r örelse . Dessutom mäts endast netto

rörelse , ej totalrörelse . För att studera enskilda celler 

har ol i ka fotografiska metoder använts . Den stora nackdelen 

med dessa metoder är att det kräv s s tora arbetsinsatser f ör 

at t manuellt kvantitera rörelsen. Försö k t i ll automatiserad 

kvantitering har dock gjorts. se t ex [5 ] . 

Mätning av r örl i gheten via den mikr oskopiska bilden utan om

yägen över fotografering har s edan en längre tid pågått med 

den s k motilimetern , se [7). Denna består av en mindr e foto

d iodmatris monterad på ett ordinärt faskontrastmikroskop samt 

ett l itet bildminne för bildandet av skillnaden i varje bild

punkt mellan två konsekutiva bilder för att så l unda detektera 

rörliga objekt . Ett cel l akt ivitetsmått erhålles genom att under 
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en mätperiod summera antalet b ildpunkter där skillnaden har 

överskridit ett fixt tröskelvärde. Metode n har gett flera 

vikti ga r esultat men g er dock gans ka begränsade upplysningar 

om t e x cellernas formförändringar , är inte programmerbar för 

att tillfredsst~lla varierande mätönskemål och endast 6 celler 

kan studeras s amtidigt . 

Det här redovisade arbetet belyser mö jligheten att höja kapa

citet, kvalitet och flexibilitet i rörlighetsmätningarna med 

hjälp av bildbehandlingssystemet PICAP vid instit ut i onen f ör 

sys temteknik , Linköpings tekniska högskola . Som exempel kan 

nämnas önskemålet att förbättra den statistiska konfidensen 

genom att öka antalet uppmätta celle r under ett och samma 

experimenttillfä lle. 

De medicinska problemstudierna har än så länge karakt ären av 

grundforskning på området . Det praktiska resultat man på sikt 

hoppas uppnå är att bl a etablera ett slags funktionstest för 

de vita blodkropparna som komplement till den nuvarande räk

ningen av olika typer . 

Vad beträffar tidigare arbeten inom området "rörlighetsmätning 

med dator" kan nämnas studier av mo l nrörelser i satellitbilder. 

2 . PROBLEMBEs KRIVNING OCH FÖRUTsÄTTNINGAR 

2 .1 Allmänt 

starkt förenklat är preparathanteringen som följer. Cellerna 

som skall studera s kommer fr å n b lod som behandlats för att inte 

koagulera . Med hjälp av en sockergradient kan man s epar era de 

röda blodkropparna från d e vita . Med centrifugeri ng bortskiljes 

plasman och cellerna placeras i en speciell näringslösning och 

får därefter fästa på ett glas . Det färdiga arrangemanget 

visas i figur l. Detta preparat placera s under ett mikro skop 

på ett speciellt bord vars temperatur kan regleras nogg r a nt 

t ex till 37°C. Det är också möjligt att iordningställa ett 

preparat direkt med blod men d å är det s vårare att välja cell

tätheten i det färdiga provet. 
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Den förelagda uppgiften kan i stort formuleras så att man i 

ett förutbestämt område först finner alla celler och sedan 

följer varje individuel l cell under det att form och läges

förändringar loggas. 

Levande celler kan inte utan viabi litetsförlust färgas och 

har i regel ingen eller ringa ljusabsorption. Med faskontrast

mikroskopi ger emellertid refraktionen skillnader i optisk 

väglängd för olika ljusstrålar som genom interferens omvandlas 

till intensitetsskillnader. Emellertid är väglängdsdifferens

erna även inom en cell stora vilket medför att cellerna visser

ligen oftast framstår som ljusare men ibland också som mörkare 

än bakgrunden. Därfö~ kan också tidvis stora delar av cellen 

försvinna i bilden. Dessutom sänder cellerna då och då ut 

långa ''känselspröt '', pseudopodier, vilka kan bli mycket smala . 

Därtill kommer andra l jusspridningsfenomen som gör att c el l erna 

omges av en krans av diffust ljus utanför cellen. Allt detta 

medför svårigheter att veta var cellerna skall avgränsas . Se 

vidare under punkten 2 . 2. 

En viktig experimentparameter är mikroskopets upplösning . De 

medicinskt-biologiska studierna är på ett sådant stadium att 

man inte på förhand vet att uppmätning av vissa enstaka karak

täristiska parametrar är tillräckligt, varför man bör vara 

beredd på att kunna göra alla möjliga mätningar . Exempelvis 

tros formen vara intressant varför hög spatial upplösning vid 

mätning på cellerna borde eftersträvas. Å andra sidan kan det 

vara intressant att parallellt studera flera celler eftersom 

varje form av synkronism i cellpopulationen är intressant . 

Vidare kan de uppmätta mätvärdena bättre hanteras med statistik 

om antalet studerade celler är många. Eftersom vår nuvarande 

utrustning medger bevakning av endast ett synfält talar detta 

för låg förstoring . I figur 2 och 3 visas exempel på bilder 

tagna med ett lOX- respektive lOOX-objektiv . Som en kompromiss 

valdes ett 25X-objektiv som via TV-kamerans optik ger en an

vändbar synfältsdiameter på ca 400 mikrometer ~ 
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Eftersom mätmetodens fördelar och begränsn ingar är stark t 

beroende av PICAP- systemets egenskaper ges här en kortfattad 

beskrivning . 

PICAP är den egentliga bildprocessorn s om utför bildoper a 

tioner på digitaliserade och kvantiserade bil der i 64 x 64 bild

punkter respektive 16 gråskalenivåer (eller 16 tillstånd utan 

gråskaletolkning) . 

PICAP arbetar med en operator om 3 x 3 bildpunkter där mi tt

punkten kan erhålla ett nytt värde beroende av sin omgivning 

enligt prog r ammerarens spe cifikation . Al la 4096 bil dpunkterna 

behandlas parallellt så att 3 x 3- operatorn appliceras samti

d i gt på a l la bildpunkterna. Operatorn kan vara av logisk eller 

aritmetisk typ och PICAP kan samtidigt h a ndha 9 olika b ilder 

me llan v ilka l ogiska och aritmetiska operationer kan utföras . 

För en detaljerad redogöre lse , se [1] . 

En anledning till att bildprocessorn realiserats som en spe

cie ll hårdvaruenhet är den tidsvinst av i medeltal en faktor 

100 som görs vid exekvering av en bildoperation j ämför t med 

att u tföra samma operation i minidatorn . 

TIP är den e nhet som sköter konverteringen mellan PICAP

bilder och TV- standardformat i TV- kameror och monitorer (unge

fär 800 x 600 bildpunkter). I TIP finns därför bl a A/D- om

vandlare och D/A-omvandlar e och p å de två anslutna TV- monitor 

erna kan en b i l d från kameran och en bild i PICAP - format 

( 64 x 64 b ildpunkter) visas . 

A/D- omvandlaren kan programstyras så att de 1 6 gråskalenivå

erna placeras inom den intressanta delen av videosignal e n. 

Ur hela TV-bilde n s A/D- omvandlade 800 x 600 bildpunkterna ur 

olika delar av bilden och med ol ika samlingstäthet . Tiden f ör 

en bildinläsning är i medeltal 50 rns. 

En minidator (DATASAAB DS/30) styr båda dessa enheter såväl 

som andra e nheter enligt figur 3 . Mi nidatorn handhar givetvis 
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hela programsystemet och levererar också instruktioner till 

PICAP . 

Mikroskopet är av medelgod klass (Zeiss standard 14) . Det är 

försett med en "beamspl itter " och en påmonterad TV- kamera 

(figur 4) av typ CTC 5000 (svartvit). Den är relativt billig 

och har mellanklassprestanda (ungefär 500 linjers upplösning) . 

Förutom vanlig kringutrus tning finns en datorstyrd xy-plotter 

på vilken en de l mätresultat presenteras . För mera detaljer 

om PICAP- systemet hänvisas t il l [ l ]. 

2.2 Mätproblem och fe l käl lor 

För att klargöra problemets svårighetsgrad och för att motiv

era de användna procedurerna följ e r nu en uppräkning av spe

ciella problem som det aktuella mätproblemet i sig eller mät

utrustningen ger upphov till . Probl emen återfinns (mer eller 

mindre) i alla maskinella mätsystem. Se exempelvis [5] och [6 ] 

som beskriver mycket likartade probl em i för övrigt annorlunda 

mätsystem . 

Förutom de tidigare nämnda problemen med den "verkliga " bilden 

som fås med faskontrast, til lkommer nu fel vid digitaliseringen 

och kvantiseringen av bilden vid i nträdet till datorn . s ådana 

fel som inte n ämnvärt besvärar männi skan kan här l eda till om

ständiga procedurer i maskinen . 

Bruset i en enstaka digitaliserad bild fångad i flykten på 

0,04 sek i TV kan vara ganska kraftigt . Detta kan man undvika 

genom att i snabb följd ta många bilder och beräkna medelvärdet 

av dessa. För ett måttligt antal bilder hinner inte cellerna 

flytta sig nämnvärt. Emellertid kan sådan medelvärdesbildning 

göra systemet onödigt långsamt. Om man kan konstruera snabba 

algoritmer som klarar sig med brus i ga bilder är detta naturligt

vis en fördel. Småskräp i preparatet och i strålgången är en 

aldrig sinande källa till problem vid dessa mätningar . Brus 

och skräp är närbesläktade problem och måste bemästras på lik

artat sätt . I den kedja av bildtransformationer som sträcker 
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sig från belysningskällan via mikroskopets optiska komponenter 

till den elektriska videosignalen från TV- kameran finns följ 

ande f e l käl lor vad gäller medelljusintensite t en . Oj ämn intensi

tet över bildytan uppstår i alla bilder som passerar linser . 

Dessutom tillkommer i detta fall bildförsämring genom ljus

källans osymmetriska utseende, fel i upplinjeringen av mikro

skopbelysningen och olika optiska komponenter samt från 

känslighetsvariationer över den ljuskänsliga ytan i TV-kameran. 

Dessa sistnämnda faktorer ger också ofta en osymmetrisk lj us 

variation vi l ket är svårt att kompensera för med e nkla metoder . 

Ytterligare salt på såren ges av nödvändigheten att elektro

niskt förstärka kontrasten i den annars så dynamikfattiga in

gångsbilden varvid även de nämnda defekterna förstärks. 

Det kan redan nu påpekas a tt enkla och snabba metoder s om 

bygger på att bildobjekten kan sållas fram med ett e nda tröskel

värde fö r intensiteten ä r omöjliga . 

Allmänna e l ektriska och mekaniska i nstabiliteter härrörande 

från t ex skakningar och nätspänni ngsvariationer , blir natur

ligtvis besvärande när man just är u te efter små rörelser i 

bilden . I vårt system har inga speciella rnotmede~ t i llgripits 

och dessa allmänna instabiliteter kan undantagsvis ge momentana 

variationer som överstiger kontrasten hos en cell . 

På grund av o lika fenomen i TV-kameran f år man en geometrisk 

distorsion av bi l den . Vid kalibreringsmätningar visade det sig 

att skalfaktorn för l ängdmätning varierade sålunda : I horison

t e ll l edd , till vänster 0 , 68 ~rn/pixel till höger 0,64 ~m/pixel . 

I vertikal l edd var skalfaktorn 0,58 ~m/pixel i bildens övre 

kant, 0 , 62 ~m/pixel i mi tten och 0,61 ~m/pixel i nedre kanten . 

Denna d istorsion uppfattas normalt inte av ögat trots att av

vikelsen i längdskala som mest är 1 5 %. För kvantitativ rörelse

rnätning är emellerti d detta besvärande . Den osymmetriska och 

olinjära karaktäristiken för distorsionen medför att e n full 

stä ndig korrekt ion är a lltför krävande . Som en första ordninge ns 

korre ktion användes me d e l värdena i b i lde ns centrala d e lar för 

horisonte l l respe ktive vertikal längdskalfa ktor . Detta redu

cerar felet till norma lt några få procent . 
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Ännu svårare ur bildbehandlingssynpunkt är det tidigare om

nämnda fenomenet som gör att delar av cellerna "försvinner". 

Objektivt sett på lokal bildpunktsnivå så kan hela cellen , 

eller stora delar av den, ha samma gråskalevärde som den 

lokala bakgrunden. Med tillgång till direktbilden från kame

ran tycks den mänskliga hjärnan ha lätt för att utnyttja de 

små konturantydningar som finns och skarva i de delar som 

fattas. För en bildbehandlande maskin är detta en verklig ut

maning. Det stora kruxet är att cellerna kan ha de mest egen

domliga utseenden. Utskotten som den skickar ut kan vara flera 

och gå åt olika håll och ha en längd som är flera gånger cell

diametern. Se exempelvis längst upp i figur 12. Även ännu 

mera oregelbundna utseenden kan förekomma. Den klass av kon

turer som cellerna kan antaga kan inte enkelt beskrivas eller 

ännu mindre utnyttjas för att fylla i saknade delar . 

I andra sammanhang har man vid analys av bilder med rörliga 

föremål ofta använt en teknik som innebär att man tar bilden 

av ett föremål och dess omedelbara omgivning och i nästa bild 

i sekvensen förskjuter man denna delbild till en ny position 

där korrelationen är maximal mellan delbilderna. Detta fungerar 

naturligtvis bäst när det enbart är fråga om en ren transla

tian av delobjekten. I vårt fall då rörelsen till stora delar 

är en deformation blir denna teknik mindre användbar. 

2.3 Principiella problem vid mätning på rörliga objekt 

Det finns också en del mer principiella problem. Vad skall man 

göra med celler som vidrör varandra? skall dessa verkligen be

traktas som två oberoende, individuella celler? I många fall 

är det för övrigt helt omöjligt att i bilden åtskilja sådana 

celler. Vanligtvis separerar cellerna igen. Man har då pro

blemet att man inte vet vilken som är vilken och inte heller 

är det säkert att man i fortsättningen skall j ämställa sådana 

celler med andra som inte har kolliderat under mätperioden . 
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Vidare f örekommer ofta främmande partiklar av olika storlek 

p å glaset och o c kså or örliga c e ller s å s om röda b l odkroppar . 

Hur s kall man behandla fallen d å cellerna kolliderar med 

dessa? 

Som tidigar e påpekades s å är det speciella mikroskopbordet 

orörligt varför synfältet är fixt . En del celler kommer då 

att krypa ut ur mätområdet. Hur s k all sådana celle r ingå 

i den statistik man samlar? Andra celler kommer in i om

r ådet och det är svå r t att inkorporera dessa nya celler 

under mätperioden om man inte vill ta på sig det tidsödande 

jobbet att ständigt avsöka hela mätområdet på jakt efter 

nytillkomna celler. Om man å a ndra sidan inte u pptäc ker 

dessa nya celler så kommer man att ha oregistrerade, rör 

liga föremå l i mätområdet vi l ket visar sig vara problema

tiskt. s ådana föremål kan man för övrigt också ha om ett 

ob jekt som man till en början betraktade som en cell p löts 

ligt visar sig vara t vå. Att automatiskt upptäcka detta är 

svårt varför den ena troligtvis förblir oregistrerad . 

Eftersom man vill undv ika att börja bevaka a lla störande 

småobjekt kan också celler som råkar vara näst intill osyn

liga i början, ratas av storlekskriterier och kan sena re 

stä lla till problem . 

3. METOD l 

Den första ansatsen bestod i att man i inledningen med 

tröskel sättningsmetoder grovavsöker hela mätområdet efter 

ljusa någorlunda sammanhängande objekt . Alltför små föremål 

kastas bort och återstående ob jekt som inte är för stora 

anses vara celler och koordinaten sparas. stora markeringar 

anses härröra från flera celler och ob j ektet s plittras upp 

i lagom stora, konvexa objekt vars koordinater antecknas 

för nästa fas som är följningen . Endast en lokal omgivning 
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till koordinatpunkten läses in till maskinen . storleken 

är så vald att den rymmer en normal cell . För att f å brus 

undertryckning sker först en filtrering av bilden så att 

s karpa övergångar utjämnas (lågpassfiltrering av spatial 

frekvensen) . Bildpunkter som nu antingen är ljusare eller 

mörkare än den lokala bakgrundsnivån anses tillhöra celler. 

I den s å lunda erhål lna binära bilden avsnörps smala över

bryggningar, hål och kraftiga konkaviteter fyl l s igen . 

Denna typ av processande är speciellt lämplig att utföra 

med PICAP. Därefte r isoleras det mittersta objektet. Om 

föremålet v idrör en eller flera kanter i subbilden så för 

flyttar man sig i lämplig riktning och gör om proceduren. 

I den nu behandlade cellbilden uppmätes yta, omkrets, ut

sträckning i x - led och i y - led , den omskrivna rektangelns 

mittpunkt, tyngdpunkten (som approximeras med mittpunkten 

då ob j ektet krympes kraftigt) , samt summan av bildpunkts 

värdena efter att den lokala bakgrundsnivån har bortsubtra

herats . Förhoppningen är att en analys av dessa mätvärden 

skall avslöja allt om cellernas röre lse . Probl emet med 

kolliderade celler löses så att när det int e l ängr e är 

möjl i gt att skär a loss del arna så startas en speci a l bevak

ning av paret för att se om de separerar igen efter att 

ha vandrat tillsammans en stund . Denna bevakning sker med 

l ägre upplösning på ett något större område kring cellen . 

Koordi naterna för objekt i nom området matchas mot koordinat

listan och da cellpa~et sepa~e~ar uppstår en ny c ellkoor

dinat som antecknas. 

Var och en kan efter den tidigare presenterade r evyn av 

specialproblem förstå att denna procedur inte a l ltid räcker 

t i l l . Eftersom cellerna sällan är så konvexa som detta p r o 

gram förutsätter så blir alla mätvärden , u tom möjligen 

tyngdpunktens läge , till en vis s grad otillförlitliga. För

söken att skär a loss cel ler som vidrör varandra kan bli 

helt misslyckade i vissa fa ll. Vi dar e l eder t ex bevakningen 

av ett kolliderat par til l konstiga sit uationer då främmande 

föremå l eller cel l er kommer in i omgivningen . Utan att gå 

n ä r mar e in på a lla detal j er så b l ir u ppr äkningen av a lla 
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tänkbara specialfall allt längre och t ill slut är bokfö

r ingsbördan ett övermäktigt probl em. 

4. METOD 2 

Den andra ansatsen innebär två stor a principiella skillnader 

mot tidigare . Eftersom tröskelsättning vid denna typ av 

bilder innebär en brut al informationsr eduktion b l ir detta 

e t t ytterst delikat problem som kanske bäst l öses genom att 

i det längsta låta bli tröskelsättning . Den andra stora 

skillnaden är att förändringar i b i lden framkallas genom 

a t t utf öra en subtraktion mellan nuvarande och förutvarande 

bild . Denna metod är också utmärkt för att avgöra å t vilket 

håll cel l en huvudsaklingen rör sig . Ytterligar e en pr inci

piell ski llnad uppstod genom at t olika överväganden om 

kollisionsproblemet ledde tili beslutet att man helt enkelt 

avbry ter bevakningen av två celler som går ihop . 

4 . 1 Mätprocedurens förlopp 

Nedan följer en beskrivning av proceduren med hjälp av en 

bildsekvens från en verklig körni ng samt de producerade 

resultatutskrifterna. 

Figur 4 visar det synfäl t som skall bevakas . Den l jusa över

lagrade kvadrat en markerar det område som läses in till 

P I CAP- systemet . Bilden är e l ekt roniskt kontrastförstärkt 

så att gråskaledynamiken i bi l den skall vara u ppåt 16 nivåer 

och däri genom överensstämma med tillgängliga a ntalet n i våer 

i P I CAP . Ma n l ägger i b ilden märke till den ojämn a bel ys 

ningen . Ce ller i v änsterkanten kan få samma g r åskalevärde 

som bakgrunden har längst upp till höger . Vi dar e ser man 
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en mängd små mörka fläckar vilket är smuts samt en stor 

mörk fl äck omgiven av ett lj us sken vilken är en cell. Denna 

är för t i l lfället något mörkare än den lokala bakgrunden 

och den håller just på att försöka omsluta en annan cell. 

övriga ljusa medelstora obj ekt i b ild 4 är också celler, 

vilka nu skall de t alj studeras . 

För att undv i ka problemet med belysningen beräknar man 

efter inläsning i varje bildpunkt, beloppet av gråskale

gradienten. Denna transformering av b ilden resu lterar i en 

ny bild där kraftiga, lokala avvikelser i gråskalevärde 

ger ljusa bildpunker . se figur 5. För att inte förlora allt

för mycket tid på en noggrann g radientberäkning måste man 

tillgripa en approximation . En god s ådan fås genom att ta 

skillnaden i gråskalevärde mel lan n ärbe l ägna punkter i x 

l ed och i y - led och som gradientapprox imation ta det maxi

mala absolutbeloppet. Denna typ av operationer är väl lämp

ade för PICAP . En konservativ tröskelsättning av denna nya 

bild skil jer ut in t ressanta celler. Endast objektet n ere 

till höger tas med från bild 5 . Det totala synfältet av

sökes med f yra sådana här fönster och koordinaterna för 

alla funna delobjekt förs upp på en lista i datorn. Efter

som en cell kan s pl ittras u pp i många delmarkeringar gås 

listan igenom och a lla koordinatpunkter s om är tillräckligt 

nära varandra slås samman till en. Nu kontrolleras om an

tingen minnesutrymmet i datorn är otillräckligt eller om 

bevakningsinterv alle t verkar b li för långt, i vi lket fall 

listan måste korta s av. Därefter uppsöks å t e rstående posi

tioner en gång varvid det minsta fönstret centreras på 

koordinaten (se figur 6), och en bild av cellen och dess 

närmaste omgivning läses in och sparas. Se figur 7. 

Programmet inväntar före varje avsökning att en viss, av 

ope ratören bestämd, tid har förflutit efter det senaste 

b esöket hos denna cell. Därefter läses en ny bild in på 

exakt samma ställe som tidigare och de två korresponderande 

bilderna subtraheras. Om endast ett fåtal sekunder har för 

flutit mellan avsökningstillfällena eller om cellen är 

tämligen orörlig, så kan absolutbeloppet av skillnaden se 
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ut som i figur 8. Man l ägger märke ti l l att bruset ger en 

ski l lnad på norma l t upp till två enheter men med enstaka 

skillnadsv ärden av godtyc kl ig storlek. I andra fall kan 

cellen ha förflyttat sig längre bort (figur 9) och skill

nadsbilden blir helt annorlunda (figur 10) . 

4.2 Beräkning av cellernas nya position 

En trevlig egenskap hos s killnadsbilden är att endast 

r örliga objekt framträder, oberoende av vilka andra stör

ande föremål som f i nns i bilden. Det är därför önskvärt att 

b asera beslutet om åt v ilket hål l cellen rör sig på just 

denna bild. 

För den sakens s kull beräknas t yngdpunkten för g r åskalan 

i skillnadsbilden . Denna beräkning utnyttjar hela gråskalan 

Var igenom intrikata bedömningar av tröskel värden undviks . 

Vidare har med denna met od också den nödvänd iga egenskapen 

att enstaka grupper av f e l aktiga bildpunktsvärden inte kan 

l eda t i ll misstag. Ljusare delar ges större "tyng d " i be

räkningen vilket också stämmer med iakttage lse n att den 

del av cellen s om är fr ämst i rörelseriktningen oftast 

framstår som mycket ljus . 

Tyngdpunktsberäkni ngen sker innanför en ram av valbar stor

lek för att undvika påverkan från grannceller (se f i gur 7). 

Om närbelägna cellers ytor innanfö r ramarna över l appar så 

anses dessa ha ko lliderat och mätningarna på dessa två av

bryts. 

Beräkningen av tyngdpunkten (x 0 , y 0 ) sker enligt 

x 0 = L L: x · P /L: L: P xy xy 

y 0 p s s 

för p > T 
x y 

P ä r gråskalevärdet i punkten (x,y) och summering sker 
x y 

innanför angiven ram . T är ett tröskelvärde som i det här 

fallet skall ange brusnivån i bilderna. 
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I själva verket utförs beräkningen genom att först inte 

gre ra bilden i x-riktningen respektive y- riktningen och 

sedan använda dessa pro jektioner för tyngdpunktsberäkningen. 

De två kurvorna kan också eventuellt utnyttjas för annan 

mätvärdesextraktion. 

Det nya läget för cellen ges korrekt av absolutskillnads

bildens tyngdpunkt om rörelsen har varit måttlig. Vid 

större rörelse (såsom enligt f i gur 10) erhålles på detta 

sätt punkten mitt emellan det g amla och det nya läget. 

Därför utförs också en beräkning av tyndpunktsläget för den 

positiva delen av skillanden (figur 11) och den nya approxi

mativa bedömningen av celläget (x,y) ges av interpolationen 

X = XTP + (xTP+ - xTP) ; • ANT /YTA om ANT < YTA 

annars 

x = XTP+ 

y p s s 

xTP och xTP+ är tyngdpunktsläget i x - led för skillnadsbilden 

r espektive för den positiva delen av skillnadsbilden. ANT 

är antalet punkter som överstiger bruströskeln T ovan. YTA 

är en konstant som anger ungefär normal cellyta . Beräkningen 

gäller strikt exempelvis för en solid rektangel som rör sig 

i sidled men som approximation är den gott och väl till

räcklig. 

En märklig bieffekt hos den beskrivna metoden med skillnads

bildning är att medan kort tid mellan besöken hos en viss 

c e ll är önskvärd för att registrera små snabba förändringar, 

så blir vid en tillräckligt hög avsökningsfrekvens till slut 

alla skillnader p g a kvantiseringen lika med noll. Vid en 

inte fullt så hög samplingsfrekvens blir brusets och andra 

ofullkomligheters rörelseindikationer lika stora som de 

verkliga. Kraftigt minskad frekvens innebär å andra sidan 

att man missar i registreringen av rörelser. Man inser att 

något "perfekt" mätsystem som registrerar alla rörelser 
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inte existerar. Försöker man höja upplösningen hamnar man 

till slut på atomär nivå där det sjuder av aktivitet även 

i den dödaste cellen. Däremot bör det för ett visst mät

system finnas en i någon mening optimal samplingsfrekvens 

som varken är hög eller l åg . Hur denna frekvens skall be

stämmas är oklart. Ett försl a g är att experi mentera med 

olika frekvenser på en förinspelad, lång bildsekvens och 

då f örsöka best~~a en högsta avsökningsfrekvens innan 

brus och kvantiseringsdefekter börjar dominera. Detta kräver 

en möjlighet att spela in en lång bildserie med TV- frekvens 

utan det brustillskott en vanlig videobandspelare ger, 

vilket PICAP-laboratoriet idag saknar. 

För att komma ifrån de grövsta kvaniseringesdefekterna och 

undvika onödiga småförflyttningar av läget sätts i programmet 

ett tröskelvärde för antalet skillnadspunkter över brusnivån . 

Detta värde måste överskridas för att c e llen skall anses 

ha rört sig . I annat fall sparas den gamla bilden på nytt . 

Nackdelen med detta blir att cellernas rörelser framstå r 

som ryckigare än d e i verklighe ten är. 

Det visade sig efter en tids studier att d e t beskrivna för 

farandet visserligen allti d gav korrekt u pplysning om huvud

dragen hos cellförflyttningen men att positionsangive lsen 

var något instabi l . Tester med en kompletterande tyngdpunkts

beräkning på cellbilden direkt gav goda resultat . Beräk

ningen sker också med tyngdpunktsbestämningsmetod me n nu 

anger tröskeln T bakgrundsintensiteten. Denna b e dörns i sin 

tur vara det ljusaste bildpunktsvärdet hos några procent av 

d e mörkaste bildpunkterna. Detta trick borgar för att inte 

enstaka mörka bildpunkter skall ge ett missvisande värde 

för bakgrundsinte nsiteten. Tyngdpunktsberäkningen används 

först för e n c entrering så att cellen skall hamna exakt 

mitt i bilden och sedan ytte rligare en gång för d en nya 

lägesangive l sen som skall antecknas på listan . 

För varje fullbordat varv i listan gås d e nna ige nom för att 

se om nå gra c e ller hå lle r på att kollidera dvs om avs t ånd e t 

me lla n koordinatpunkterna unde rstiger e tt visst tröskelvärde 
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I sådana fall avbryts bevakningen av dessa två. Cellernas 

uppsamlade mätvärden tas dock tillvara. 

4 .3 Mätvärden 

En viktig och mycket stor del av programmet gäller beräkning 

och presentation av mätvärden . 

Följande bedömdes vara av primärt intresse för varje in

dividuell cell: (figur 14) 

o start- och slutpunkt 

o banhastighet 

o nettohas t ighetens belopp och riktning 

o medelvärde och varians för aktiverad yta 

För hela populationen beräknas (figur 14) 

o a ntal c eller 

o medelvärde och varians för aktiverad yta 

o medelvärde och varians för nettohastigheten 

Vidare plottas (se figur 13) 

o cellernas globala rörelse (uppe till vänster) 

o rörelsen förstorad och med avseende på ett gemensamt 

origo (uppe till höger) 

o cellrörelsernas hastighetsvektorer (nere till höger) 

o nettohastighetbeloppet (vid var je helminut) 

o nettohastighetsbeloppet ef t er vektor i e ll addition 

(övre kurvan nere till vänster) samt dess 

o riktning (nedre kurvan) . 

De refererade f igurerna 31 och 14 utgör slutresultatet av 

220 sekunders observation från situationen i f i gur 4 till 

slutläget enl i g t figur 12. 
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Eftersom det ur programadministrativ och utrymmesekonomisk 

synvinkel är fördelaktigt att inte spara n ågra mätvärden 

så beräknas alla mätvärden genom ackumulering av lämpliga 

mätvärden respektive mätvärdena i kvadrat. Likaså plottas 

kurvorna under mätningens gång . Det är natur ligtvis i prin

cip möj ligt att lagra alla mätvärden och efteråt processa 

dessa . 

Tanken med de två högra d i agrammen i figur 1 3 är att ge 

ett omedelbart visuellt intryck om någon systematisk av

vikelse från ren s l umpmässig rörelse har intr äffat . De 

kommer dock inte till sin fulla rätt förrän antalet del

tagande c eller är större . Några ytterligare kommentarer 

till resultatutskriften : start- och slutpunkt används mest 

för att v erifiera programmet . Aktiverad yta är helt enkelt 

antalet bildpunkter som överstiger brusnivån i skillnads

bilderna omräknat till andra mått. Detta leder till att även 

förändringar inuti cellytan tas med i ackumuleringen , vi l ket 

är precis vad vi eftersträvade, tyäven om cellens tyngd

punkt inte rör sig nämnvärt kan ju cellen var a i hög grad 

rörlig . 

standardavvikelsemåttet för aktiverad yta ger variansen 

för medelvärdena under en minut och är till för att visa 

huruvi da cell ernas akti vitet är konstant på sikt . Variansen 

för den aktiverade ytan räknat vid samplingstillfällena är 

mycket stor p g a cellernas något småryckiga rörelsemönster. 

Den är också behäftad med stora kvantiseringsdefekter en

ligt t i digare varför d en torde vara tämligen ointressant 

och redovisas därför i nte . 

För att inte medelvärdena för populationen som hel het s kall 

påverkas av andra orörliga föremå l som råkat komma med som 

objekt för fö ljning, sättes ett tröske lvärde för den akti

verade ytan fö r att avgöra vilka celler som skall anses 

vara l evande och därmed ingå i beräkningarna . ( I figur 14 

utgå r cell nummer 6 vid sammanställningen .) Eftersom en 

del experiment ä r av d e n karaktäre n att cellerna i början 
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skall vara inaktiva för att sedan vakna mot slutet, så kan 

i nte orörliga celler elimineras under mätperioden . 

Då celler under mätperioden utgår p g a kollision eller 

då de försvinner ur mätområdet, beräknas genast al l a sta

tistikuppgifter och värdena trycks ut . Speciellt hänsyn 

tas till hur stor fraktion av en hel minut den sista mät

tiden utgör . Variansbidraget till den aktiverade ytan 

viktas ner i omvänd proportion till fraktionen. Vi d av

bruten följning ritas också hastighetsvektorerna vilka just 

är till för att göra även dessa avbrutna observationer an

vändbara . 

Det finns också möjlighet att låta programmet skriva ut 

ful lständiga delrapporter under en lång observationstid . 

En sista kornmentar till exemplet i figur 13 och 14 är att 

mätningarna har skett på bilder inspelade på ett videoband. 

Extra brus och synkroniseringsfel gör just dessa mätvärden 

något osäkra, speciellt vad gäller aktivitetsmåtten. 

5. UTVÄRDERING OCH DISKUSSION 

I sin nuvarande utformning kan programmet samtidigt hantera 

ca 22 celler. Tiden för sampling av en cell är ca l sekund . 

Det kan gå något långsammare om centreringar av läget måste 

göras och många detaljer skall plottas. Om cellen inte har 

rört sig tillräckligt går det å andra sidan betydligt fort 

are. 

Antalet vari ationer på mätningar och beräkningar är oänd

ligt . Allt kan vara intressant och det kan vara ointressant 

tills vidare varför man inte kan vänta sig att mätsystemet 

skall stabiliseras och vara "färdigt". Det är heller inte 

meningsful lt att i detalj diskutera prestanda el l er för 

bättr i ngar så länge man inte har försökt besvara en speci

fik frågeställning . Man kan dock , som vanligt vid automatisk 



18 

bildanalys/ säga att syst~mets prestanda skul le avsevärt 

kunna förbättYas genom att till rnaskinen leverera bättre 

ingångsbilder. Andra punkter öppna för diskussion är för

ändringar för att ha rörligt preparatbord, f l er celler, 

snabbare avsö~ni~g~ ökad noggrannhet , andra mätvärden och 

nya resultatkur\-o r. Allt detta kostar dock på och det är 

lätt att glömna bort att maskinen normalt kan användas 

endast för hyDotes~rövning och man kan inte heller hoppas 

på att den skall upptäcka och meddela något intressant sam

band den funnit som man inte själv förutsett . 

Det son hittills har ansetts vara mest värdefullt är helt 

enkelt plotte3 av cellrörelserna . Om detta skulle visa 

sig vara närapå tillräckligt så kan man naturligtvis enkelt 

åstadkomma dessa cellspår i en handvändning genom att gör a 

en global s k illnadsbildning och p lotta skillnadspunkter. 

Detta exempel för att illustrera hur drastiska konsekvens

erna kan bli vid vissa specificerade önskemål . Å andra 

sid.an kan det tänkas att det man verkligen skulle vilja 

kvantisera i cellernas rörelse är sådant som endast kan 

erhållas med ännu mer sofistikerad analys av cellformerna . 

En mer noggrann utvärdering av mätsystemets prestanda vore 

på sin plats ~en är svår att utför a eftersom några absoluta 

sanningar om de korrekta mätvärdena inte kan fås. Några 

ax~~pel på enklare utvärdering är att stillastående föremål 

verkligen registreras som varande helt utan aktivitet utom 

i några enstaka fall då stora vibrationer eller störningar 

påverkat mätningarna. Döda småföremål på ett rörligt bord 

borde ge ett enda spår i resultatplottern med gemensamt 

origo. På grund av geometrifelen i kameran divergerar de 

dock lite vid rörelse i en riktning. Återgång till utgångs

läget visar dock ej något ackumulerat fel . Ett tredje · ut

värderingsförsök är att köra mätningarna upprepade gånger 

på samma bildsekvens inspelat på videoband . Cellrörelse

platten visar en r emarkabel repetitivitet . Tills vidare 

räcker detta ty det är svårt att tänka sig en tillämpning 

för programmet d ä r precisionen i absoluta tal skulle vara 
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nödvändi g annat än som själv ändamål . Man får inte glömma 

att redan den använda mikroskoptekniken ger bilder som är 

svåra att relatera till fysikal iska storheter ho s cellen 

och delvis som ett resultat av detta ger mätvärden som 

även är principiellt dubiösa. Cellerna befinner sig också 

i en främmande miljö. En diskussion om prepareringsteknik

ens och andra externa faktorers inverkan på cellernas 

beteende lämnas till biologiskt sakkunniga . 

Som allmän avslutning kan man säga att detta program 

lägger grunden för de egentliga kvantitativa cellmätning

arna och endast med ett flexibelt system av PICAP- typ i 

ryggen kan man utlova lösningar på även de mest intrikata 

mätönskemål. Därmed varde inte s agt att det är nödvändigt 

med all denna datakraft om man i ett senare skede vill 

konstruera ett speciellt mätinstrument för specifika mät

ningar på vita blodkroppar. 
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Figur l Preparatanordningen 

Figur 2 Synfält med lOx-objektiv 

Figur 3 Synfält med lOOx-objektiv 
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Figur 4 Det första av 4 provavsökningsfönster 

Figur 5 Gradientbilden för området i figur 4 

Figur 6 Minsta fönstret placerat på en ce l l 
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Figur 7 Inmatad bild av en cell. Ramen i bilden 
anger området där tyngdpunkten beräknas 

Figur 8 Absolutbeloppet av skillnaden vid liten 
cellrörelse 

Figur 9 Ce llens läge efter en n ågot l ängre tid 
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