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Bevezetés
A képfeldolgozó algoritmusok és eszközök az utóbbi évtizedekben a tudományos számítás határait feszegették. A biológiai képalkotás egy azon területek közül, melyekre
a modern számítógép jelentős hatással volt. A fejlett mikroszkópok ma már könnyen
képek ezreit állítják elő magas felbontásban, napi szinten. Hamar világossá vált, hogy
az automatizálás hasznos lehet a képekből származó információ teljes spektrumának
kinyeréséhez.
A fénymikroszkópia egy egyszerű optikai mikroszkópos technika, mely esetben a
látható fény áthalad a vizsgált mintán és egy lencserendszer felnagyítja a kis objektumokról alkotott képeket. A kontraszt növelő technikák, például a differenciális
interferencia kontraszt (DIC) mikroszkópia, képesek a minta olyan jellemzőit is megmutatni, amik másképp rejtve maradnak. Ezek a jelölésmentes technikák lehetővé
teszik az élő sejtek belső struktúrájának vizsgálatát is.
A tudományos felfedezés, mely szerint az elektromosság része az élőlények fiziológiájának, mára már jól ismert tény. Az agysejtek elektrofiziológiájának vizsgálatára
a patch clamp (folt-feszültségzár) technika használható. Ez segítséget nyújt az agy
komplex struktúrájának megértéséhez és új sejttípusok felfedezéséhez. A módszer
alkalmazása fárasztó folyamat és nagy szakértelmet igényel, de lehetséges az automatizálása. A disszertáció az általunk fejlesztett algoritmusokat és szoftverrendszert
tárgyalja, mely jelölésmentes mikroszkópokon képes a patch clamp folyamatot teljesen
automatikusan elvégezni agyszeleti mintákon. Az eredmények három fő tézispontba
vannak csoportosítva, melyek összefoglalója jelen dokumentumban található. A tézispontok és publikációk kapcsolatait az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat. Tézispontok és publikációk kapcsolata.

I. rész: DIC Képfeldolgozás
A DIC képek – és általánosságban a fluoreszcens jelöléstől mentes képek – az emberi
szem számára könnyen értelmezhetőek, de a klasszikus képfeldolgozó algoritmusok
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1. ábra. Az algoritmusok összehasonlítása sejtképeken. (a) Egy példa DIC kép CHO
sejtekről és annak rekonstrukciója a kifejlesztett algoritmussal. (b) Átlagos ROCgörbék. A jelmagyarázatban szereplő számok a görbe alatti területet (AUC) jelentik.
nem alkalmazhatóak rajtuk. Jellegzetességük a 3D hatásuk, mintha az objektumokok
árnyékot vetnének. Matematikailag szólva egy gradiens képhez hasonlítanak. Az
általunk fejlesztett algoritmusok és eszközök megkönnyítik és megbízhatóbbá teszik
a DIC képfeldolgozást.
Kifejlesztettünk egy differenciális geometrián alapuló rekonstrukciós algoritmust
mely a bemeneti DIC képeket fluoreszcens jellegűre transzformálja az elemzésük megkönnyítése céljából. A módszer felhasználja a mikroszkóp pontválasz függvényét
(PSF), mely így jobb rekonstrukcióhoz vezet. Matematikailag a probléma egy dupla
integrált tartalmazó energiafüggvényként van felírva a következőképpen:
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ahol Ω az integrálási tartomány, az elfordulási szög u egy kételemű egységvektor, I a
keresett objektum információ, G a bemeneti kép, c pedig egy tetszőleges konstans. A
függvény Euler-Lagrange egyenletének kiszámítása kihívást jelentő feladat. Azonban,
ha a kernel függvénynek a pontválasz függvény egy helyes közelítését használjuk, az
adattagban a perturbációs függvényét lecserélhetjük a Taylor-sorára. Ez a függvény
konvergens lesz minden képpontban legalább a lokális integrál tartományában. Az
algoritmus csúcsminőségét három különböző, általunk generált adatsoron demonstráltuk. Az első adatsor szimulált képeket tartalmaz. A másik kettő valós képekből áll,
egyik miniatűr objektumokról készült, melyeknek fluoreszcens képét a keresendő megoldásnak tekintjük, a másik pedig sejtekről készült képeket és manuálisan szegmentált
változataikat tartalmazza. Az 1. ábra példaként tartalmaz egy sejtekről készült képet
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2. ábra. Fáziskalibráció mikrogyöngyökkel. (a) Példa DIC kép egy mikrogyöngyről és
annak rekonstrukciójáról. (b) Mikrogyöngyök fáziseloszlásának vonalprofilja.
és annak rekonstrukcióját, valamint a vizsgált algoritmusok összehasonlítását a sejtes
adatbázison.
A transzformált képek már tartalmazzák a minta morfológiai információját, de a
Z tengely mentén való kiterjedésük nem egyértelmű. Ennek megoldására javasoltunk
egy algoritmust, mely fázis és magasság becslésére használható DIC mikroszkópiával.
A módszer egy kalibrációs lépéssorozat, mely során képeket készítünk ismert fénytörési mutatóval rendelkező mikrogyöngyökről, majd kiszámoljuk azt a függvényt, ami
a pixel intenzitásokat fizikai tulajdonságokra képezi. A 2. ábra összegzi a folyamatot.
Az ábra b része tartalmazza a mikrogyöngyök elméleti és mért vonalprofilját is. A
gyöngy sugarát r jelöli. A rekonstrukcióra vonatkozó értékek 16 gyöngyből, a normalizált képeken a közepükön áthaladva 4-4 irányból származó (horizontális, vertikális és
2 átlós irányú) átlagolt értékeket jelentenek. A technika egyszerű és költséghatékony
módszert jelent fázismérésre, nem igényel további mikroszkóp alaktrészeket és már
egyetlen kép alapján is megbízhatóan működik.
A szerző az alábbiakat tekinti fő eredményeinek:
• A mikroszkóp képalkotásának matematikai leírásán alapuló energiafüggvény felírása.
• A fejlesztett és vizsgált módszerek implementálása.
• Szintetikus tesztek tervezése és kiértékelése. További tesztek tervezése, mérések
elvégzése és kiértékelése.
• A fázismérésre használható algoritmus kidolgozása és vizsgálata.
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II. rész: Patch Clamp Pipetta Detekciós Modellek
A képfeldolgozás egyik alapvető problémája a jól definiált geometriával rendelkező
objektumok szegmentálása. Számos módszer létezik egyenesek, ellipszisek vagy téglalapok detektálására, melyek használhatóak rendre utak, fák vagy házak szegmentálására, jelölt pontfolyamat modellel (marked point processes, MPP). Egy másik lehetséges módszer a szigorú geometriai leírás és variációs módszerek használata. Például
a magasabb rendű aktív kontúrok (higher order active contours, HOAC) alkalmasak
számos jól definiált alakzat leírására, ugyanakkor kisebb eltéréseket megengednek az
objektumok határán. A HOAC módszert sikeresen alkalmazták már körszerű objektumok és összetett úthálózatok modellezésére is. Nemrég egy hibrid variációs módszercsoportot mutattak be, melyek képesek körszerű és elliptikus objektumok modellezésére mindössze néhány paraméter minimalizálásával. Mi egy olyan variációs módszert
mutattunk be, mely kiterjeszti az utóbbi modellt és hosszú, egyenes objektum-párok
detektálására használható, melyeknek közös referenciapontjuk van. Ezt a módszert
pipettahegyek mikroszkóp alatt való szegmentálására használjuk, melyeket mikrométer pontossággal, automatikusan mozgatunk patch clamp (folt-feszültségzár) elvezetés
céljából, idegsejtek tulajdonságainak mérésére.
A Pipette Hunter pipettahegy detektáló algoritmus három változatát mutattuk
be, melyek mindegyike variációs keretrendszeren alapul. A módszerek egyaránt működnek differenciális interferenci kontraszt, oblique (Hoffman modulációs kontraszt)
és fluoreszcens mikroszkópia stack képein (kvázi-3D kép), melyek mikropipettáról készült optikai képszeleteket tartalmaznak. A módszerek bemenetét vagy a stack képről
készült különböző irányú projekciók, vagy maga a stack kép jelenti, az algoritmus által
támogatott dimenziók számától függően.
A 2 dimenziós módszer két négyzetet próbál meg illeszteni a képre. A fő ötlet a
képen lévő sötét területek (a pipetta két szélének) lefedése hosszú téglalapokkal, néhány korlát figyelembe vételével. A két téglalap két félegyenes mentén van elhelyezve,
melyeknek közös a kezdőpontja, vagy más néven forgatási pontja. A forgatási pontok
egyben a téglalapok referenciapontja is. A vonalszegmenseket lábaknak is hívhatjuk.
A konfiguráció energiafüggvénye az egyes lábak energiájának összege:
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A pi pontok a modell által lefedett pixel pozíciókat jelölik és a disszertációban vannak
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3. ábra. A 2D Pipette Hunter modell. (a) A modell konfigurációja. (b) A detekció
eredménye.
kifejtve. A 3. ábra bemutatja a konfigurációt és a futását egy képen. A forgatási
pont pozícióvektorral van megadva r = x1 i + x2 j. A lábak elforgatottságát a ϕ1 és
ϕ2 változók adják meg. A piros vonalak a lábak kezdőállapotát, a fehérek pedig a
végállapotát jelölik, miután az algoritmus véget ért.
Az első 3D módszer jelölésmentes képeken működik és két hengert illeszt, melyeknek szintén van egy közös forgáspontja. Az algoritmus bemenete egy stack kép egy
pipettáról, a kiement egyetlen futtatás után pedig egy 3 dimenziós pont. Mivel a
3D algoritmusoknak általában sok szabadsági fokuk van (DOF), ésszerű valamilyen
inicializáló algoritmust használni több pozícióból való indítás (swarm start) helyett.
Emiatt kifejlesztettünk egy inicializáló algoritmust, mely a képen egy vonalprofilt
mozgat és jelentős intenzitás csökkenést keres. Jelen konfiguráció energiafüggvénye, a
2D modellhez hasonlóan, a kettő láb által lefedett voxelek intenzitásának integrálja:
ˆ
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ahol P a hengerek belső pontjait jelöli, V pedig a szerkezet térfogata. A modell
felépítését a 4a ábra illusztrálja. η egy távolság, α pedig egy forgatási szög a mozgó
lokális keret (koordináta-rendszer) két különböző tengelyéhez képest relatívan.
A második 3D modell szintén egy pipettáról készült stack képet vár bemenetnek, mely ezesetben fluoreszcens képalkotással készült. A képkészítés előtt a pipettát
fel kell tölteni fluoreszcens anyaggal, ez viszont nem minden biológiai alkalmazásban
lehetséges. Az algoritmus egy (csonka)kúpot illeszt a képre, ahogyan a 4b ábra mutatja. Habár a szabadsági fog mindkét 3D modell esetében 8 (a harmadik forgatási
tengely értéke a másik kettő függvénye, így kötött), jelentéseik eltérnek. Például
fluoreszcens esetben a kúp magassága vagy alapkörének (alapköreinek – csonkakúp
5

(a)

(b)

4. ábra. 3D pipetta detekciós modellek. Konfiguráció (a) jelölésmentes képekre és (b)
fluoreszcens képekre.
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2. táblázat. A pipetta detekciós algoritmusok pontossága.
esetében) sugara változhat, míg jelölésmentes esetben ezek rögzítettek. A normalizált
energiafüggvény alakja a következő:

E3Df

1
=
V

ˆ

ζ1 +l
ˆ2π ˆ

1
I (P) dV =
V

V

r+m(ζ−ζ
ˆ 1)

I (P) ρ dρ dζ dφ.
φ=0 ζ=ζ1

(4)

ρ=0

Az algoritmusok minőségének mérésére az eredményeket manuálisan választott
pipetta pozíciókkal hasonlítottunk össze, melyet a 2. táblázat összegez. A detekciók
pontossága elegendően nagy a célsejtek eltalálására. Az algoritmusokat vektorizált
kóddal implementáltuk a patch clamp rendszerünkbe, ami segít a futási idő alacsonyan
tartására a gradiens módszer használatának ellenére is. Úgy hisszük, módszerünk
használható más alkalmazásokban is, mint pl. útkereszteződések detektálására vagy
neurális hálózatok szegmentálására.
A szerző az alábbiakat tekinti fő eredményeinek:
• Az energiafüggvény megtervezése.
• Az algoritmusok párhuzamosított implementációja.
• Az adathalmaz generálása és az algoritmusok kiértékelése.
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III. rész: Automatizált Mikroszkópia és Alkalmazások
Az utóbbi időben a patch clamp technika automatizálásában megjelentek a képpel
vezérelt rendszerek. A disszertáció harmadik részében az általunk fejlesztett, első
teljesen automatikus jelölés mentes patch clamp rendszer került bemutatásra, mely
lehetővé teszi humán minták vizsgálatát. A rendszert egyetlen szoftver vezérli, beleértve a az összes hardver elemet, az adatfeldolgozást és vizualizációt. A patch clamp
folyamat elvégzéséhez egysejt alapú stratégiát használunk: mikrométer pontosságú
kalibrációt, a pipettahegy regisztrációját és mozgatását, a célsejt valós idejű térbeli
elasztikus követését, akadályok (pl. egyéb sejtek vagy a szövet más alkotóelemeinek)
kikerülését a célsejt néhány mikrométer pontosságú megközelítése során, és egy fejlett
nyomásszbályzó rendszert amely a klasszikus manuális nyomás protokollokat helyettesíti a folyamat során. A módszer központi eleme az egyes neuronok 3D képeken való
detekciója volt, melyhez egy új képi adatbázist készítettünk egy konvolúciós neurális
hálózat tanításához.
A vizuális patch clamp elvezetés lépéseit az 5. ábra illusztrálja. A rendszer első
használata előtt kalibrálnunk kell a pipettát, amit így képesek leszünk mozgatni a
kamera síkjához képest (1). Ezután a pipetta cseréje után (2) csak a hegyének pozícióját kell frissítenünk (3), melyet megtehetünk a disszertáció 4. fejezetében tárgyalt
és a rendszerbe beépített pipetta detekciós algoritmusokkal. Ez a lépés áthidalja a
problémát, amit a pipetták eltérő hossza jelent. Ezen a ponton a rendszer készen áll
egy célsejt kiválasztására és megközelítésére a mérések elvégzéséhez. Készítettünk és
manuálisan annotáltunk egy egysejt adatbázist agyszöveti képekről, mely ismereteink
szerint a legnagyobb ilyen jellegű, rendelkezésre álló 3D halmaz. Az adatbázis segítségével egy konvolúciós neurális hálózatot tanítottunk sejtdetekcióra. Rendszerünk
képes automatikusan felismerni a sejteket és kiválasztani egyet a méréshez (4). Amikor kiválasztottuk a célsejtet, több alrendszer indul el párhuzamosan, melyek elvégzik
a patch clamp folyamatot:
i) Egy alrendszer a pipetta mozgását szabályozza és lassan a sejt közelébe tolja. Ha a megközelítés során egy akadályba ütközik, akkor egy algoritmus alapján
megpróbálja kikerülni (5).
ii) Egy sejtkövető algoritmus figyeli a sejt esetleges elmozdulását (6) és kiigazítja
a pipetta útvonalát.
iii) A teljes folyamat közben egy nyomásszbályzó rendszer biztosítja a szükséges
légnyomás rendelkezésre állását (7).
Amikor a pipetta megérinti a sejtet (sejtre tapasztott konfiguráció), a rendszer
7

kialakítja a "gigaseal" konfigurációt (8), átszakítja a sejtmembránt (9), majd automatikusan elindítja az elektrofiziológiai méréseket (10).
A mérések végeztével használható a
beépített pipetta tisztító módszer vagy
elindítható a következő mérés a pipettahegy pozíciójának frissítésével. Egy esemény naplózó rendszer információt gyűjt
a patch clamp folyamat közben, köztük
a célsejt pozícióját, a folyamat sikerességét, melyekből a végén jelentés generálható. A rendszert felhasználtuk a mért
sejtekből sejtmag és citoplazma eltávolítására (11), valamint anatómiai rekonstrukciót végeztünk a mintákon (12).
Sejtdetekcióhoz először összehasonlítottuk a rendelkezésre álló gépi tanulási
eszközöket és végül a mély tanulást választottuk. A szoftverünk biztosít egy
címkéző eszközt az adathalmaz annotálására. Szakértőkkel 6344 sejtet címkéztünk összesen 265 stack képen, ami körülbelül 132 órába telt. A címkézés során
befoglaló téglalapokat helyeztünk a felismert sejtekre a stack kép több egymást
követő elemein (így valójában téglatesteteket helyeztünk rájuk). Az Nvidia DIGITS szoftveren belül a caffe rendszert
használtuk, mellyel a DetectNet hálót ta- 5. ábra. Az automatikus vizuális patch
nítottuk ADAM algoritmussal. A taní- clamp lépései.
tás 2500 epoch-on keresztül tartott, ami
6 napon és 15 órán át tartott egy Titan Xp grafikus kártyán. A tanítási kiértékelése
0.835 F1-measure értéket eredményezett 81.72% precision és 85.39% recall értékek
mellett. A tanítás és detekció folyamata a 6. ábrán látható. A detekció nem a
mikroszkóp számítógépén történik, hanem egy erre a célra dedikált GPU szerveren,
kliens-szerver kommunikációval. A detekció ideje egy képre 100 ms, beleértve a két
számítógép közti adatküldés idejét, mely közel valós idejű feldolgozást jelent.
8

6. ábra. Sejtdetekció jelölésmentes szövetképeken mély tanulással. (a) Adathalmaz
generálás és tanítás. (b) Sejtdetekció festés nélküli, élő neokortikális szövetben.

A célsejt a patch clamp folyamat során, miközben a pipettával megközelítjük,
elmozdulhat. Az elmozdulás a szövetben bármilyen irányban történhet és tapasztalataink szerint mértéke általában 3 és 10 µm között van. A sejt mikroszkóp alatt való
követése kihívást jelentő feladat, ugyanis 3 dimenziós követésre van szükségünk, de
a jelölésmentes modalitás csak 2 dimenziós képalkotással rendelkezik. A kifejlesztett
online követőrendszernek két része van, melyek külön fázisokban futnak. Az egyik rész
a laterális követést végzi az XY síkban, míg a másik rész a sejt Z dimenzióban való
elmozdulását méri. Mindkét résznek szüksége van egy, a célsejtről készült referencia
képre, amit a patch clamp folyamat előtt készítünk el, ahol a sejt fókuszban van.
A laterális követés mindig a legfrissebb fókuszmagassághoz tartozó képen történik a
Kanade-Lucas-Tomasi algoritmussal és minimális sajátérték jellemzőpontokkal. A Z
irányú követés egy kisebb stack képen történik és általános fókuszdetekciós algoritmusokon alapszik, amelyek a kép gradiensét próbálják meg optimalizálni. Egy stack
kép készítése időigényes, mivel az az objektívet fizikailag különböző magasságokba
kell mozgatni. Emiatt a Z követés során a pipettát nem mozdítjuk, így biztosítjuk,
hogy a sejt sem mozdul el közben. A 7. ábra képeket tartalmaz egy sejtről a követés
előtt és után, valamint nyilakkal megmutatja az elmozdulás mértékét.
A vezérlő szoftver minden hardver elemet irányít és kezeli az algoritmusokat. A
patch clamp folyamat indításához a pipettának kalibrálva kell lennie, a célsejtet pedig
már ki kellett választanunk. Ezután a szoftver közepes erősségű légnyomást fejt ki a
pipettára és kiszámítja az útvonalát, aminek mentén a manipulátor a hegyét a sejt
közelébe mozgatja. A kezdeti útvonal egy előre irányuló mozgást jelent a manipulátor X tengelye mentén, így minimalizáljuk a szövet torzulását. Megjegyzendő, a
manipulátor X tengelye döntve van az asztal síkjához képest. A pipettát először a
9

7. ábra. Példa sejtkövetésre.

sejt fölé mozgatjuk és nem közvetlenül a sejthez, amitől megbízhatóbb lesz a megközelítés. A folyamat lépésekben történik, másodpercenként. Közben a pipettahegy
impedanciáját folyamatosan monitorozzuk. Egy korai ellenállás növekedés akadály
jelenlétére utal a pipetta előtt, ami lehet pl. véredény vagy egy másik sejt. Ha egy
akadályba ütközünk, az elkerülő algoritmus átveszi az irányítást: a pipettát hátrahúzza, enyhén elmozdítja laterális irányban, és amikor elhaladt az akadály mellett,
akkor visszaállítja az eredeti irányba a cél felé. Ha több akadályt is találunk, a pipettát laterálisan egy spirál mentén mozgatjuk el minden ütközés során. Mindeközben
a 3D sejtkövető algoritmus a trajektóriában ellensúlyozza a sejt esetleges elmozdulását. Amikor a pipetta a sejt feletti kijelölt pozícióba kerül, a nyomást alacsony
pozitív értékre cseréljük. Végül a pipettát Z irányban mozgatjuk, az impedanciát
pedig -10 pA injektálásával mérjük 5 ms-onként periodikusan. Ha ez az érték egy előre beállított értékkel megnő (0,7-1,2 MΩ), akkor elindítjuk a sejtmembránt átszakító
protokollt. A sejtre tapasztott konfiguráció a nyomás azonnali megszüntetésével kialakul. Gyenge vákuum kifejtésével erős szigetelést alakítunk ki a sejtmembrán és az
üveg között. Ha az ellenállás eléri az 1 GΩ-ot ("gigaseal") -60 mV parancs potenciál
mellett, akkor egyre hosszabb vákuum-pulzusok kifejtésével átszakítjuk a membránt
a teljes sejt konfiguráció eléréséhez. A 8. ábra egy reprezentatív példát tartalmaz,
amely bemutatja a stack képben detektált sejteket, a pipetta útvonalát, valamint a
mért nyomás és ellenállás értékeket. A folyamatról mindig friss információ található a
grafikus ablakokban. Minden paraméter, aminek hatása van a folyamatra, beállítható
a felhasználó által.
A rendszer adottságait és képességeit patkány és humán agyszövetben lévő neuronok nagyszámú vizsgálatával mutattuk be. A mérések formátuma kompatibilis az
Allen Institute for Brain Science adatbázisával és beillesztésre kerültek abba. Néhány
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8. ábra. Reprezentatív példa egy teljes sejt méréséről. (a) A pipettahegy útvonala
a szövetben és a detektált sejtek eloszlása. (b) Grafikonok a megközelítés során a
pipetta mélységéről a szövetben, a kifejtett légnyomásról és a mért soros ellenállásról.
(c) Kép a sejtről a patch clamp mérés előtt és után.
sejt sejtmagja vagy citoplazmája kiemelésre került a mérés után, melyeket molekulárisan jellemeztünk. Az egysejt RNS szekvenálás eredménye megerősítette a különböző sejttípusok transzkriptomikai jellemzőit és bizonyította, hogy alkalmas biológiai
kérdések megválaszolására. Rendszerünk könnyen átültethető bármilyen létező mikroszkóp berendezésre. Habár az emberi szakértőt nem váltja ki teljesen, lényegesen
felnyorsítja a mérési folyamatot, lerövidíti az elektrofiziológusok betanulási idejét és
egyetlen operátor egyidőben akár több eszközt is üzemeltethet. További terveink
között szerepel a többpipettás rendszerre való kiterjesztés, mely lehetővé tenné sejtpárok, -hármasok vagy magasabb számú kapcsolatok egyidejű vizsgálatát.
A szerző az alábbiakat tekinti fő eredményeinek:
• Az algoritmusok fejlesztése.
• A vezérlőszoftver fejlesztése.
• Elektrofiziológiai mérések végzése.
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