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Kapitola 1

Súčasný stav

1.1 Hranice rozlíšenia v optickej mikroskopii

Základnými charakteristikami optického mikroskopu sú zväčšenie, numerická apertúra

a rozlíšenie. Konfokálny mikroskop sa odlišuje od fluorescenčného mikroskopu najmä

prítomnosťou konfokálnej pinholy v optickej ceste. Pinhola je tvorená malým otvorom

(rádovo asi 0.2µm), ktorý je vsunutý pred detektor signálu z mikroskopu, pričom blo-

kuje väčšinu svetla prichádzajúceho z mimoohniskových rovín vzorky. Zdrojom svetla

je zvyčajne laserový lúč umožňujúci osvetlenie malého objemu vzorky. Konfokálny mik-

roskop sa v porovnaní s fluorescenčným mikroskopom vyznačuje najmä vyšším kon-

trastom a schopnosťou snímať iba jednotlivé priestorové rezy vo vzorkách. Na mo-

delovanie obrazu vytvoreného mikroskopom využívame funkciu bodového rozostrenia

(Point Spread Function - PSF), ktorá je obrazom bodového zdroja svetla. Priestorové

rozlíšenie mikroskopu známe aj ako tzv. Rayleighovo kritérium je určené vzťahom [1]:

r =
0.61λ

n sinϑ
(1.1)

pričom r je najmenšia vzdialenosť 2 bodov, ktoré je možné vzájomne odlíšiť, λ je

vlnová dĺžka použitého svetla a hodnota súčinu n sinϑ je numerická apertúra použitého

objektívu. Konfokálna pinhola modifikuje PSF mikroskopu, čoho dôsledkom je zvýšené

laterálne rozlíšenia a taktiež axiálne rozlíšenie[2]:

rlateral =
0.44λ

n sinϑ
raxial =

1.5λ

n sin2 ϑ
(1.2)

Teoreticky dosiahnuteľné axiálne rozlíšenie je niekoľko krát nižšie ako laterálne. To

spôsobuje komplikácie hlavne pri biologických objektoch, ktorých veľkosť sa pohybuje

na hranici rozlíšenia mikroskopu. V reálnych experimentoch je dosiahnuté rozlíšenie

nižšie ako teoretické, najmä z dôvodu prítomnosti rôznych zdrojov šumu, ale aj z dô-

vodu náhodnej emisie fotónov vzorkou. Pri nízkych svetelných intenzitách je množstvo

detekovaných fotónov na detektore mikroskopu popísané Poissonovskou štatistikou.

Vyváženie vplyvu degradácie obrazu a následné zvýšenie rozlíšenia je zvyčajne realizo-

vané konštrukčnými zásahmi do použitého mikroskopu (zdroj svetla, spôsob snímania,
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KAPITOLA 1. SÚČASNÝ STAV 4

a pod.) alebo výpočtovými metódami využitím modelov degradácie obrazu a nájdením

inverznej operácie k nim.

1.2 Moderné metódy vysokého rozlíšenia

Metódy v blízkom poli

TIRF mikroskopia

Skratka TIRF (Total internal reflection fluorescence) je modifikácia fluorescenčnej mik-

roskopie, ktorá využíva totálny odraz svetla, podľa Fresnelovho vzťahu pre šírenie svetla

pri prechode médiami s rôznymi refrakčnými indexami. Keď uhol dopadajúceho lúča

prekročí kritický uhol, lúč sa úplne odráža na rozhraní týchto dvoch prostredí. Zá-

roveň platí, že svetelný lúč v mieste odrazu preniká do druhého prostredia ako tzv.

tlmená vlna (evanescent wave) do hĺbky približne 0, 1µm [3]. Tento efekt umožňuje se-

lektívnu excitáciu fluorescenčných molekúl [1] iba vo vrstve blízkej pri povrchu, a teda

fluorescencia pozadia neprispieva do výsledného obrazu. Axiálne rozlíšenie TIRF mik-

roskopu je dané hrúbkou vrstvy, ktorá je excitovaná tlmenou vlnou, čo znamená pri-

bližne rax ≈ 100nm. TIRF mikroskopia sa využíva hlavne na štúdium povrchových

dejov, napr. exocytózu a fúziu vezikúl s plazmatickou membránou [4, 5] alebo sledova-

nie pohybu častíc naviazaných na DNA fragmenty (DNA-tethered particles) [6].

Metódy v ďalekom poli

STED

Metóda STED (Stimulated Emission Depletion - vyprázdnenie stimulovanou emisiou)

je spôsob super-rozlíšenia založený na nelineárnom saturačnom procese [7]. Princíp

metódy spočíva v selektívnom zhášaní excitovaných fluorofórov na okraji ohniskového

bodu využitím stimulovanej emisie. Krátky (približne 0,2ps) excitačný laserový impulz

je nasledovaný dlhším (40 ps) impulzom - vyvolá stimulovanú emisiu, ktorá núti prejsť

excitované molekuly do vyššej vybračnej úrovne základného stavu, ktorého rýchly útlm

bráni reexcitácii rovnakým lúčom [8, 9]. Fluorescenčný signál je takto detegovaný iba

z oblasti výrazne ohraničenej stimulovanou emisiou. Modifikáciou excitačného svetla pri
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tejto metóde, tak aby svetelná vlnoplocha pokrývala celý priestorový uhol, je možné

dosiahnúť zhodné axiálne aj laterálne rozlíšenie na úrovni bez dodatočného spracovania

je 80 nm [10].

SIM

OTF (Optical transfer function) definuje priestorové frekvencie, ktoré dokáže mikro-

skop zobraziť a mimo zobrazovaného rozsahu je funkcia nulová. Zvýšenie rozlíšenia

je z pohľadu SIM prenesenie informácie z oblasti mimo tejto toroidálnej funkcie do

jej viditeľnej časti. Táto informácia je principiálne pozorovateľná ako tzv. Moiréove

obrazce (Moiré fringes), ale je potrebné ju extrahovať [11] - pri špeciálnom móde osvet-

ľovania vzorky - daný sumou konečného počtu separovateľných komponent v axiálnom

a laterálnom smere. Osvetľovaním a viacnásobným snímaním obrazu pri harmonicky

modulovanom osvetlení s posunutou fázou, je možné jednotlivé komponenty (intenzity

bodov vzorky) vypočítať zo série lineárnych rovníc. Podľa výsledkov [11] autorov bolo

reálne demonštrované laterálne rozlíšenie 3D SIM mikroskopu rlat = 125 nm a axiálne

rax < 300 nm. Využitie SIM mikroskopie sa javí výhodnejšie v prípade tenších vzo-

riek (rádovo 10µm) s nižšou hustotou fluoreskujúceho materiálu. SIM mikroskopiu je

možné využiť aj na zobrazovanie pomaly sa pohybujúcich štruktúr živých buniek, napr.

mitochondrií [12].

PALM/STORM

STORM (Stochastic optical reconstruction microscopy)a PALM (Photoactivated locali-

zation microscopy) sú metódy vysoko rozlíšenej mikroskopie patriace do skupiny metód

SMLM (Signle molecule localization microscopy). V prípade, že všetky emitované fo-

tóny pochádzajú z rovnakého fluorofóru, je možné stanoviť fitovaním, kde sa nachádza

centrum hmoty (emitujúca molekula) s vyššou presnosťou ako v prípade získania iba je-

diného fotónu, pri ktorom je nepresnosť daná rozmermi PSF [7]. Zobrazovanie prebieha

v cykloch, pričom v každom cykle sa zaznamenajú pozície časti fluorofórov, následne sa

aktivujú a zaznamenajú pozície iných fluorofórov, až pokiaľ nie je nasnímaný dostatok

dát. V typickom experimente je na rekonštrukciu vysoko-rozlíšeného obrazu potrebných

rádovo tisíc obrázkov. Táto sada dát sa výpočtovo spracuje a výsledné dáta dosahujú

rozlíšenie [7] približne rlat ≈ 30nm a rax ≈ 60nm. PALM/STORM metodiky sú vhodné
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najmä pre menšie objekty s nižšou hustotou, resp. pre filamentózne vzorky [7].

Využitie rekonštrukčných algoritmov

Rekonštrukčné metódy využívajú na výpočet obrázku s vysokým rozlíšením sadu ob-

rázkov s nízkym rozlíšením (resp. štandardným rozlíšením snímacieho zariadenia).

Využívanie rekonštrukčných algoritmov nevyžaduje žiadne špecifické experimentálne

zariadenia. Model degradácie obrazu je daný konvolúciou prístrojovej funkcie a ori-

ginálnych dát. Inverzné (dekonvolučné) algoritmy vyžadujú váhovaciu funkciu (cost

function) [13]- ktorá sa bude riešením inverzného problému minimalizovať, stanovenie

regularizačnej funkcie, ktorá bude priestor riešení usmerňovať k správnemu riešeniu

a obmedzovať propagáciu šumu a nakoniec aj určenie kritérií kvality obrazu, ktoré

budú určovať optimálny počet iterácií. Dekonvolučné algoritmy vyžadujú znalosť PSF

funkcie snímacieho zariadenia, resp. je možné prístrojovú funkciu odhadnúť z name-

raných dát. Rekonštrukčné algoritmy sú výpočtovo a časovo náročné operácie. Riešia

tzv. zle podmienený problém (ill-posed problem), ktorého exaktné riešenia nie je známe.

Preto využívajú rôzne metódy aproximácie originálnych dát. Výskum využitia rekon-

štrukčných algoritmov je dôležitý aj z pohľadu ich univerzality - je možné ich použiť

aj na fluorescenčnom mikroskope, kde umožňujú zvýšenie najmä axiálneho rozlíšenia,

ale aj na iných typoch mikroskopov, kde hoci primárne rozlíšenie je vyššie v porov-

naní s fluorescenčným mikroskopom, avšak dodatočným spracovaním snímaných dát

sa rozlíšenie ešte zvýši [14].

1.3 Spektrálne zobrazovanie

Emisné a excitačné spektrum molekuly je charakteristikou danej molekuly a môže

slúžiť na jej identifikáciu. Spektrálne zobrazovanie kombinuje prístupy spektroskopie,

ktorá narába s dátami vo forme spektier I(λ) a digitálneho zobrazovania, ktoré pracuje

s intenzitami jednotlivých pixelov obrazu I(x, y). Dostávame tak 3D dáta vo forme

I(x, y, λ). Získavanie a analýzu takýchto dát môžeme rozdeliť na [15]: λ-skenovacie

metódy, ktoré snímajú celý obraz pri jednej vlnovej dĺžke určenej optickým filtrom

(pásmovým, AOTF, LCTF, a pod.), priestorovo-skenovacie metódy, ktoré snímajú celé

spektrum z jedného bodu rozkladom na hranole alebo mriežke a časovo-skenovacie
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metódy, ktoré využívajú Fourierovskú spektroskopiu a snímanie pomocou interfero-

metra. Matematický model multispektrálneho zobrazovacieho systému navrhli Connah

et al. [16], pričom na modeli ukázali, že najvhodnejší počet detekčných kanálov (po-

mer cena/zložitosť) je 5. Z ich výskumov vyplýva, že aj digitálna kamera môže byť

využiteľná ako multispektrálny detektor s fixnými filtrami.

Viacnásobné fluorescenčné značenie vzoriek poskytuje komplexné informácie o štruk-

túre a metabolizme bunky. Zvyšovaním počtu markerov narážame na problém ich

vzájomného spektrálneho prekryvu. Najbežnejším riešením je úprava dizajnu expe-

rimentu tak, aby obsahoval iba dva markery [17], prípadne ich separácia sa vykonala

iba bežnými grafickými programami [18]. Neskôr sa experimenty nastavovali tak, aby

spektrálny prekryv použitých farbív bol nulový, resp. zanedbateľný, pričom jednotlivé

farbivá sa oddelili kombináciou optických filtrov. Zavedením kvantových bodov bolo

umožnené ďalej zvýšiť počet simultánnych farbív [19, 20]. Prekrývajúce sa spektrá je

možné separovať aj metódou lineárneho rozkladu [15]. Demonštráciou v [21] autori do-

kázali separovať spektrá so vzdialenosťou emisných maxím iba 7 nm. Ako vstup pre

metódu lineárneho rozkladu je možné použiť aj kombináciu dát snímaných pri rôznych

excitačných aj emisných vlnových dĺžkach [22]. V prípade, že medzi farbivami dochádza

k rezonančnému prenosu energie, je nutné lineárny rozklad nahradiť komplexnejšími

metódami [23, 24].



Kapitola 2

Ciele

Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce je: vytvoriť, vyhodnotiť a aplikovať

algoritmické prostriedky a meracie protokoly umožňujúce dosahovať vysoké rozlíšenie

pri snímaní dát v konfokálnej mikroskopii zvýšením: priestorového rozlíšenia metódami

dekonvolučného spracovania vstupných dát a spektrálneho rozlíšenia algoritmami spek-

trálnej separácie.

Hlavný cieľ možno rozdeliť na nasledovné čiastkové ciele:

1. pre oblasť vysokého priestorového rozlíšenia:

• Navrhnúť, implementovať a prípadne upraviť dostupné algoritmy pre zvý-

šenie rozlíšenia založené na výpočtových metódach inverzného problému.

• Otestovať odladené algoritmy na kalibračných vzorkách a kvantifikovať ich

prínos.

• Odladiť softvérový modul pre dávkové spracovanie vstupných dát.

• Aplikovať získané algoritmy pre zvýšenie axiálneho rozlíšenia na spracovanie

konfokálnych dát a kvantifikovať získaný prínos.

2. pre oblasť vysokého spektrálneho rozlíšenia:

• Implementovať, prípadne upraviť existujúce algoritmy na spektrálnu sepa-

ráciu fluorescenčných značiek.

• Vyhodnotiť schopnosť jednotlivých algoritmov rekonštruovať spektrá a kon-

centrácie fluorescenčných farbív zo vzoriek s vysokým spektrálnym prekry-

vom (JC-1, Cell Tracker).

• Aplikovať získané algoritmy pre zvýšenie spektrálneho rozlíšenia na spraco-

vanie experimentálnych dát a kvantifikovať získaný prínos.
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Kapitola 3

Metodika práce

3.1 Algoritmy vysokého priestorového rozlíšenia

Matematický model zobrazovania mikroskopom je v 1-rozmernom prípade daný vzťa-

hom [25]:

g(x) = N(H(f(x)) + b(x)) (3.1)

kde N je distribučná funkcia šumu, H je lineárný operátor a b(x) je funkcia pozadia.

Vo všeobecnosti je H lineárny operátor, a preto môžeme vzťah upraviť ako:

g = N(h⊗ f + b) (3.2)

kde znamienko ⊗ predstavuje konvolúciu a h je funkcia bodového rozostretia (PSF). Na

riešenie problému vo vzťahu č. 3.2 sme využili metódy založené na Richardson-Lucyho

algoritme (RL), ktorý v zovšeobecnenom tvare môžeme zapísať ako [26]:

f (n+1) =

[
hT ⊗

(
g

(h⊗ f (n))

)]
f (n)

1 + λ
∂k

∂f

(3.3)

kde h označuje PSF, g pôvodné nasnímané dáta, fn hľadané dáta v n-tej iterácii algo-

ritmu, k potenciálovú funkciu a operátor ⊗ označuje konvolúciu. Voľba potenciálovej

funkcie regularizuje riešenie podľa našich apriórnych znalostí o dátach. Nami testované

potenciálové funkcie (označované ako RL-Cus1 až RL-Cus4) boli v tvare [27]:

k1(η) = −γe−
η2

γ (3.4)

k2(η) = −
γ

1 + η2

γ

(3.5)

k3(η) = γ ln (1 +
η2

γ
) (3.6)

k4(η) = γ|η| − γ2 ln (1 + |η|
γ
) (3.7)

Okrem uvedených metód sme vyhodnocovali aj zvedené modifikácie RL algoritmu -

RL s Tikhonov-Millerovou regularizáciou a RL s regularizáciou úplnej variácie [28].

Kvalitu rekonštrukcie sme na simulovaných dátach vyhodnocovali parametrami MSE

9
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a SSIM [29]. Na reálnych dátach, kde originálne dáta nie sú známe, je nutné použiť

ako optimum rekonštrukcie iné parametre. Vyhodnocovali sme parametre SURE [30]

a PURE [31].

3.2 Algoritmy vysokého spektrálneho rozlíšenia

V rámci výpočtového zvyšovania spektrálneho rozlíšenia sme sa zamerali na separáciu

spektier zo vzoriek farbených Cell Tracker-om a JC-1. Emisné spektrum Cell Trac-

kera v závislosti od lokácie vo vzorke môže úplne prekrývať prvý emisný pík JC-1,

čo znemožňuje ich správnu separáciu. Na ich oddelenie je potrebné použiť okrem sa-

motnej separácie aj metódy odhadu spektra z nameraných dát. Medzi použité metódy

patria - metóda lineárneho rozkladu, metóda analýzy hlavných komponentov (PCA)

[33], metóda analýzy nezávislých komponentov (ICA) [34] a metóda nezápornej fakto-

rizácie matíc (NMF) [35]. Metódy PCA, ICA a NMF sme použili na odhad spektier

z každého bodu vzorky, pričom tieto spektrá tvorili vstup metódy lineárneho rozkladu.

Tá vychádza z predpokladu, že intenzita získaného signálu zo vzorky je daná lineár-

nou kombináciou príspevkov jednotlivých značiek a že spektrá sú navzájom lineárne

nezávislé:

S(λ) =
∑
i

Ai.Ri(λ) (3.8)

kde S je namerané výsledné spektrum, A je matica váhovacích koeficientov a R je

matica referenčných spektier vyskytujúcich sa vo vzorke. Koeficienty Ai je možné určiť

fitovaním metódou najmenších štvorcov z podmienky[32]:∑
j

{S(λj)−
∑
i

Ai.Ri(λj)}
2
< min

∂

∂Ai

∑
j

{S(λj)−
∑
i

Ai.Ri(λj)}
2
= 0

(3.9)

Získané výsledky na simulovaných dátach sme porovnávali s pôvodnými dátami a kva-

litu rekonštrukcie sme určovali hodnotami parametrov MSE, prípadne FoM [36]. Okrem

zavedených metód sme navrhli a aplikovali aj vlastný algoritmus odhadu spektier zo

vzorky. Spektrum Cell Tracker sme považovali za konštantné, pričom sme odhadovali

iba tvar spektra JC-1. V spektre JC-1 boli pre nás optimalizovanými parametrami nor-

malizovaná hodnota maxím píkov emisného spektra JC-1 (max1,max2), plochy a šírky
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oboch píkov. Hodnota minima emisného spektra medzi obomi píkmi tvorila vstup al-

goritmu. Algoritmus odhadu pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Vyber jednu dvojicu max1, max2 z množiny všetkých možných kombinácií po-

meru normalizovaných maxím spektra JC-1,

2. vypočítaj spektrum JC-1 pre danú dvojicu max1, max2 minimalizovaním jej pa-

rametrov vzhľadom na chybovú funkciu definovanú nižšie,

3. získané spektrum JC-1 a fixné spektrum Cell Tracker použi na výpočet koncen-

trácií oboch markerov a parametrov kvality rekonštrukcie,

4. vyhodnoť kvalitu rekonštrukciu výpočtom rozdielu medzi vstupnými dátami a si-

muláciou z odhadnutých spektier a koncentrácií oboch farbív,

5. opakuj od kroku 1. pokiaľ nie je nájdená optimálna hodnota.

Navrhovaná chybová funkcia má v algoritmickom tvare podobu:

1. Vezmi zo vstupu hodnoty max1, max2 a hodnoty spektrálneho priebehu v bode

(resp. priemeru z oblasti) simulovaných dát,

2. Prelož fitovaním parametrov súčet 2 Lorentzovských funkcií cez 3 body defino-

vané nasledovne: relatívna hodnota maxima prvého a druhého píku JC-1 a kvázi

stacionárny bod spektra JC-1,

3. Ohodnoť vstupné hodnoty nasledovným výrazom: R = (L(Xmax1)−max1)2 +

2 (L(Xmax2)−max2)2 + 0, 5 (L(Xstac)− C1))
2. Funkcia L(x) je hodnota súčtu

odhadov 2 Lorentzovských funkcií v bode x.

3.3 Simulované a experimentálne dáta

Simulované dáta boli tvorené sadou generovaných geometrických objektov s celkovými

rozmermi 128x128x128 pixelov a následne boli degradované Poissonovským šumom.

Rozostupy medzi jednotlivými objektami pre algoritmy zvyšovania axiálneho rozlíše-

nia sa v axiálnom smere zmenšovali na úroveň 1 pixelu, čo reprezentovalo minimálnu

možnú vzdialenosť objektov. Simulované dáta pre spektrálnu separáciu boli tvorené

pravidelnými štvorcovými oblasťami s rozmermi 50x50 pixelov, pričom každá oblasť
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reprezentovala iný pomer koncentrácií farbív JC-1 a CellTracker rovnomerne rozde-

lených v intervale 0-90. Dáta mali rozmer 500x500x15 pixelov, tj. reprezentovali 100

rôznych vzájomných pomerov koncentrácií farbív snímaných na 15 kanáloch rozdele-

ných v intervale 499-650nm s krokom 10,7 nm, ktorý zodpovedal šírke spektrálneho

kanála konfokálneho mikroskopu.

Experimentálne dáta pre ktoré sme zvyšovali axiálne rozlíšenie tvorili vzorky mito-

tických polyténnych chromozómov Drozofily melanogaster farbené Hoechstom a ľudské

gliómové bunky línie U-87-MG, farbené JC-1. Experimentálne dáta, pre ktoré sme vý-

počtovo zvyšovali spektrálne rozlíšenie boli bunky ľudského pažeráku línie KYSE-450

a KYSE-70, farbené Cell Trackerom a JC-1.



Kapitola 4

Výsledky

4.1 Vysoké priestorové rozlíšenie simulovaných dát

Simulované dáta sme rekonštruovali dekonvolučnými algoritmami a pre jednotlivé al-

goritmy sme vyhodnocovali parametre kvality rekonštrukcie. Príklad výstupov rekon-

štrukcie je na Obr. 4.1.

Obr. 4.1: Prehľad rekonštrukcie modelových dát rôznymi algorimtami - XY rez (vrchný

rad), XZ rez (spodný rad). A) pôvodné dáta, B) dáta blurované a degradované šumom,

C) rekonštrukcia RL algoritmom, 4765 iterácií, D) rekonštrukcia RL-TM, pre λ =

0, 000005, 3000 iterácií, E) rekonštrukcia pomocou RL-TV, λ = 0, 0001, 1500 iterácií,

F) rekonštrukcie RL-Cus1, λ = 0, 0000001, 1700 iterácií.

Ako vidieť aj na obrázku, každý algoritmus preferuje zachovávanie určitých vlast-

ností dát počas rekonštrukcie. Z pohľadu dosiahnutého axiálneho rozlíšenia poskyto-

val najlepšie výsledky neregularizovaný RL algoritmus. Na dosiahnutie optimálneho

výsledku bolo potrebných 31 iterácií. Rekonštrukcia v dôsledku prítomnosti šumu po-

stupne generuje rôzne artefakty, ktoré po prekročení optimálneho počtu iterácií v dá-

tach prevládajú. Optimálny počet iterácií je problém stanoviť objektívnym kritériom.

Zvyčajným parametrom optimálnosti riešenia býva ustálenie konvergencie výpočtu me-

rané hodnotou MSE ako rozdielu medzi dvomi nasledujúcimi iteráciami výpočtu. Táto

hodnota, ako sme ukázali je na určenie optima počtu iterácií nedostatočná. Rovnako

13
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aj parametre SURE a PURE, ktoré vykazujú hľadané minimum v polohe globálneho

minima MSE pre dáta degradované iba šumom, pri rekonštrukcii dekonvolučnými algo-

ritmami už pri nájdení globálneho minima MSE zlyhavajú. Naďalej je preto potrebné

optimálnosť rekonštrukcie kontrolovať vizuálne.

4.2 Vysoké priestorové rozlíšenie experimentálnych dát

Rekonštrukciu experimentálnych dát sme realizovali neregularizovaným algoritmom

RL. Príklad vstupu a výstupu rekonštrukcie je na Obr. 4.2. Rekonštrukciou sa nám

Obr. 4.2: Porovnanie dát polyténnych chromozómov Drosophily melanogaster: A)

vstupné dáta, B) dáta rekonštruované 26 iteráciami RL algoritmu s využitím expe-

rimentálne odhadnutej PSF funkcie.

podarilo zvýšiť rozlíšenie dát z pôvodných rax = 1, 29µm na hodnotu rax = 0, 88µm.

V percentuálnom vyjadrení došlo k zvýšeniu axiálneho rozlíšenia o 32%. Dosiahnuté

rozlíšenie však stále nedosahuje teoretické rozlíšenie dané difrakčným limitom - v našom

prípade rax = 0, 47µm. Naše experimenty ukázali aj fakt, že použité teoretické modely

PSF funkcií nezodpovedajú reality. Reálna PSF funkcia mikroskopu vykazuje viaceré

priestorové a tvarové deformácie. Rekonštrukcia modelovanými PSF funkciami viedla

k okamžitej tvorbe artefaktov od prvých iterácií, čo znemožnilo ďalšiu rekonštrukciu.

Správne experimentálne stanovená PSF funkcia je nevyhnutná na optimálnu rekon-

štrukciu a ku kvalite rekonštrukcie prispieva väčšiou mierou ako voľba regularizácie

RL algoritmu.
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Obr. 4.3: Originálne spektrá Cell Tracker, JC-1 monomér a spektrum JC-1 monomér

odhadnuté navrhnutým algoritmom.

4.3 Zvýšenie spektrálneho rozlíšenia simulovaných dát

Simulované dáta sme rekonštruovali postupne algoritmami ICA (PCA bola jej prvým

krokom), NMF. Z odhadnutých spektier sme počítali priestorové rozloženie koncentrá-

cie oboch farbív - Cell Tracker aj JC-1. Naše výsledky ukazujú, že v prípade úplného

prekrytia prvého píku JC-1 spektrom Cell Trackera, metódy nedokážu správne odhad-

núť celý tvar spektra. Metódy zlyhali aj na nezašumených dátach. Dôsledkom toho je,

že koncentrácie určené lineárnym rozkladom nie sú správne. Tento fakt nás viedol k na-

vrhnutiu algoritmu, ktorý by bol optimalizovaný pre tento konkrétny typ experimentu.

Dvojnásobná nelineárna optimalizácia voliteľných parametrov algoritmu viedla na ne-

zašumených dátach k správnej rekonštrukcii spektra (Obr. 4.4). Pridaním degradácie

Poissonovským šumom sa kvalita rekonštrukcie zhoršila a na dosiahnutie výsledku nor-

malizovanej intenzity s presnosťou o 1 rád vyššou ako nameraná hodnota, bolo potrebné

vstupné dáta predfiltrovať mediánovým filtrom s veľkosťou 100 pixelov. Dosiahnutie

takej presnosti vedie k výraznému zníženiu efektívneho rozlíšenia dát. Presnosť navrh-

nutého algoritmu je v budúcnosti možné zvýšiť spresnením predpokladov použitého

modelu.
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Obr. 4.4: Ukážka spracovania experimentálnych dát. A) originálne dáta - projekcia in-

tenzity a farby s najintenzívnejšieho kanála, B) spracované dáta - pseudo-farebné kódo-

vanie (zelená - koncentrácia Cell Tracker, červená - koncentrácia JC-1) C) spracované

dáta - farba a intenzita pixelu zodpovedá pomeru intenzít píkov JC-1.

4.4 Zvýšenie spektrálneho rozlíšenia experimentálnych

dát

Navrhnutým algoritmom sme rekonštruovali experimentálne dáta predspracované me-

diánovým filtrom v laterálnej rovine s polomerom 2 pixely. Príklad spracovania dát je

na Obr. 4.4. Na rekonštruovaných dátach vidieť, že mitochondrie sú aj v rámci jed-

nej bunky v rôznou metabolickom stave. Farebné kódovanie je možné upraviť podľa

podmienok konkrétneho experimentu, aby boli hľadané metabolické stavy mitochondrií

výraznejšie. Navrhovaný algoritmus je možné použiť v súčasnej podobe na kvalitatívnu

analýzu vzoriek farbených farbivami so spektrálnym prekryvom, pričom je možné sta-

noviť tvar spektra a zároveň koncentráciu farbiva. Spresneniu algoritmu môže rozšíriť

paletu biologických experimentov o súčasné kvantitatívne sledovanie vzoriek farbených

2 farbivami, ktoré bolo doteraz nutné farbiť, sledovať a analyzovať samostatne.
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Záver

Výsledky práce je vzhľadom na stanovené ciele možné zhrnúť do nasledovných bodov:

• Využitím existujúcich dekonvolučných algoritmov je možné dosiahnúť zvýšenie

axiálneho rozlíšenia dát v relatívnej mierke až o 30%. Kvalita rekonštrukcie závisí

v prvom rade od presnosti odhadu PSF funkcie mikroskopu a až následne od

použitého algoritmu. Optické charakteristiky mikroskopu môžu vykazovať veľké

anomálie a nesymetriu, čo môže znemožniť používanie modelových PSF funkcií

na rekonštrukciu dát.

• Na optimálnosť rekonštrukcie v zmysle počtu vykonaných iterácií algoritmu nie

je známe optimálne kritérium a je nutné sledovať kvalitu rekonštrukcie vizuálne.

Parametre PURE a SURE by po úpravách v budúcnosti mohli slúžiť ako kritérium

optimálnosti rekonštrukcie.

• Implementované algoritmy sú dostatočne stabilné a rýchle. Je odporúčané ich

používať v rutinnej prevádzke na spracovávanie všetkých experimentálnych dát.

• Prekrytie časti spektra pri zložených spektrách citlivých na prostredie môže zne-

možniť ich analýzu vo vzorkách metódou lineárneho rozkladu. Odhad spektra je

nutné robiť v každom bode vzorky.

• V špeciálnych prípadoch (napr. kombinácia farbenia Cell Trackerom a JC-1)

odhad spektier zo vzorky zavedenými metódami (ICA, NMF) nie je korektný.

Správny odhad spektier je možný zavedením dodatočných predpokladov (tvar

spektra, znalosť fixných bodov spektra, a pod.) do algoritmu odhadu.

• Nami navrhnutý algoritmus odhadu spektier a spektrálnej separácie dokáže zo

vzoriek farbených Cell Trackerom a JC-1 v definovanej presnosti určiť tvar spek-

tier a distribúciu použitého farbiva vo vzorke. Algoritmus takto umožňuje reali-

zovať experimenty s viacnásobným fluorescenčným farbením, ktoré bolo doteraz

nutné realizovať samostatne.
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Summary

This thesis analyses various methods of increasing the resolution of confocal micros-

copy data. Spatial resolution is determined by microscope characteristics, degradation

due to the imperfect optics and noise presence. The mathematic model of microscope

imaging can serve as a basis for solving inversion problem in order to increase the axial

resolution. We analysed various versions of the Richardson-Lucy algorithm and their

ability to increase the axial resolution of simulated and experimental data. Unregu-

larized Richardson-Lucy algorithm is shown to increase the axial resolution by 32%.

Linear unmixing of samples with dyes showing spectral overlap and location dependent

spectral shape is impossible. The reference spectrum has to be estimated in every pi-

xel of the data. Proposed algorithm of spectral estimation was successfully applied to

estimation of the spectral shape and its matching dye concentration using simulated

and experimental data marked with Cell Tracker and JC-1 dye.
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