
YFTET  med det här projektet är att öka förståelsen 
kring  mekanismerna  bakom benbildning  i  närheten 

av   implantat.  Ett  sätt  att  utvärdera  implantatets 
inläkningsförmåga  är  att  analysera  benbildning  runt 
materialet.  För att  utföra analysen har  vi använt  oss av 
olika  bildtagningsmetoder,  bl.a.  traditionell  mikroskopi, 
men även SRµCT (synchrotron radiation micro-computed 
tomography).  Den  sistnämnda  tekniken  genererar 
högupplösta 3D volymer av vävnaden  runt  implantaten, 
se figur 1. Efter SRµCT-scanningen görs ett icke urkalkat 
10  mikrometer  tunt  slipsnitt  av  implantatet  med 
omkringliggande  vävnad  (Figur  2,  övre  bilden).  Detta 
snitt  färgas  histologiskt  och  undersöks  i  ett 
ljusmikroskop.  Den  färginformation  som 
mikroskopibilderna  ger  är  omfattande,  men motsvarar  å 
andra  sidan  endast  en  begränsad  del  av  implantatet. 
Genom  att  kombinera  de  olika  bildtagningsteknikerna 
ökar vår möjlighet till förbättrad insikt om integrationen 
av biomaterial.
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Figur 1 Rendering av en segmenterad SRµCT-volym. 

HFör att  korrelera  de två modaliteterna  letar  vi efter 
det  2-dimensionella  histologiska  snittet  i  SRµCT-
volymen  (s.k.  bildregistrering).  Detta  är  en  icke-trivial 
uppgift då de två datatyperna är helt olika och dessutom 
innehåller SRµCT-volymen stora datamängder. Vidare är 
frihetsgraderna många då implantatet kan vara nästintill 
godtyckligt  roterad  kring  tre  axlar  och  därtill  kommer 
även  lika  många  translationer.  Detta  leder  till  en  stor 
sökrymd  och  uppgiften  att  hitta  ett  motsvarande  snitt 
kräver lång tidsåtgång. 

Som sökmetod  används  Chamfer  matching [1].  Den 
hittar  ett  snitt  där  summan  av  det  segmenterade 
implantatets  kontur  och  avståndstransformen  av  det 
segmenterade  implantatet  på  den  histologiska  bilden  är 
låg. Det innebär att skruvarna i de två bilderna stämmer 
överens  med  varandra.  För  att  även  passa  ihop 
benvävnaden  används  ett  annat  mått  inom 
bildregistrering, nämligen mutual information [2].

En  tidskrävande  del  av  registreringen  är 
interpoleringen av ett snitt i volymen, d.v.s. att ta fram ett 
2D-snitt  med  godtycklig  rotation  och  translation  i 
volymen. Detta måste göras ett stort  antal  gånger  under 
registreringsprocessen.  För  att  snabba  upp  denna  del 
överlåter  vi  en  del  av  berkäningen  till  ett  grafikkort. 
Dagens grafikkort,  som är  försedda med ett stort minne 
(tack  vare  den  pådrivande  spelindustrin),  har  inbyggd 
hårdvara  som  gör  att  ett  snitt  mycket  snabbt  kan 
extraheras från en volym. 

Resultat från registreringen av ett implant ses i figur 2. 
Visuellt  ser de två snitten ut att  överensstämma mycket 
bra. En kvantitativ validering av metoden försvåras av att 
det  inte  finns  tillgång  till  något  referensmaterial  med 
kända snitt-koordinater.

Figur  2 Överst:  Histologiskt  snitt  Nederst: Motsvarande 
registrerat SRµCT snitt.
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