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Streszczenie: Dynamiczny rozwój nauk technicznych i technik informatycznych pozwala obecnie na
pozyskiwanie obrazów mikroskopowych preparatów histologicznych, nie tylko przy u¿yciu kamer
cyfrowych, ale równie¿ wyspecjalizowanych urz¹dzeñ zwanych skanerami. Sprzê¿enie komputera i
urz¹dzenia magazynuj¹cego zeskanowane obrazy wirtualnych preparatów wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem okrela siê mianem wirtualnego mikroskopu. Umo¿liwia on zarówno obserwacjê panoramiczn¹ preparatu, jak i szczegó³ow¹ analizê wybranego fragmentu tkanki przy wiêkszym powiêkszeniu. W wielu jednostkach naukowo-dydaktycznych wykorzystuje siê wirtualn¹ mikroskopiê do celów kszta³cenia. W roku akademickim 2009/2010 Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, jako jedna z pierwszych jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce, stworzy³a bazê wirtualnych preparatów wykorzystywan¹ do celów edukacyjnych. Dotychczas zgromadzono ponad 130 obrazów, które skatalogowano w 24 tematycznych folderach udostêpnianych studentom
medycyny uczestnicz¹cym w zajêciach dydaktycznych z zakresu histologii, embriologii i cytofizjologii.
Drug¹ ga³êzi¹ wykorzystuj¹c¹ wirtualn¹ mikroskopiê jest telepatologia. Powi¹zanie cyfrowych obrazów
z technikami internetowymi wytycza nowe kierunki dla laboratoriów histologicznych czy patologicznych
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poprzez stworzenie mo¿liwoci korzystania z platform internetowych oferuj¹cych dostêp do wirtualnych
mikroskopów i wirtualnych preparatów. W czerwcu 2011 roku w Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych w Katedrze i Zak³adzie Histologii i
Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uruchomiona zosta³a platforma internetowa (www.caom.pl) maj¹ca na celu udostêpnienie centralnej bazy danych preparatów mikroskopowych obejmuj¹cych
prawid³owe obrazy histologiczne narz¹dów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe (w tym nowotworowe).
S³owa kluczowe: wirtualna mikroskopia, wirtualny preparat, telepatologia.
Summary: The dynamic development of technical sciences and information technology allows now for
acquisition of microscopic images of histological sections, not only using digital cameras, but also through
specialized devices called scanners. The images obtained using scanners and stored in a computer storage
device are called virtual slides and, together with special software, are known as virtual microscopy. The
virtual slides can be analyzed on a computer monitor by panoramic viewing or using a detailed image
examination at higher magnification. In many research and education institutions in both the US and
Europe, the virtual microscopy is used for teaching and training purposes. In the academic year of 2009/
2010, Department of Histology and Embryology, University of Medical Sciences in Poznañ, as one of
the first in Poland, has created a virtual database for educational purposes. This database has resulted from
archiving the traditional images of histological slides in the form of digital images. So far, more than 130
virtual slides have been acquired and catalogued in 24 thematic folders, available for medical students
participating in histology, embryology and cell biology courses. Telepathology is the second branch which
use virtual microscopy. Virtual microscope allows to discuss and resolve medical/diagnostic problems
with the use of telecommunication systems and information technology. The existing internet platforms
offer access to virtual microscopes and virtual slides. In June, 2011 the Center of Morphologic Images
Archivization and Digital Database of Microscopic Pictures in the Department of Histology and Embryology, Poznan University of Medical Sciences launch an online platform (www.caom.pl), aimed at providing a central database of scanned histological sections with images of physiological tissues, and pathological, rare and unusual lesions, including tumors.
Key words: virtual microscopy, virtual slide, telepathology

1. WSTÊP
Akwizycja mikroskopowych obrazów komórek i tkanek jest istotnym narzêdziem
badawczym zw³aszcza w naukach medycznych i biologicznych. Momentem prze³omowym zarówno w pozyskiwaniu, jak i archiwizacji obrazów mikroskopowych by³y lata
80. XX wieku, kiedy pojawi³a siê mo¿liwoæ kompatybilnego sprzê¿enia kamery cyfrowej,
mikroskopu i komputera dysponuj¹cego du¿¹ pamiêci¹ operacyjn¹. Dynamiczny rozwój
nauk technicznych i technik informatycznych pozwala obecnie na bardziej precyzyjne
pozyskiwanie mikroskopowych obrazów preparatów histologicznych przez wyspecjalizowane urz¹dzenia zwane skanerami. Wykorzystanie skanerów pozwala na tworzenie
baz danych wysokiej jakoci obrazów histologicznych. Bazy te mog¹ byæ udostêpniane
w celach zarówno dydaktycznych [2, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 21], jak i diagnostycznych
[13, 15, 17, 22, 25]. Ponadto s¹ one niezbêdne do funkcjonowania rozwijaj¹cej siê w
ci¹gu ostatnich lat nowej ga³êzi medycyny zwanej telemedycyn¹, a szczególnie takich
jej dziedzin, jak: teleedukacja, telediagnostyka czy telekonsultacja [3, 10, 26]. Wirtualna
mikroskopia dzia³aj¹ca przy wykorzystaniu nowych interaktywnych technologii
komputerowych stwarza szerokie mo¿liwoci zastosowania w medycynie.
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2. AKWIZYCJA OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH
2.1. Od kamery CCD do skanera preparatów histologicznych
Komputerowa archiwizacja obrazów mikroskopowych sta³a siê mo¿liwa, dziêki
wprowadzeniu w wi¹zkê optyczn¹ mikroskopu wietlnego kamery pod³¹czonej do
komputerowej karty archiwizacji obrazów (ang. frame graber). W zale¿noci od
typu zastosowanej kamery otrzymuje siê obraz analogowy b¹d cyfrowy.
Przewaga obrazów cyfrowych nad analogowymi wynika miêdzy innymi z faktu,
i¿ nie s¹ one poddawane procesowi konwersji analogowo-cyfrowej. Proces ten,
niezbêdny w przypadku obrazu analogowego prowadzi do czêciowej utraty
informacji bêd¹cej konsekwencj¹ b³êdów towarzysz¹cych przetwarzaniu obrazu (b³¹d
kwantyzacji, ograniczonej rozdzielczoci czêstotliwociowej, b³¹d mieszania czêstotliwoci niesionej przez sygna³ analogowy).
Obraz cyfrowy (obraz bitmapowy, mapa bitowa) sk³ada siê z jednostek obrazu
zwanych pikselami i reprezentowany jest przez macierz liczb ca³kowitych, w której
ka¿demu elementowi (odpowiadaj¹cemu jednemu pikselowi obrazu) przyporz¹dkowane
zostaj¹ wspó³rzêdne jego po³o¿enia w obrazie, oraz barwa lub odcieñ szaroci. Dla
obrazów z kamer czarno-bia³ych ka¿dy odcieñ szaroci, zwany poziomem szaroci
opisany jest przez liczbê naturaln¹ ze zbioru od 0 do 255, proporcjonaln¹ do
intensywnoci wiecenia danego piksela. W przypadku obrazów kolorowych, mierzona
jest intensywnoæ wiecenia jego poszczególnych barw sk³adowych (zazwyczaj
czerwonej  red R, zielonej  green G i niebieskiej  blue B).
Obecnie do archiwizacji obrazów mikroskopowych wykorzystuje siê kamery
cyfrowe z matryc¹ CCD (Charge-Coupled Device  uk³ad ze sprzê¿eniem
³adunkowym). Matryca CCD sk³ada siê z elementów wiat³oczu³ych, równomiernie
rozmieszczonych na p³askiej p³ytce, których zadaniem jest rejestrowanie natê¿enia
wiat³a pochodz¹cego od poszczególnych elementów obrazowanego obiektu. W
ka¿dym fotoelemencie (sensorze) pod wp³ywem padaj¹cego wiat³a powstaje ³adunek
elektryczny proporcjonalny do jego natê¿enia. Powsta³y w ten sposób sygna³
elektryczny jest przetwarzany przez uk³ady elektroniczne do postaci cyfrowej.
Ka¿demu fotoelementowi matrycy odpowiada piksel obrazu cyfrowego. Pierwsza
kamera CCD zosta³a skonstruowana w 1969 roku przez Willarda Boyle'a i Georga
Smitha w Bell Telephone Laboratories. Urz¹dzenie sk³ada³o siê 8 sensorów
optycznych u³o¿onych w jeden rz¹d. Dopiero w 1970 roku powsta³ wiêkszy model
matrycy kwadratowej zawieraj¹cej 100´100 pikseli. Stosowane obecnie matryce
CCD zbudowane s¹ z milionów elementów wiat³oczu³ych, co wp³ywa na wzrost
rozdzielczoci rejestrowanego obrazu. Rozdzielczoæ kamery wyra¿a siê liczb¹
fotoelementów (pikseli) matrycy w jej wierszach i kolumnach, np. 1300´1030 pikseli
lub ~ 1,4 milionów pikseli (MP). Zdolnoæ rozdzielcza obrazu zarejestrowanego na
danej matrycy wzrasta wraz z liczb¹ fotoelementów. Zwiêkszanie liczby fotoelementów jest jednak ograniczone zdolnoci¹ rozdzielcz¹ mikroskopu. Dlatego te¿ istotn¹
informacj¹ dotycz¹c¹ obrazów mikroskopowych uzyskiwanych z kamer cyfrowych
jest rozdzielczoæ mierzona liczb¹ µm przypadaj¹cych na 1 piksel obrazu, np. 0,54

478

K. FILIPIAK, A. MALIÑSKA, M. NOWICKI, D. KRUPA, M. ZABEL

µm/piksel czy 1,08 µm/piksel [24]. Obrazy wygenerowane przez kamery cyfrowe
charakteryzuj¹ siê zwykle du¿¹ wielkoci¹ rozumian¹ jako iloæ przechowywanych
informacji. Wielkoæ obrazu jest zale¿na od nastêpuj¹cych parametrów: rozmiar
(wyra¿ony w pikselach), rozdzielczoæ, g³êbia bitowa (iloæ bitów wykorzystywanych
do zakodowania barwy poszczególnego piksela) oraz model koloru. Przyjmuj¹c, ¿e 1
piksel obrazu zajmuje 1 bajt pamiêci, obraz z czarno-bia³ej kamery CCD o matrycy
1300´1030 pikseli zajmowaæ bêdzie oko³o 1,4 MB (megabajtów) pamiêci. Obecnie
szerokie zastosowanie znajduj¹ kamery wyposa¿one w uk³ad trzech matryc (tzw. kamery
3-chipowe). Ka¿da z matryc rejestruje jedn¹ ze sk³adowych obrazu RGB, co nie tylko
pozwala na uzyskanie obrazu kolorowego, lecz równie¿ wp³ywa na poprawê jego jakoci.
Obrazy preparatów histologicznych zarejestrowane za pomoc¹ cyfrowej kamery
sprzê¿onej z mikroskopem stanowi¹ rodzaj cyfrowych fotografii. S¹ doskona³¹ form¹
dokumentacji nie tylko ze wzglêdu na ich niezniszczalnoæ, lecz tak¿e ³atwoæ
katalogowania, dostêpu i mo¿liwoci przesy³ania plików do konsultacji. Zapisane na
elektronicznych nonikach danych (np. p³yty CD lub DVD) i do³¹czane do
podrêczników akademickich stanowi¹ cenne uzupe³nienie informacji tekstowych.
Dowodem na szerokie mo¿liwoci wykorzystania cyfrowych fotografii obrazów
mikroskopowych jest ich obecnoæ w internecie [7]. £atwy dostêp do tego typu stron
jest szczególnie istotny z punktu widzenia osób kszta³c¹cych siê, w tym studentów.
Coraz czêciej na stronach g³ównych jednostek naukowo-dydaktycznych pojawia siê
mo¿liwoæ uzyskania dostêpu do bazy preparatów i samodzielnego analizowania
obrazów mikroskopowych. Np. na stronie g³ównej Katedry i Zak³adu Histologii i
Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (www.histologia.ump.edu.pl)
znajduje siê zak³adka preparaty histologiczne zawieraj¹ca cyfrowe obrazy wybranych
fragmentów preparatów mikroskopowych. Ponadto obrazy cyfrowe mog¹ byæ
wykorzystywane jako obrazy referencyjne w diagnostyce przypadków patologicznych
[1]. Popularne staje siê udostêpnianie w internecie wyselekcjonowanych i opisanych
przez ekspertów obrazów rzadkich zmian nowotworowych (np. www.raretumours.org).
W codziennej praktyce histologicznej i patologicznej istnieje jednak koniecznoæ
archiwizowania nie tylko wybranych fragmentów preparatu, ale ca³ej jego powierzchni. Jest to obecnie mo¿liwe dziêki stworzeniu systemów mikroskopowych wyposa¿onych nie tylko w kamerê, ale w zmechanizowany stolik, którego ruch jest
precyzyjnie kontrolowany przez urz¹dzenia elektroniczne. Odpowiednie oprogramowanie pozwala podzieliæ powierzchniê ca³ego preparatu na równe pola: kwadraty
czy prostok¹ty i otrzymaæ siatkê, np. 6´6 lub 10´10 obrazów. Ka¿dy obraz
rejestrowany jest z marginesem wiêkszym (o kilkanacie lub kilkadziesi¹t pikseli)
ni¿ wyznaczone przez siatkê pola. Uzyskane obrazy s¹ nastêpnie ³¹czone (ang.
stiching) przy zastosowaniu analizy nak³adaj¹cych siê czêci (ang. overlapping
parts) przyleg³ych obrazów [11]. W wyniku rejestrowania kolejnych obrazów wprowadzanych przez ruchomy stolik w wi¹zkê optyczn¹ mikroskopu powstaje obraz
ca³ego preparatu histologicznego (ang. whole-slide-image) nazywany te¿ megaobrazem [11], który zarchiwizowany na twardym dysku komputera mo¿e zostaæ
poddany przetwarzaniu i obróbce. Na rycinie 1 przedstawiono mega obraz
preparatu histologicznego, w którym nie dokonano korekcji t³a ani odciêcia szumów
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RYCINA 1. Mega obraz preparatu histologicznego bez korekcji. Widoczne na rycinie miejsca ³¹czenia
poszczególnych pól powsta³y na skutek ró¿nej jasnoci pikseli brzegowych, natomiast obecnoæ
niejednorodnego t³a spowodowana jest pominiêciem procesu odejmowania t³a od poszczególnych obrazów
przed ich z³¹czeniem (mikroskop Axio Imager Z1; obiektyw EC Plan Neofluar 10´/03; kamera AxioCam
MR5  zestaw Carl Zeiss). Obraz zebrano wykorzystuj¹c podprogram MosaiX programu AxioVision
4.8 (Carl Zeiss)
FIGURE 1. The mega image of the histological specimen registered without correction. The effects of
images junction are consequence of different brightness of boundary pixels, while the presence of nonuniform background is due to omitting the background subtraction from each image before their merging
(Axio Imager Z1 microscope; EC Plan Neofluar lens 10x/03; camera AxioCam MR5  set Carl Zeiss).
Image was collected using the MosaiX 4.8 and AxioVision software of Carl Zeiss

i artefaktów, dziêki czemu widoczne s¹ wszystkie (25) pola sk³adowe obrazu. Ten
mega-obraz zarejestrowany przy u¿yciu mikroskopu Axio Imager Z1 (Carl Zeiss)
wspó³pracuj¹cego z programem AxioVision zajmuje 716,6 MB pamiêci, natomiast
w postaci skompresowanej do formatu jpeg ju¿ tylko 34,7 MB.

2.2. Skaner preparatów histologicznych  nowoczesne urz¹dzenie do
pozyskiwania obrazów preparatów histologicznych
Rosn¹ce oczekiwania u¿ytkowników mikroskopów optycznych oraz rozwój
przemys³u optycznego i optoelektronicznego przyczyni³y siê do skonstruowania
urz¹dzeñ ³¹cz¹cych funkcjê mikroskopu optycznego i kamery cyfrowej  skanerów
preparatów histologicznych. Przyrz¹dy te umo¿liwiaj¹ zarejestrowanie ca³ego
preparatu histologicznego bez koniecznoci sklejania go z przyleg³ych obrazów i ich
dopasowywania, co pozwala unikn¹æ b³êdów w miejscach ³¹czenia obrazów
sk³adowych bez koniecznoci korekcji niezbêdnej w przypadku obrazów histologicznych zbieranych za pomoc¹ kamery sprzê¿onej z mikroskopem.

2.3. Budowa i zasada dzia³ania skanera
Skaner preparatów histologicznych w niczym nie przypomina mikroskopu (ryc.
2). Jest to urz¹dzenie, którego czêæ mechaniczna pobiera szkie³ko podstawowe
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RYCINA 2. Skaner Mirax-Midi (Carl Zeiss) z zasobnikiem pozwalaj¹cym na automatyczne skanowanie
12 preparatów histologicznych
FIGURE 2. Mirax-Midi scanner (Carl Zeiss) with a tray allowing the automatic scanning of maximum 12
histological specimens

zawieraj¹ce preparat histologiczny z odpowiedniego podajnika mieszcz¹cego nawet
do kilkudziesiêciu szkie³ek mikroskopowych i umieszcza je na specjalnym, ruchomym
stoliku kontrolowanym przez systemy elektroniczne. Dokonywanie rejestracji obrazu
preparatu histologicznego wi¹¿e siê z koniecznoci¹ odró¿nienia go od t³a, czyli
zdefiniowania tzw. regionu zainteresowania  ROI (ang. Region of Interes).
Najprostszym sposobem podzia³u obrazu na obszary przeznaczone do dalszej
rejestracji i t³o jest operacja tzw. progowania (ang. thresholding). Polega ona na
selekcji wszystkich pikseli obrazu wed³ug zadanego kryterium, którym jest przedzia³
poziomów szaroci równowa¿ny z poziomem jasnoci ka¿dego piksela. Te czêci
obrazu, których jasnoæ zawiera siê w wyznaczonym przedziale, maj¹ przypisan¹
wartoæ logiczn¹ równ¹ 1 (obiekt), za pozosta³e wartoæ logiczn¹ równ¹ 0 (t³o).
Efektem koñcowym segmentacji jest obraz binarny, w którym obiektami staj¹ siê
te czêci obrazu, których piksele przyjmuj¹ wartoæ logiczn¹ równ¹ 1, natomiast
t³em pozosta³e obszary przyjmuj¹ce wartoæ logiczn¹ równ¹ 0. Mo¿liwoæ wizualnej
kontroli w czasie przeprowadzania binaryzacji obrazu pozwala oceniæ badaj¹cemu
poprawnoæ przeprowadzonego progowania. Do realizacji tego zadania skaner
wykorzystuje kamerê podgl¹dow¹, która ma zdolnoæ szybkiej rejestracji obrazu
ca³ego szkie³ka mikroskopowego wraz z naniesionym na nie preparatem. Nastêpnie,

WIRTUALNA MIKROSKOPIA

481

za pomoc¹ 3-chipowej kamery charakteryzuj¹cej siê znacznie wiêksz¹ rozdzielczoci¹, z wykorzystaniem obiektywu powiêkszaj¹cego 20´ lub 40´, urz¹dzenie
skanuje obszar wybrany w pierwszym etapie procesu skanowania. Skaner posiada
funkcjê autofocus, która umo¿liwia automatyczne ustawienie ostroci dla ka¿dego
zbieranego obrazu, czego konsekwencj¹ jest doskona³a wyrazistoæ ca³ego
zarejestrowanego preparatu. Istotn¹ kwesti¹ techniczn¹ jest stosowanie szkie³ek
(podstawowych jak i nakrywkowych) o gruboci z zakresu podanego przez
producenta skanera, gdy¿ automatyczne ustawianie ostroci obywa siê w cile
okrelonym zakresie ogniskowania.
Po procesie skanowania powsta³y obraz cyfrowy zostaje przes³any do komputera.
Magazynowanie uzyskanych obrazów mo¿e siê odbywaæ na twardym dysku
komputera lub na zewnêtrznych dyskach o znacznych pojemnociach rzêdu
terabajtów (ponad 1000 GB). Na rycinie 3 przedstawiono obraz ca³ego preparatu
histologicznego uzyskanego przy u¿yciu skanera Mirax-Midi (Carl Zeiss).

3. WIRTUALNA MIKROSKOPIA
3.1. Wirtualny preparat
Wirtualny preparat to cyfrowy zapis zeskanowanego ca³ego preparatu mikroskopowego lub jego istotnej czêci. Preparat taki zapisany w komputerowej bazie
danych (twardy dysk, dysk zewnêtrzny, serwer) mo¿e byæ analizowany w ka¿dym

RYCINA 3. Obraz ca³ego preparatu histologicznego uzyskany przy u¿yciu skanera Mirax-Midi (Carl
Zeiss)
FIGURE 3. The whole-slide image of histological specimen obtained by using the scanner Mirax-Midi
(Carl Zeiss)
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dowolnym obszarze skrawka histologicznego, w szerokim zakresie powiêkszeñ
bezporednio na monitorze komputera, bez koniecznoci dysponowania mikroskopem
wietlnym [16, 18]. W tabeli 1 opisano wady i zalety wirtualnych preparatów.

3.2. Prezentowanie cyfrowych obrazów mikroskopowych
Z uwagi na du¿e rozmiary wirtualnych preparatów (rzêdu setek MB), ich wizualizacja i analiza zwi¹zana jest z koniecznoci¹ dysponowania odpowiednim oprogramowaniem. Sprzê¿enie komputera i urz¹dzenia magazynuj¹cego wirtualne preparaty wraz
TABELA 1. Wady i zalety wirtualnych preparatów
TABLE 1. Advantages and disadvantages of virtual slides
Wirtualny preparat
Zalety

Wady

1) mo¿liwoæ obserwacji ca³ego preparatu
2) wysoka rozdzielczoæ obrazu
3) wysoka jakoæ obrazu
4) powtarzalnoæ prezentowanych obrazów
5) mo¿liwoæ do³¹czenia informacji tekstowych

1) d³ugi czas skanowania
2) du¿a wielkoæ otrzymywanych plików
3) koniecznoæ stosowania szkie³ek
mikroskopowych o parametrach podanych
przez producenta danego typu skanera

ze specjalistycznym oprogramowaniem okrela siê mianem wirtualnego mikroskopu
[8, 15, 16, 19, 21, 25]. Umo¿liwia on zarówno obserwacjê panoramiczn¹ preparatu,
jak i szczegó³ow¹ analizê wybranego fragmentu tkanki przy wiêkszym powiêkszeniu.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e technologia wirtualnych preparatów wymaga nie tylko
doskona³ej jakoci wyjciowych, tj. rzeczywistych preparatów mikroskopowych
przeznaczonych do skanowania, lecz równie¿ odpowiedniego ich przygotowania
(szkie³ka podstawowe o parametrach podanych przez producenta, jednorodna
gruboæ skrawków i p³askie osadzenie szkie³ek nakrywkowych). Tylko bardzo dobrze
przygotowane preparaty mikroskopowe zapewniaj¹ uzyskanie wirtualnych preparatów
o wysokiej jakoci.
Rycina 4 przedstawia obraz (print screen) okna dialogowego wirtualnego
mikroskopu. W lewym górnym rogu widoczna jest panorama badanego preparatu,
a strza³ka wskazuje fragment analizowany w g³ównym oknie programu w du¿ym
powiêkszeniu. W chwili analizy tylko wybrany fragment preparatu jest wywo³ywany
z urz¹dzenia magazynuj¹cego dane i prezentowany na ekranie. Dziêki temu
analizowane mog¹ byæ obrazy o bardzo dobrej jakoci, co wynika z ich wysokiej
rozdzielczoci, np. 2584´1936 pikseli. Analiza wybranego obszaru odbywa siê dla
okrelonego przez obserwatora powiêkszenia, które nie musi pokrywaæ siê ze
standardowymi powiêkszeniami obiektywów mikroskopowych (np. 5´, 10´, 20´), ale
mo¿e byæ dowolnie dobierane w sposób skokowy b¹d ci¹g³y od powiêkszenia 0,2´
do 40´, tak jak w omawianym urz¹dzeniu firmy Zeiss. Istnieje mo¿liwoæ uzyskania
powiêkszenia powy¿ej 40´, jednak jest to ju¿ powiêkszenie, które nie pozwala na
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RYCINA 4. Okno dialogowe wirtualnego mikroskopu pracuj¹cego w rodowisku programu Mirax Viewer
(Carl Zeiss). W lewym górnym rogu widoczna jest panorama badanego preparatu, a strza³ka wskazuje
fragment analizowany w g³ównym oknie programu w du¿ym powiêkszeniu
FIGURE 4. The screen capture image of virtual microscope Mirax Viewer software (Carl Zeiss). In the left
upper corner the panoramic image of the whole specimen is presented. The arrow indicates the fragment
analyzed in the main window at high magnification

uzyskanie dodatkowych informacji, a umo¿liwia jedynie obserwacjê poszczególnych pikseli
obrazu. G³ówne zalety wirtualnej mikroskopii przedstawiono w tabeli 2.

3.3. Wykorzystanie wirtualnej mikroskopii w edukacji i telemedycynie
Wirtualna mikroskopia znalaz³a praktyczne zastosowanie przede wszystkim w
edukacji. Z uwagi na fakt, ¿e analiza struktury i budowy tkanek stanowi podstawê
TABELA 2. Wady i zalety wirtualnej mikroskopii
TABLE 2. Advantages and disadvantages of virtual microscopy
Wirtualna mikroskopia
Zalety

Wady

1) mo¿liwoci nawigacji w obszarze preparatu
1) brak uniwersalnoci formatów zapisywanych
(³atwe i szybkie przechodzenie pomiêdzy kolejnymi obrazów wród producentów oprogramowañ
obszarami obrazu)
2) wymagany zestaw komputerowy o du¿ej
2) szeroki zakres doboru powiêkszeñ dostêpnych
pamiêci RAM z monitorem wysokiej rozdzielczoci
zarówno w trybie skokowym , jak i ci¹g³ym
3) szybki i ³atwy dostêp do kolejnych preparatów
mo¿liwoæ zapisu wybranych fragmentów obrazu
w powszechnie obs³ugiwanych formatach
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nauczania takich dyscyplin, jak histologia czy patomorfologia, wirtualne preparaty
wydaj¹ siê byæ szczególnie korzystnym narzêdziem dydaktycznym. W wielu
jednostkach naukowo-dydaktycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych [4, 6, 9], jak
i w Europie [14, 16, 23] wykorzystuje siê wirtualn¹ mikroskopiê do celów kszta³cenia.
Jest ona uznawana jest za narzêdzie dydaktyczne poprawiaj¹ce jakoæ kszta³cenia nie
tylko przez osoby prowadz¹ce æwiczenia i seminaria, ale równie¿ przez studentów.
Wykorzystanie wirtualnych preparatów w celach dydaktycznych pozwala unikn¹æ
szeregu niedogodnoci, które nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z tradycyjn¹ mikroskopi¹ wietln¹.
Wirtualna mikroskopia zapewnia szeroki i ³atwy dostêp do preparatów unikatowych
dokumentuj¹cych wyj¹tkowe przypadki patologiczne. Ankietyzacja przeprowadzona wród
studentów uczelni medycznych odbywaj¹cych æwiczenia z histologii b¹d patologii wykaza³a,
¿e w pe³ni akceptuj¹ oni wirtualne preparaty wykorzystywane jako alternatywa dla
rutynowych preparatów histologicznych [6, 14, 19].
Dominuj¹c¹ dziedzin¹ edukacji wykorzystuj¹c¹ walory wirtualnej mikroskopii jest
edukacja przez internet (e-learning). Wirtualne preparaty histologiczne dostêpne w
sieci internetowej umo¿liwiaj¹ naukê poza laboratorium, w czasie dogodnym dla
studenta [2, 3, 5, 16]. W internecie istnieje wiele adresów stron umo¿liwiaj¹cych
dostêp do cennych, niejednokrotnie unikatowych wirtualnych preparatów histologicznych, np.: www.path.uiowa.edu/virtualslidebox (The University of Iowa City),
www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/virtualhistology.htm (Loyola University
Chicago), www.webmicroscope.net/atlases/breast/brcatlas_start.asp (Digital atlas of
breast histopathology). W 2007 roku powsta³ te¿ projekt, w trakcie którego z
sukcesem przetestowano mo¿liwoæ internetowego po³¹czenia i wspólnego udostêpnienia baz wirtualnych preparatów mikroskopowych kilku uczelni europejskich, co
znacznie poszerza zasoby bazy i szybkoæ dostêpu do obrazów [12].
W roku akademickim 2009/2010 Katedra i Zak³ad Histologii i Embriologii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, jako jedna z pierwszych jednostek naukowo-dydaktycznych w
Polsce, stworzy³a bazê wirtualnych preparatów wykorzystywan¹ do celów edukacyjnych.
Baza ta powsta³a w wyniku zarejestrowania obrazów tradycyjnych preparatów
histologicznych w formacie cyfrowym (skaner DotSlide, Olympus). Dotychczas (do po³owy
2011 roku) zgromadzono ponad 130 obrazów, które skatalogowano w 24 tematycznych
folderach udostêpnianych studentom medycyny uczestnicz¹cym w zajêciach dydaktycznych
z zakresu histologii, embriologii i cytofizjologii. Zmodernizowana sala dydaktyczna Katedry
i Zak³adu Histologii i Embriologii dysponuje 80. stanowiskami komputerowymi, które s¹
wyposa¿one w oprogramowanie OlyVIA (v 2.1; Olympus). Intuicyjna obs³uga powy¿szego
oprogramowania umo¿liwia szybki i ³atwy dostêp do wirtualnych preparatów zgromadzonych
na serwerze Katedry. Wysoka jakoæ cyfrowych obrazów pozwala na obserwacjê i analizê
struktury narz¹dów i tkanek w du¿ych, niedostêpnych dotychczas dla studentów
powiêkszeniach, a tak¿e preparatów barwionych nie tylko metodami rutynowymi, lecz
równie¿ z³o¿onymi metodami histo- i immuno-histochemicznymi. Ponadto wirtualna
mikroskopia stwarza nowe mo¿liwoci w zakresie sposobu organizacji zajêæ dydaktycznych
(minitelekonferencje, nowatorskie metody przeprowadzania zajêæ seminaryjnych,
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egzaminów praktycznych), które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia efektywnoci nauczania,
a jednoczenie s¹ bardziej atrakcyjne dla studentów.
Drug¹ ga³êzi¹ wykorzystuj¹c¹ wirtualn¹ mikroskopiê jest telemedycyna.
Umo¿liwia ona dyskutowanie i rozwi¹zywanie problemów medycznych z
wykorzystaniem technik i systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Ze
wzglêdu na sposób, w jaki mog¹ odbywaæ siê konsultacje telemedyczne, mo¿na
rozró¿niæ dwa rodzaje telemedycyny.
1. Telemedycyna oparta na wczeniejszym zapisie informacji dotycz¹cych
pacjenta i na wysy³aniu ich wraz z obrazami w skompresowanej formie do
konsultanta, który analizuje je w dogodnym dla siebie czasie, po czym wysy³a
zwrotnie do nadawcy swoj¹ opiniê. Metoda ta jest bardzo wygodna, bazuje przede
wszystkim na kontakcie drog¹ poczty elektronicznej bez koniecznoci organizowania
spotkania, np. lekarza specjalisty z lekarzem rodzinnym.
2. Telemedycyna czasu rzeczywistego (ang. real-time, zwana te¿ online). W
tej metodzie wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ technicznych i przepustowoci sieci s¹
wy¿sze ni¿ w przypadku telemedycyny pierwszego typu. Przyk³adem mo¿e byæ
wideokonferencja, która obejmuje zasiêgiem wielu lekarzy, np. lekarza prowadz¹cego
i lekarzy specjalistów. Du¿¹ zalet¹ tej formy konsultacji jest to, ¿e ustalenie
rozpoznania lub zaleceñ terapeutycznych powstaje w wyniku jednoczesnej, tj.
przebiegaj¹cej w czasie bie¿¹cym, wymiany pogl¹dów przez jej uczestników.
Telemedycyna obejmuje ró¿ne dyscypliny medyczne, wród których wyró¿niæ mo¿na
teleradiologiê, telekardiologiê, teleonkologiê i inne. Szybko rozwijaj¹c¹ siê poddziedzin¹
telemedycyny jest telepatologia, czyli diagnostyka histopatologiczna na odleg³oæ
wykorzystuj¹ca dostêpne, nowoczesne technologie telekomunikacyjne [3, 15, 21, 18,
26]. Telepatologia mo¿e byæ realizowana w nastêpuj¹cy sposób: (1) przes³anie
wyselekcjonowanego obrazu mikroskopowego zarejestrowanego wczeniej w formie
cyfrowej i oczekiwanie na odpowied konsultanta, (2) transmisja obrazu z mikroskopu
w czasie rzeczywistym (np. w trakcie trwania operacji) na monitor konsultanta, (3)
telekonsultant analizuje wirtualne preparaty histologiczne na swoim monitorze, w czasie
dla siebie dogodnym, obserwuj¹c dowolny obszar preparatu przy wybranym przez siebie
powiêkszeniu bez koniecznoci transferu ca³ego obrazu na swój komputer [1, 18].
Wed³ug pracy Janiny S³odkowskiej Mikroskopia wirtualna we wspó³czesnej
patologii [20] we wspó³czesnej telepatologii mo¿na wydzieliæ trzy podgrupy: (1)
telepatologia statyczna, najbardziej upowszechniona, bazuj¹ca na obrazach cyfrowych
wybranych pól preparatów i oparta na ich przesy³aniu drog¹ poczty elektronicznej,
(2) telepatologia dynamiczna, która wykorzystuje system transmisji obrazów w czasie
rzeczywistym, co umo¿liwia jej zastosowanie w diagnostyce ródoperacyjnej i
rutynowej diagnostyce biopsyjnej oraz (3) wirtualna telepatologia opieraj¹ca siê na
analizie wirtualnych preparatów. Z uwagi na rosn¹ce potrzeby wielokierunkowych,
interdyscyplinarnych konsultacji wydaje siê, ¿e wirtualna telepatologia jest dziedzin¹,
która w nied³ugim czasie stanie siê integraln¹ czêci¹ telemedycyny. Dziedzina ta
otwiera drogê do szybkiego konsultowania przypadków ze specjalistami na ca³ym
wiecie, co ma szczególne znaczenie w krajach rozwijaj¹cych siê, niemaj¹cych
specjalistycznych orodków skupiaj¹cych specjalistów, w tym patologów [10].
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4. PLATFORMA INTERNETOWA: UDOSTÊPNIANIE
CYFROWYCH PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH ORAZ
ZAUTOMATYZOWANEGO MIKROSKOPU BADAWCZEGO
OBS£UGIWANEGO ZA POMOC¥ SIECI
TELEINFORMATYCZNEJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Powi¹zanie cyfrowych obrazów z technikami internetowymi wytycza nowe
kierunki dla laboratoriów histologicznych czy patologicznych poprzez stworzenie
mo¿liwoci korzystania z platform internetowych oferuj¹cych dostêp do wirtualnych
mikroskopów i wirtualnych preparatów. Platformy internetowe znajduj¹ zastosowanie
nie tylko w nauczaniu histologii czy patologii [4, 6, 16], lecz przede wszystkim
stwarzaj¹ mo¿liwoæ telekonsultacji ekspertów patologów wykorzystuj¹cych wirtualne
preparaty [1, 18, 26], dyskusji online rzadkich przypadków chorobowych w celu
postawienia w³aciwej diagnozy oraz badañ i wspó³pracy naukowej.
W czerwcu 2011 roku w Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i
Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych (CAOM) w Katedrze i Zak³adzie
Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uruchomiona zosta³a
platforma internetowa (www.caom.pl) maj¹ca na celu udostêpnienie centralnej bazy
danych zeskanowanych preparatów histologicznych obejmuj¹cych prawid³owe obrazy
histologiczne narz¹dów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe, w tym zmiany
nowotworowe. Portal administracyjny CAOM bêdzie pozwala³ na logowanie i
rejestracjê u¿ytkowników, natomiast portal komunikacyjny na obserwacjê wirtualnych
preparatów oraz udzia³ w seminariach online. Platforma internetowa bêdzie
udostêpniaæ bazê preparatów z trzech ró¿nych poziomów: (1) publicznego, z którego
preparaty bêd¹ dostêpne dla wszystkich zalogowanych u¿ytkowników, (2) prywatnego
(tylko dla u¿ytkowników o odpowiednich uprawnieniach nadawanych przez portal
administracyjny) i (3) z bazy preparatów do telekonsultacji.
Przegl¹danie baz preparatów wymagaæ bêdzie aplet'u Java, lub instalacji bezp³atnego
programu Mirax Viewer (Carl Zeiss) na komputerze u¿ytkownika. Program ten umo¿liwia
dostêp do obrazów w formacie zvi, dziêki czemu u¿ytkownik mo¿e dokonywaæ obróbki
obrazu czy te¿ wygenerowaæ wybrany przez siebie fragment w formacie jpeg lub bmp.
Mo¿liwe bêdzie równie¿ prowadzenie dyskusji dotycz¹cej danego preparatu, przy czym
liczba osób korzystaj¹cych w tym samym czasie z zasobów Centrum ograniczona bêdzie
do 20 u¿ytkowników. Wród potencjalnych u¿ytkowników tego systemu wskazaæ nale¿y:
lekarzy o dowolnej specjalnoci, anatomów i histologów, pracowników naukowych oraz
studentów uczelni medycznych. Dotychczas baza platformy CAOM liczy ponad 500
wirtualnych preparatów, które s¹ przechowywane na niezale¿nym serwerze
gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo zebranych zasobów.
CAOM oferowaæ bêdzie równie¿ dostêp do mikroskopów badawczych wyposa¿onych w oprogramowanie integruj¹ce zdaln¹ obs³ugê mikroskopu, wizualizacjê obrazów
mikroskopowych na ekranie monitora oraz komunikacjê miêdzy u¿ytkownikami.
Dostêp do mikroskopu badawczego wyposa¿onego w zasobnik na preparaty
histologiczne poprzez portal CAOM bêdzie analogiczny ze sposobem dostêpu do bazy
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preparatów. U¿ytkownicy-klienci ³¹cz¹cy siê z serwerem poprzez przegl¹darkê
internetow¹ bêd¹ mieli mo¿liwoæ wyboru interesuj¹cego fragmentu preparatu przez
zmianê po³o¿enia stolika mikroskopowego, wybór odpowiedniego powiêkszenia i
ostroci. Dostêpne bêd¹ dwa sposoby komunikowania siê u¿ytkowników. Pierwszy
polegaæ bêdzie na przekazywaniu wiadomoci tekstowych miêdzy wszystkimi
zalogowanymi u¿ytkownikami pod³¹czonymi do portu steruj¹cego mikroskopem 
funkcja chat. Drugim sposobem komunikacji bêdzie wideokonferencja, która
umo¿liwia porozumiewanie siê kilku osób lub grup osób o odpowiednich uprawnieniach
nadawanych przez portal administracyjny, np. za pomoc¹ komunikatora typu skype,
co u³atwi wymianê spostrze¿eñ podczas diagnozowania preparatu. W chwili obecnej
Centrum dysponuje mikroskopem Axio Imager M1 (Carl Zeiss), wyposa¿onym w
wysokiej jakoci 3-chipow¹ kamerê CCD (JHI CV-M9CL). Na rycinie 5 przedstawiono okno dialogowe programu Mirax Navigator (Carl Zeiss) pozwalaj¹cego na
zdaln¹ obs³ugê mikroskopu do telekonferencji. W tabeli 3 zebrano wady i zalety
platformy internetowej dzia³aj¹cej przy korzystaniu z wirtualnej mikroskopii.
Trzecim elementem systemu platformy CAOM bêdzie centralna baza mikromacierzy tkankowych. Mikromacierze te bêd¹ w sposób nieodp³atny rozprowadzane
w rodowisku naukowym w Polsce. Wy¿ej wymienione mikromacierze s¹ obecnie
jednym z priorytetowych narzêdzi badawczych w diagnostyce ró¿nicowej i
porównywaniu zmian chorobowych w specjalnociach lekarskich obejmuj¹cych
morfologiê i patomorfologiê. Pojedyncza mikromacierz ma obejmowaæ co najmniej
40 bioptatów (o rednicy oko³o 1 mm ka¿dy) naniesionych na jednym szkie³ku
mikroskopowym. Wród potencjalnych u¿ytkowników tego systemu wskazaæ nale¿y
przede wszystkim patomorfologów oraz pracowników naukowych.

5. PODSUMOWANIE
Digitalizacja oraz archiwizacja obrazów mikroskopowych w medycynie ma
podwójny wymiar. Pierwszy z nich to wymiar bierny zwi¹zany z cyfrowym
przetworzeniem obrazu, zdeponowaniem na serwerze oraz udostêpnieniem gotowego
produktu krêgom u¿ytkowników zewnêtrznych. Znacznie bardziej interesuj¹cym, tak¿e z
punktu widzenia badacza biologii komórki, jest aspekt czynny digitalizacji. Praktyka ostatnich
lat dowodzi bowiem, ¿e umieszczenie cyfrowych obrazów mikroskopowych obrazuj¹cych
statyczny model komórki (tkanki) staje siê zal¹¿kiem bardzo o¿ywionej wymiany pogl¹dów
TABELA 3. Wady i zalety platformy internetowej dla wirtualnej mikroskopii
TABLE 3. Advantages and disadvantages of internet platform for virtual microscopy
Platforma internetowa dla wirtualnej mikroskopii
Zalety

Wady

1) ³atwy i szybki dostêp do preparatów w czasie
i miejscu dogodnym dla obserwatora
2) mo¿liwoæ obserwacji i analizy rzadkich
przypadków patologicznych oraz prowadzenia
telekonsultacji

1) koniecznoæ posiadania komputera z dobrej
jakoci monitorem
2) koniecznoæ dostêpu do internetu
szerokopasmowego
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RYCINA 5. Okno dialogowe programu Mirax Navigator (Carl Zeiss). W g³ównym oknie widoczna jest
panorama badanego preparatu, a w prawym górnym rogu okno nawigacyjne, które umo¿liwia
u¿ytkownikowi zdaln¹ obs³ugê mikroskopu
FIGURE 5. The screen capture image of the Mirax Navigator software (Carl Zeiss). In the main window
the panorama of the test specimen is visible, and in the upper right corner the navigation window that
allows a user the remotely control the microscope

pomiêdzy u¿ytkownikami specjalistycznych portali internetowych. W ten sposób
udostêpnianie wyników w³asnych obserwacji w formie obrazu o wysokiej jakoci staje
siê bardzo efektywnym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym upowszechnianie odkryæ naukowych
oraz prowadzenie merytorycznej dyskusji ukierunkowuj¹cej dalsze etapy badañ.
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