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Utvärdering av
   osseointegration
SAMMANFATTAT Datoriserad

bildanalys kan automatisera kvantifieringen av benvävnad kring implantat. Utöver metoder för kvantifiering i både två och tre dimensioner, har två visualiseringsmetoder
i 3D av kontakten mellan ben och
implantat utvecklats.

… med hjälp
av datoriserad
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en initiala definitionen av osseointegrering baserades på ljusmikroskopisk nivå. Den gängse metoden för
utvärdering av reviderade implantat
sker fortfarande i traditionella ljusmikroskop. Ett så kallat icke urkalkat slipsnitt,
med ben och implantat in situ, tillverkas med
speciella hårdvävnadstekniker på laboratoriet.
Vävnaden färgas histologiskt (figur i) och därefter görs en kvalitativ och kvantitativ analys av
till exempel ben–implantat-kontakt. Processen
är tidskrävande och rutinmässigt analyseras ett
centralt snitt av provet, vilket inte ger en fullständig bild av den totala integrationen.
Dagens datateknik möjliggör snabb analys
av digitala bilder som har varit för stora för att
kunna bearbetas med dåtidens datorprestanda.
Utöver detta har bildalstringsteknikerna förbättrats, vilket har lett till större mängd och nya typer
av digitala bilder. I dag kan mycket av analysen
göras med hjälp av datoriserad bildanalys, där
man med hjälp av matematik och datavetenskap
utvinner information ur digitala bilder.
I denna artikel beskrivs hur datoriserad bildanalys har använts (och kan användas) som ett
kompletterande verktyg för utvärdering av os
seointegration. Metoden bör kunna ge oss mer
information och förståelse för osseointegrationsprocessen.
3d-tomografi
Sedan introduktionen på 70-talet, har tomografitekniken utvecklats så att man med mycket hög
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Figur i
Ett histologiskt infärgat så kallat slipsnitt (0,015
mm tjockt) av implantat med omkringliggande
vävnad. En stor del av benvävnaden (blå-lila)är i god
kontakt med implantatytan (svart). Cementlinjer
liksom remodelleringskaviteter syns i benvävnaden,
och i benmärgen (vitt område) ses fettceller.
Avståndet mellan gängtopparna är 0,6 mm.
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upplösning i tre dimensioner kan avbilda ben och
implantat [1]. Dessa tredimensionella bilder ger
en utökad förståelse för hur väl benet integrerat
med implantatet jämfört med vanlig ljusmikroskopi. Med hjälp av helt nya matematiska metoder kan vi nu konstruera och beräkna ett antal
objektiva mått på osseointegrationen.
Den stora svårigheten med vanlig 3d-tomografi
är att skillnaden i densitet mellan metallen i implantatet och benvävnaden ger störningar i bilden som helt döljer benvävnaden i gränssnittet
ben–metall. Den enda bildalstringsteknik som
i dag kan visa gränssnittet i högupplösta tredimensionella bildvolymer är srμct (Synchrotron
Radiation micro-Computed Tomography), vilken
använts för att avbilda implantaten med omkringliggande ben. Denna teknik kräver stora synkrotronanläggningar som endast finns på ett femtiotal ställen i världen. Synkrotronen accelererar
partiklar till hög energi i en lagringsring som kan
ha en omkrets på flera hundra meter till ett par
kilometer. Tangentiella tunnlar leder ut synkrotronstrålningen från de laddade partiklarna till
målområdet, där bildalstringen sker. Bildvolymer
alstrade med hjälp av denna teknik har mindre

a

b

Figur ii
En serie av srµct 2D-snitt (a). Dessa sätts sedan
ihop till en tredimensionell bildvolym som kan
ytrenderas (b), där implantatet visas i blått
och benvävnaden i gult. Implantatet från femur
kondylregion på råtta.
Figuren är publicerad i Hamid Sarves doktorsavhandling [6].
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»Med hjälp av helt nya matematiska metoder kan vi
nu konstruera och beräkna ett antal objektiva mått
på osseointegrationen.«
mängd brus och artefakter jämfört med traditionell μct-teknik (micro-Computed Tomography).
Emellertid har även μct-apparaterna på senare år
utvecklats och ger i dag bildvolymer med bättre
kvalitet (Xradia μct, Innventia ab, Stockholm).
Kvantitativa data ger inte materialforskarna all
information som finns i den tomografiska bilden.
Existerande metoder för vetenskaplig visualisering fungerar dåligt på den här typen av bilder.
Därför har även nya metoder utvecklats för att så
tydligt som möjligt i bild visa hur benet kapslar in
och integrerar runt om implantatet. Således kan
gråskalezoner i benvävnaden möjliggöra analys
av benkvalitet.
material och metoder
De preparat som har använts i våra studier är huvudsakligen titanimplantat som reviderats med
omkringliggande benvävnad från försöksdjur
samt även reviderat humant material. Dessa preparat har skannats med hjälp av olika tomografiutrustningar.
De srμct-bildvolymer (figur ii) som har nyttjats i studien, har genererats med utrustning
från hzg (Helmholtz-Zentrum Geesthacht) vid
hasylab (Hamburger Synchrotronstrahlungslabor), desy (Deutsches Elektronen-Synchrotron),
Hamburg, Tyskland.
Efter 3d-bildalstringen processas preparaten
till 15 μm tunna icke urkalkade slipsnitt med implantatet in situ som sedan färgas histologiskt.
Snitten granskas i ljusmikroskop med avseende
på vävnadsutseende, det vill säga kvalitativ och
även kvantitativ integration. För att erhålla kvantitativa data används olika bildanalysprogram.
Generellt sett är samtliga tidskrävande, och än
så länge är semi-automatiska program att föredra, framför allt då det handlar om olika typer
av vävnader och celler som datorn har svårt att
särskilja jämfört med ett tränat öga och histologiska kunskaper. Emellertid arbetar vi med att
utveckla användarvänliga bildanalysprogram,
bland annat för att utvidga arsenalen av mätmetoder som kompletterar de existerande.

Fly through-animationer kan ses på
www.tandlakartidningen.se i anslutning till denna artikel. Animationerna
följer implantatskruvens gänga i volymbilden (alstrad med
hjälp av Synchrotron
Radiation µCT) samtidigt som kvantitativa
mått för den aktuella
positionen visas.
Dessa implantat har
reviderats efter 29 år
in situ.

resultat
För att automatisera utvärderingen av 2d-snitt,
har bildanalysmetoder för kvantifiering av benvävnad runt benimplantat utvecklats och programmerats [2, 3]. Med statistiska metoder delas
bilden upp i olika klasser, så kallad bildsegmentering. Kontaktlängd mellan ben och implantat
samt benvävnadens area kvantifieras i utvalda
regioner.
För att göra de utvecklade bildanalysmetoderna kommersiellt tillgängliga har kvantifierings67
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Figur iii
En så kallad
skärmdump av
ett histologiskt
snitt som är inläst
i Cuanto Implant,
programmet
som används för
att kvantifiera
vävnaden runt
implantatet.

programmet Cuanto Implant [4] skapats, vilket
möjliggör en användarvänlig kvantitativ analys
(figur iii).
De nya tomografiska metoderna gör det möjligt att göra tredimensionella kvantifieringar av
benvävnaden kring implantat. Detta ger övergripande information om benväxten runt hela
implantatet och inte bara i ett centralt snitt.
Metoder för att följa implantatskruvens gänga
och kvantifiera benvävnaden längs gängan har
utvecklats av Sarve et al och nya särdrag för 3dkvantifiering har introducerats [5] (figur iv). En
kombination av dagens traditionella analys tillsammans med de nu introducerade 3d-metoderna ger en mer heltäckande bild av integrationen.
Den nyutvecklade 3d-kvantifieringen sker längs
gängan över hela implantatet och resultatet visas
som ett diagram med rotationsvinkeln kring implantatets axel.

diskussion
Bildanalys är ett kraftfullt verktyg för att automatisera kvantifieringar av flera integrationsmått. En stor utmaning är att utveckla robusta
segmenteringsmetoder för att minska risken för
felklassificeringar. Den nyutvecklade 3d-analysen ger biomaterialforskare, med flera, möjlighet
att använda de nya avbildningsteknikerna. Med
b
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Två helt nya intressanta visualiseringsmetoder
har tagits fram av Sarve et al [7]. Den ena, thread
fly-through, följer implantatskruvens gänga i volymbilden samtidigt som kvantitativa mått för
den aktuella positionen visas (figur v). En andra
metod, 2d unfolding, viker ut skruvens yta på
vilken utvalda parametrar har projicerats (figur
vi). Dessa båda skräddarsydda visualiseringsmetoder ger en översikt av preparatets totala osseointegration.
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Figur iv
(a) Ben–implantat-kontakt, bic, och (b) förhållandet mellan
ben i innergängan = referensgängan, R, och i den speglade gängan
utanför = mirror image, M.
Figuren är publicerad i Hamid Sarves doktorsavhandling [6].
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Figur v
Fyra utvalda stillbilder från en fly through-animation för olika tidpunkter i animationen. Stillbilderna visar grafer
som beskriver ben–implantat-kontakten och benarea, samt positionen i skruven. Animationen kan i sin helhet
ses via http://www.cb.uu.se/~hamid/flythrough. Du kan även nå denna länk via www.tandlakartidningen.se.
a

b

Figur vi
2D-utvikning av ben–
implantatkontakt (a) och
benarea (b). De vertikala
linjerna (vit i 3D-renderingarna och svart i 2Dutvikningarna) visar motsvarande vinkel i de olika
bilderna. De streckade linjerna visar gängtopparna.
Preparatet är reviderat
humant implantat.
Figuren är publicerad med tillstånd av
Clinical Implant Dentistry and Related
Research.
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Figur vii
Röntgenologiskt status vid 28-årskontroll av patient som erhållit sex implantat i överkäken 1978. Det mest posteriora implantatet
vänster sida frakturerade efter 15 år, men kunde repareras och användas i ytterligare 14 år. Motsvarande implantat höger sida
frakturerade efter 27 år.

»I takt med
att dessa tekniker utvecklas kan morgondagens
forskare dra
stor nytta av
de utvecklade
metoderna.«

mått beräknade på hela implantatet bli utvärderingen mer komplett. Dessa metoder bidrar till
en utökad kvantitativ och kvalitativ (gråskalebilder refererande till kalciuminnehåll) utvärdering av benvävnaden kring implantat. Direkt
ben–implantat-kontakt (osseointegration), liksom detaljer på cellular nivå, kan inte utläsas
ur 3d-material ännu, varför 2d-histologiska
slipsnitt fortsättningsvis kommer att användas i
kvalitativa analyser. Vidare kan ett rutinmässigt
användande av tomografiska metoder försvåras
eftersom 3d-bildalstringen fortfarande kräver
stora faciliteter. I takt med att dessa tekniker
utvecklas kan morgondagens forskare dra stor
nytta av de utvecklade metoderna. De mätmoduler som vi utvecklat, och som är komplement till
redan existerande, vilka är för »opraktiska« för
att kunna användas, genomgår tester. Vi förutser
att datoriserad bildanalys kommer att möjliggöra nya sätt att kvantifiera implantatintegration i
benvävnad.
konklusion
n Datoriserad bildanalys bidrar till att snabba
upp den kvantitativa analysen av mikroskopibilder på histologiska snitt.
n 3d-data är ett viktigt komplement till histologiska 2d-snitt.
n Bildastringstekniken Synchrotron Radiation
microComputed Tomography (srμct) genererar bildvolymer av benimplantatpreparat med
färre artefakter än traditionell microComputed Tomography (μct).
n Skräddarsydd visualisering underlättar förstå-

70

elsen av volymbildsdata och ger ökade möjligheter att studera reviderat material.
klinisk relevans
De nyligen framtagna metoderna har använts för
att studera osseointegrationen kring så kallade
Brånemarkimplantat, vilka reviderats efter 29 år
in situ (figur vii). Integrationen har studerats på
flera sätt, både med 3d- och 2d-metoder (figur
vi och viii). De olika data som genererats kompletterar varandra och en mer komplett bild av
osseointegrationen har nyligen presenterats [8].
Benvolymsberäkningar kan inte utföras på
2d-material och ben–implantat-kontakter i det
exakta gränssnittet låter sig inte göras på 3d-material. I denna studie är bic mätt 10 μm utanför
implantaten, vilket är långt mycket bättre jämfört med andra studier som mäter bic 30–50 μm
utanför interfacen.
Belastning av benvävnad är svårt att studera i
2d medan 3d-tomografi lämpar sig väl för detta.
Den kliniska relevansen av studien resulterar i en
ökad förståelse för osseointegrationsprocessen
och visar på nya möjligheter att studera reviderat
material på. De olika kompetenser som bidragit
visar på nyttan av tvärvetenskapliga samarbeten
för att generera nya forskningsmetoder.
english summary
Evaluation of osseointegration using image analysis
Hamid Sarve, Carina B Johansson, Gunilla Borgefors
and Bertil Friberg
Tandläkartidningen 2012; 104 (12): 66–71
Computerized image analysis, the discipline
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a

Figur viii. »Rutin-2D«
a) Översiktsbild av slipsnitt från reviderat humant implantat
(figur vii).
b) Högre förstoring av det apikala hålet uppvisande god
osseointegration.
c) bic (ben–implantat-kontakt) mätt och illustrerat i fyra
olika områden längs med gängprofilen.
d) Ljusmikroskopiska 2D-mätningar av ben–implantatkontakt i fyra områden längs gängprofilen i implantat
interfacen: Osseointegrationen (bic) är störst i gängbotten (1 = 79 procent) och lägst i gäng-spets-området
(3 = 28 procent). Att jämföras med medelvärdet av bic för
implantatet som är 51 procent.
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of using computers to automatically extract
quantitative information from digital images, is
a powerful tool for automating time-consuming
analysis tasks.
In this article, we describe image analysis and
visualization methods that facilitate the evaluation of osseointegration.
The quantification step of the evaluation is automated and packaged in software, Cuanto Implant. This software classifies the pixels of the
histological microscopy images as bone tissue,
non-bone tissue or implant. Subsequently, bone
area and bone implant contact length in regions
of interest are quantified. The automated meth
od speeds up and facilitates the evaluation of osseointegration in the research laboratories.
Furthermore, we describe how the 2d analysis is extended to 3d, or volume, images and
present novel methods for visualization of the
3d data. The imaging has been made by a Synchrotron Radiation micro-Computed Tomography
(srμct) device. 3d analysis methods, which follow the helix shaped implant thread and collects
quantified features along the path, are presented.
However, and to the best of our knowledge, interfacial bic cannot be reliably visualized since
the limited image resolution and imaging artifacts mask the interface. In our samples the 3d
bic is performed about 10 μm from the actual interface. This problem is not highlighted in other
studies dealing with 3d bic data.
The 3d image volumes are visualized using two
novel visualization methods: thread fly-through
and 2d unfolding. The former follows the helixshaped implant thread from the top of the implant
to the bottom and extracts slices from the image
tandläkartidningen årg 104 nr 12 2012
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volumes which are assembled into an animation.
Along with the slices, traditional features, revealing information about the bone-implant integration, are computed and presented. The second
method, 2d unfolding, makes a mapping of the
implant surface, with projected feature information, to a 2d image. These visualization methods
provide a simple overview of the osseointegration for the whole sample, and in an appealing
and easily understandable way display the most
relevant information.
REFERENSER
1. Robb R. Biomedical
imaging: past, present
and predictions. Journal
of Medical Imaging
Technology 2006; 24 (1):
25–37.
2. Sarve H, Lindblad J,
Johansson C B, Borgefors
B, Stenport V F. Quantification of bone remodelling in the proximity of
implants. In proceedings
of the 12th international
conference on Computer
Analysis of Images and
Patterns (CAIP). 2007;
Lecture Notes of Computer Science 4673: pp
253–60.
3. Lindblad J, Sladoje N,
Curic V, Sarve H, Johansson C B, Borgefors G.
Improved quantification
of bone remodelling by
utilizing fuzzy based
segmentation. In proceedings of the 16th Scandinavian Conference on
Image Analysis (SCIA).

2009; Lecture Notes of
Computer Science 5575:
pp 750–9.
4. http://www.izolde.se
[access 2012-09-17]
5. Sarve H, Lindblad J,
Borgefors G, Johansson
C B. Extracting 3D information on bone remodelling in the proximity of
titanium implants in
SRμCT image volumes.
Comput Methods Programs Biomed 2011; 102:
25–34.
6. Sarve H. Evaluation of
osseointegration using
image analysis and
visualization on 2D and
3D image data. Doctoral
thesis. Uppsala: Swedish
university of agricultural
sciences (SLU); 2012.
Available from: http://
www.cb.uu.se/~hamid/
thesis/ [access 2012-0917]
7. Sarve H, Lindblad J,
Borgefors G, Johansson
C B. Methods for visuali-

100

Potentiella bindningar
eller jävsförhållanden:
Inga uppgivna.

zation of bone tissue in
the proximity of implants. In proceedings of
the International Conference on Computer Vision
and Graphics (ICCVG).
2010; Lecture Notes of
Computer Science 6375;
243–50.
8. Sarve H, Friberg B,
Borgefors G, Johansson
C B. Introducing a novel
analysis technique for
osseointegrated dental
implants retrieved 29
years post surgery. Clin
Implant Dent Relat Res
2011; DOI: 10.1111/
j.1708-8208.2011.00413.
x.

71

