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SCHEIKUNDE VAN DE INDIVIDUELE C E L

door
M. van der Ploeg
De cytochemie, of de scheikunde van de individuele cel, omvat zowel
het chemisch karakteriseren van celbestanddelen als het localiseren hiervan in de cel. In de laatste decennia is dit veld van onderzoek sterk uitgegroeid door de ontwikkeling van speciaal voor dit doel bruikbare chemisch-analytische methoden, alsmede door de ontwikkeling van het
microscoop tot geautomatiseerd meetinstrument.
In het navolgende wordt een kort overzicht gegeven van deze moderne ontwikkelingen waarmee een brug geslagen kan worden tussen celbiologie en biochemie.
Verder zal getracht worden aan te geven hoe diagnostiek en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar cellulaire processen van de
kwantitatief cytochemische benadering kunnen profiteren.
Hogere organismen zijn opgebouwd uit weefsels die zelf weer samengesteld zijn uit verschillende soorten cellen. Sinds Leeuwenhoek en Virchow hebben hele generaties pathologen, histologen en cytologen zich
beziggehouden met het bestuderen en klassificeren van de grote verscheidenheid aan microscopische beelden van normale en ziekelijk veranderde organen en cellen.
Vooral in de laatste dertig jaar kon, dankzij ontwikkelingen in lichten elektronenmicroscopie, de klassieke microscopisch-morfologische
cel-analyse worden verdiept tot op ultrastructureel niveau. Uit suspensies die door voorzichtige fragmentatie van weefsels of cellen worden
verkregen, kunnen door differentieel centrifugeren fracties met verschillende celorganellen worden geïsoleerd en onderzocht.
Door dergelijk onderzoek groeit onze kennis over de assortimenten
van organellen waaruit de cellen bestaan, in soort en aantal afhankelijk
van differentiatie en functie van de betreffende cellen. De complexiteit
en de individualiteit van de cellen die in een organisch functioneel verband het organisme vormen, is groot. Het is daarom niet juist te spreken
van „ d e " cel: iedere cel is een eenheid met karakteristieke eigenschappen die sterk kunnen verschillen van die van naburige cellen, ook al is
dat uit de microscopische bouw niet altijd af te leiden. We dienen ons
hierbij te realiseren dat er zelfs bij de sterkste elektronenmicroscopiNatuurkundige Voordrachten N.R. 59. Lezing gehouden voor de KoninkUjke Maatschappij van
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 22 september 1980
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sche vergroting geen sprake is van identificatie van de moleculen zelf,
zoals die deel uitmaken van celkern of ander celorganel.
De dimensies van moleculen liggen nog enkele grootte-orden lager.
Naast het genoemde morfologisch onderzoek kwam men in de biochemie achtereenvolgens tot systematische isolatie en identificatie van
allerlei in cellen voorkomende stoffen (inventarisatie-biochemie) en tot
karakterisering van een groot aantal chemische en fysiologische processen, zoals die optreden in de levende cel (dynamische biochemie).
Wanneer we ons realiseren dat zelfs in kleine hoeveelheden biologisch
materiaal van bijv. ongeveer 1 mg, als regel nog enkele miljoenen cellen
voorkomen, is tegelijk duidelijk dat we via zulk onderzoek niet meer
dan een gemiddelde samenstelling over een groot aantal, vaak verschillende cellen kunnen bepalen.
Wanneer men normale en pathologische levensverschijnselen in verband tracht te brengen met de moleculaire bouw en dynamiek van individuele cellen, is kennis over de samenhang tussen organisatie-niveaus
van cel en molecuul onmisbaar. Microscopisch-chemische methoden die
in de individuele cel moleculaire processen kunnen karakteriseren, zijn
dan bij uitstek geschikt om beide niveaus te verbinden. Hiertoe worden
chemische analysemethoden ontwikkeld waarbij licht- en elektronenmicroscopen in een dubbele functie gebruikt worden: nl. als apparaat
voor visuele herkenning èn als meetinstrument.
Microscopische

cytochemie

Dit terrein van onderzoek stelt zich ten doel op te helderen waarin individuele cellen van één organisme onderling verschillen wat betreft hun
moleculaire samenstelling, omdat deze diversiteit aan de basis staat van
de functionele verschillen tussen die cellen. Gegeven de microscopische
afmetingen van de objecten vraagt zulk onderzoek methodieken waarmee uiterst kleine hoeveelheden stof lokaal kunnen worden aangetoond.
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van specifieke microscopischcytochemische reacties met karakteristieke groepen in celcomponenten,
vormde de op het gebied van de organische chemie verworven kennis.
De reacties dienden eindprodukten te leveren die door lichtabsorptie
of door elektronenstrooiend vermogen waarneembaar zijn in respectievelijk ücht- o f elektronenmicroscoop.
Als voorbeeld van zo'n methode kunnen we de reactie noemen waarbij
een kleurstof covalent aan aldehyde-groepen in macromoleculen gebonden wordt. Aldehyde groepen kunnen in DNA worden gevormd door
zure hydrolyse; bij eiwitten (met amino-, sulfhydryl- of imidazoolgroepen) door reacties met acroleine en uit sommige polysacchariden door
perjoodzuur-oxydatie (schema A ) .
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CYTOCHEMISCHE
1) Feulgen

REACTIES ONDER VORMING VAN ALDEHYDE

GROEPEN

hydrolyse:

D N A + H"^

2) Acroleine
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Enkele voorbeelden van gekleurde verbindingen die door een covalente
reactie met de aldehyde groepen gevormd kunnen worden zijn in schema
B aangegeven. Op de plaatsen waar kleurstof in coupe of cel zichtbaar
wordt is het macromolecuul gelokaUseerd en in principe in hoeveelheden evenredig met de hoeveelheid kleurstof.
Er zijn uiteraard nog andere methoden om moleculaire celbestanddelen
te lokaüseren door middel van specifieke reacties. Bepaalde eiwitten
kunnen bijvoorbeeld worden gelokaliseerd door gebruik te maken van
het feit dat ze als antigeen kunnen werken. De meeste organismen zijn
in staat lichaamsvreemde substanties te herkennen en daartegen immuniteit te ontwikkelen.
Wanneer men bij een konijn of geit een menselijk eiwit inspuit zal in
de regel een antistof geproduceerd worden die een specifieke reactie kan
aangaan met het antigeen. Indien men de antistof uit het konijnebloed
isoleert en chemisch koppelt aan een „marker"-molecuul, zoals een
fluorochroom of een elektronenstrooiende verbinding, zal de aanwezigheid van het oorspronkelijke menselijk eiwit in bijv. een coupe kunnen
worden aangetoond door die coupe in contact te brengen met het be-
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wuste antiserum ( 1 ) . De gemerkte antistof zal zich specifiek aan het
bijbehorende antigeen in het weefsel hechten, en zal dan licht- of elektronenmicroscopisch zichtbaar zijn.
Een moeilijkheid bij het lokahseren van macromoleculen in cel- of
weefselonderzoek zal ontstaan wanneer de bewuste macromoleculen
van hun oorspronkelijke positie kunnen wegdiffunderen. Niet altijd kan
dit probleem door toepassen van een fixatie-procedure worden voorkomen.
Een soortgelijk probleem kan optreden wanneer we cytochemisch een
enzym trachten te lokahseren door gebruik te maken van de omzetting
door dat enzym van een (artificieel) substraat tot een gekleurd precipitaat. Wanneer we het reactieprodukt in een precipitaat willen omzetten,
zal er rekening moeten worden gehouden met het feit dat onder invloed
van de brownbeweging diffusie kan optreden vóórdat het neerslag ontstaat. We zullen dus, wil er sprake kunnen zijn van een betrouwbaar
lokaüserende cytochemische enzymreactie, het medium en de incubatie-omstandigheden zodanig moeten kiezen dat het eindprodukt ,,in de
directe omgeving" van het enzym ontstaat.

Het onderzoek

aan

modellen

De ontwikkeling van goed gefundeerde microscopische kleurmethoden
is geen eenvoudige zaak aangezien de cel- of weefselstructuur een moleculair zeer complex geheel is, waarbij onderzoek naar bijvoorbeeld de
specificiteit van een reactie gemakkelijk verstoord kan worden door de
andere in een cel voorkomende componenten. Daarnaast blijken analytische reacties die in een celstructuur verlopen een eigen benadering te
vereisen die in meer dan één opzicht verschilt van die in homogene oplossingen, alleen al doordat de reagentia via diffusieprocessen het celmateriaal moeten bereiken of verlaten. Om meer inzicht te verkrijgen in de
wijze waarop chemische reacties in een structuur verlopen, zijn modellen ontwikkeld waarbij men de te onderzoeken molecuulsoorten in een
kunstmatige matrix inbouwt (2). Op deze wijze wordt een analogon van
een weefselcoupe of cel verkregen die als voordeel heeft boven een
echte weefselcoupe dat de te onderzoeken component in gezuiverde
vorm kan worden ingebouwd, waarbij ieder stukje van het model
(kunstcoupe) dezelfde bekende concentratie van het te bepalen materiaal bevat. Als een dergelijke matrix kan bijvoorbeeld een polyacrylamide-film (± 50-200 /im dik) dienen waarvan de poriëngrootte zodanig is gekozen dat de te kleuren macromoleculen niet door diffusie kunnen weglekken, terwijl het incubatie-medium met de daarin voorkomende reagentia wel vrijelijk de film in en uit kan diffunderen.
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Als een ander model worden bolletjes van agarose gebruikt met diameters van 1-50 Aim, waarin - na activering met CNBr - eiwitten en
andere verbindingen covalent kunnen worden gebonden. De koppelingsreactie moet zodanig worden uitgevoerd dat bijv. de actieve groepen van
een enzym er niet onder te lijden hebben. Men kan - beginnend met
modellen waarin alleen het gezuiverde materiaal is ingebouwd waaiToor
men een cytochemische reactie wil ontwikkelen - de complexiteit van
de werkelijke weefselcoupe trachten te benaderen door in een volgend
onderzoekstadium ook ander - mogelijk storend - cellulair materiaal
in het model op te nemen. Dit soort modellen maakt het mogelijk analytische reacties te ontwikkelen die én specifiek zijn én een hoeveelheid
ücht- of elektronenmicroscopisch waarneembaar eindprodukt geven
die evenredig is met de concentratie aan onderzocht materiaal.
De kwantitatieve aspecten van de reacties kunnen in de ontwikkelingsfase onderzocht worden met behulp van een filmcolorimeter, waarmee
de vorming of afbraak van gekleurde moleculen, bijv. in de polyacrylamidefilms, kan worden bestudeerd (fig. 1). Modellen zoals hier ge-

Fig. 1 Schema van een filmcolorimeter.
In de lichtweg van een spectrofotometer (M = monochromator en P = fotomultiphcator) bevindt zich de cuvet waarin een vloeistof wordt gebracht waarvan de brekingsindex overeenkomt
met die van de film. De houder (H) kan in verticale richting verplaatst worden, waardoor achtereenvolgens de lege openmg, of die waarin de gekleurde film is geklemd, in de lichtbundel kunnen worden gebracht om I„ en I te meten. Uit deze beide grootheden wordt de lichtabsorptie
door de kleurstof bepaald.

noemd zijn van groot belang voor de steeds meer kwantitatief gerichte
cytochemie. Door toepassing van het agarosebolletjesmodel werd het bij-
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voorbeeld mogelijk immunocytochemische methoden op hun specificiteit en kwantiseringsmogelijkheden te onderzoeken (3); terwijl ze ook
voor het bepalen van de optimale reactie-condities in de recent ontwikkelde hybrido-cytochemie (4) onmisbaar blijken.
Het microscoop als cytochemisch

meetinstrument

Wanneer we, als resultaat van modelonderzoek, over een kwantitatief
betrouwbare cytochemische kleui-procedure beschikken, zal deze toegepast kunnen worden op een biologisch preparaat. De hoeveelheid reac-

Fig 2 Schema van de (denkbeeldige) verdeling van een te meten oppervlak waarbinnen een gekleurde celkern ligt in meetveldjes van 0,25 x 0,25 jum'. In ieder van die veldjes wordt de lokale
absorptie-waarde bepaald. Het verschU tussen de gemiddelde absorptie in de achtergrond en de
absorptie gemeten binnen het keinoppervlak geeft de geintegreerde lichtabsorptie van de kleurstof in de kern.
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tieprodukt die dan ontstaat, kan - wanneer dat reactieprodukt licht
(straling) van specifieke golflengte absorbeert - bepaald worden door
van een Uchtbundel het intensiteitsverlies als gevolg van die absorptie te
meten. De wet van Lambert en Beer geeft voor homogeen verdeelde
kleurstof het verband tussen absorptie en hoeveelheid. Het feit dat - na
een cytochemische kleuring - de kleurstof in cellen of weefsel doorgaans niet homogeen verdeeld is over het meetveld, maakt het noodzakelijk dat wij de absorptiemetingen aan die situatie aanpassen. Eén van
de mogelijke aanpassingen is, het meetveld waarbinnen het gekleurde
object ligt kunstmatig in een aantal „meetpunten" te verdelen, die elk
zo klein zijn (diameter ± 0,25 nm) dat men mag aannemen dat de kleurstof daarin homogeen verdeeld is (fig. 2). In de praktijk wordt dit uitgevoerd met een meetmicroscoop dat is uitgemst met een door stappenmotoren gestuurde tafel die het mogelijk maakt het preparaat in het optisch beeldvlak zodanig te verplaatsen, dat de lokale absorptiewaarden
voor ieder punt van de cel bepaald kunnen worden (fig. 3). Een extra
voordeel van deze aftastmethode is de gedetailleerde informatie die we
daardoor kunnen verkrijgen over bijvoorbeeld de DNA-verdeling in een
celkern. Deze informatie blijkt o.a. van diagnostisch belang wanneer het

Fig. 3 Een aftast- of scanning-cytofotometei.
Het cytochemisch gekleurde preparaat ligt op de met stappenmotoren uitgeruste microscooptafel. Aftastprocedure en dataverwerking geschiedt via een computerprogramma.
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er om gaat te bepalen of er al dan niet sprake is van maligne aandoeningen van cellen, verkregen door een uitstrijkje te maken uit de baarmoederhals. Voor zeer kleine objecten zoals menselijke chromosomen
(10 X 1 nm'^) is deresolutie, en daarmee de nauwkeurigheid van de
metingen, op te voeren door deze procedure niet aan de preparaten zelf,
maar aan fotografische negatieven ei-van uit te voeren (5). Wanneer de
fotografische procedure zodanig wordt uitgevoerd dat de grijswaarden
in het negatief omgekeerd evenredig zijn met de absorptiewaarden in
het gefotografeerde object, kan men bij het doormeten zeer gedetailleerde en nauwkeurige fotometrische informatie krijgen over de distributie van de absorberende stoffen. Deze distributie kan op zijn beurt
karakteristiek zijn voor functionele of pathologische toestanden in het
object. Zo kan bijv. de verdeling van het chromatine in de celkern bestudeerd worden.
In andere meetopstellingen worden de preparaten afgetast door een
lichtbundel van zeer geringe diameter, die gegenereerd wordt door een
kathodestraalbuis.
Ook kan men in het beeldvlak van de microscoop een televisiecamera
plaatsen. In combinatie met daarvoor ontwikkelde computerprogramma's kan zo'n systeem een heel microscopisch beeldveld in ongeveer
20 msec aftasten en bewerken (6). Het is daardoor bijzonder geschikt
voor de automatische analyse van cellen in baarmoederhalsuitstrijkjes
en het opsporen van goedgegespreide metafaseplaten. De computers
waarmee deze meetopsteüingen uitgerust zijn, dienen dus niet alleen tot
sturing van de meetprocessen, maar vooral ook om het mogelijk te
maken snel en nauwkeurig de veelheid van gegevens te reduceren tot
hanteerbare relevante parameters, zoals bijvoorbeeld de totale absorptie,
of de kleurverdeling in een cel. Met behulp van de computer worden
bijv. gegevens over grote aantallen cellen statistisch bewerkt, dan
wel parameters van individuele cellen of celorganellen aan mathematische herkenningsprogramma's onderworpen.
Individuele metingen aan grote aantallen objecten kan men ook verrichten door ze in suspensie door een capillair te laten stromen, waarbij
ze elk afzonderlijk een Uchtbundel passeren waar ze worden behcht,
waardoor parameters zoals hchtverstrooüng, Uchtabsorptie of fluorescentie dan kunnen worden gemeten.
Van deze doorstroommethoden wordt o.a. gebruik gemaakt om in patiëntenbloed witte bloedcellen te differentiëren en te tellen (7).
Recent zijn deze doorstroomcytofotometers gecombineerd met celseparators. De na cytochemische kleuring met specifieke fluorochromen
in de vloeistofstroom aanwezige cellen of chromosomen passeren twee
laserbundels, waarbij verschillende vormen van lichtverstrooiing en
fluorescentie-emissie informatie verstrekken over bijv. volume van totale
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cel en kern en cytoplasma afzonderlijk, en ook over de hoeveelheden
van bepaalde moleculaire componenten. Nadat de vloeistofstroom de
analysator is gepasseerd, wordt ze door ultrasone trillingen in kleine
druppels verdeeld (± 40.000 per sec) die vervolgens een elektrisch veld
passeren. Afhankelijk van de combinatie van signalen afkomstig van de
passerende objecten, worden elektrische pulsen van verschillende sterkte aan de vloeistofstroom toegediend. De gevormde druppels krijgen
daardoor een elektrische lading, waarvan de grootte afhankelijk is van
het type cel dat ze bevatten. Tijdens een daaropvolgende val door een
elektrisch veld ondergaan de druppels al naar gelang de sterkte van de
ladmg verschillende afbuigingen, en kunnen daardoor gescheiden naar
type in een van bijvoorbeeld vijf verschillende vaatjes verzameld worden
Een met dergelijke apparatuur uitgevoerd onderzoek naar de minimale
hoeveelheid Rh foetale cellen die in een Rh-moederlijke bloedcirculatie te bepalen was, wees uit dat de immunocytochemisch gemerkte Rh^
cellen tot bij verdunningen van 1 op 10^ of 10^ nog goed aantoonbaar
waren (8). Dit opent perspectieven voor prenataal onderzoek naar o a
ertelijke afwijkingen.
Metingen
middel

van DNA hoeveelheden

en verdeling als diagnostisch

hulp^

De hierboven geschetste nauwkeurige en snelle fotometrie van cytochemisch gekleurde cellen of chromosomen gaat nu een rol spelen in allerT^xT?'"^/"
diagnostiek. Een belangrijke component van de cel is het
DNA Voor tumoren zijn het in 1942 Caspersson en Santesson geweest
die als eersten vonden dat de DNA hoeveelheid erin kan verschillen van
die welke m normale cellen worden gevonden. Dit werd voor andere tumoren m 1950 door Mellors bevestigd met behulp van cytofotometrisch
bepaalde UV-absorptie van kernen van normale cervixepitheelcellen en
cellen uit een cervixcarcinoom. Cytofotometrisch bleek het „normale"
histogram, waarbij de DNA-hoeveelheid in alle gemeten cellen dicht om
de diploide hoeveelheid schommelt, in het geval van cervixcarcinoom te
veranderen tot een histogram met duidelijk hogere DNA-waarden die
bovendien onderling meer van elkaar verschillen. Hij concludeerde daarbij dat de DNA-hoeveelheid per kern een potentieel bruikbare parameter vormt voor het vaststellen van het al dan niet aanwezig zijn van een
kankerproces.
Sindsdien is er met gebruikmaking van zowel cytofotometrie als cytofluorimetrie relatief veel onderzoek verricht naar de betekenis van het
DN A-gehalte van individuele kernen als diagnostisch kenmerk bij tumoronderzoek. In tumorcelkemen blijkt meestal een verhoogd DNA-gehalte, waarschijnlijk doordat bij stoornissen in de celdeling, sommige cehen
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meer, en soms stractureel afwijkende, chromosomen krijgen. Vanuit
deze DNA-rijkere, genetisch veranderde ceüen kunnen nieuwe tumorcellijnen ontstaan.
Met de cytometers van het eerste uur konden slechts betrekkelijk geringe aantallen cellen in een redelijke tijd gemeten worden. Daardoor
was de praktische toepasbaarheid aanvankehjk beperkt. De stormachtige ontwikkelingen - vooral ook bij de doorstroom-cytofotometrie openen echter grote perspectieven. Het wordt duidelijk dat naast het
diagnostisch belang, waarbij het optreden van aneuploidie/hyperploidie
als kenmerk van mahgniteit wordt gevonden, vaak ook de reactie op
therapie via het DNA-histogram geëvalueerd kan worden, en deels in
samenhang daarmee ook de prognose. Ook de eiwitten in cellen kunnen
worden gekleurd en dan cytometrisch bepaald.
Voor de vroegtijdige diagnose van de maligne huidaandoening mycosis
fungoides bleek DNA-cytofotometrie ook van uitzonderlijke betekenis.
Voor een aantal patiënten met aandoeningen waarbij morfologischklinisch noch histologisch de diagnose met zekerheid kon worden gesteld, bleek duidelijk dat de kernen van gemeten cellen uit depjes van
kleine huidbiopten, een afwijkende DNA-inhoud bezaten. Bij het merendeel van de patiënten in deze groep openbaarden zich binnen enkele
jaren verschijnselen waardoor ook klinisch en histologisch mycosis fungoides manifest werd (9). Bij geen van de personen uit de groep waarbij
een normaal DNA-histogram werd gevonden ontwikkelde zich in de
vijf daarop volgende jaren een maligne huidreticulose (fig. 4). DNA-cytofotometrie kan dus ook een bijdrage leveren voor de vroegtijdige diagnostiek van deze kwaadaardige huidziekte. Dit is van belang omdat een
nieuwe therapie met snelle elektronen (10) daardoor in een vroeger stadium van de ziekte kan worden toegepast, met mogelijk meer kans op
een curatief effect.
Onderzoek aan

chromosomen

In de interfase-kern zijn geen individuele chromosomen herkenbaar,
maar tijdens de celdeling worden ze zichtbaar als onder het microscoop
te herkennen 5 tot 15
lange elementen van ongeveer 1 ixm breed.
Pas sinds 1956 is het met een oorspronkelijk door Tjio en Levan uitgewerkte methode op relatief eenvoudige wijze mogelijk lymfocyten uit
perifeer bloed van de mens door stimulatie met fytohemagglutinine in
vitro tot deling aan te zetten en daaruit chromosoompreparaten te verkrijgen. Sinds de ontdekking van Lejeune dat sommige aangeboren afwijkingen, zoals mongolisme (Down's syndroom), berusten op afwijkingen in aantal en/of structuur van de chromosomen, wordt op vrij grote
schaal microscopisch morfologisch onderzoek aan chromosomen toege-
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past. Dit onderzoek ondervond een grote stimulans door de ontdekking
van de groep van Caspersson dat sommige fluorescerende kleurstoffen
zich aan bepaalde delen van chromosomen anders binden dan aan
andere, waardoor locale verschillen in fluorescentie-emissie wordt verkregen over de lengte van het chromosoom (fig. 5). Kleuring met bijv.
de fluorescerende kleurstof quinacrine geeft in elk van de 24 verschillende menselijke chromosomen een karakteristiek bandenpatroon (11).
In de klinische cytogenetica worden deze en andere banderingstechnieken toegepast als hulpmiddel bij de identificatie van chromosomen.
Daarnaast is ook bij onderzoek waarbij men met behulp van somatische celhybriden (die chromosomen van twee organismen bevatten.

Fig. 5 Een fluorescentieopname van met quinacrine mosterd gekleurde metafase chromosomen.
De opname toont de bandenpatronen die ontstaan als verschillen in emissie-intensiteit (het gevolg van lokale verschillen in de moleculaire constellatie van nuclemezuren en eiwitten).
De zeer sterke kleuring van het distale deel van het Y-chromosoom is duidelijk zichtbaar.
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bijv. van mens en muis) tracht te komen tot lokatie van genen op chromosoomonderdelen, ondubbelzinnige identificatie van die chromosomen noodzakelijk. Ook bij prenatale chromosoomdiagnostiek door
onderzoek aan gekweekte vruchtwatercellen is een nauwkeurige analyse
van eventuele chromosoomafwijkingen van belang.
Verder is chromosoom-identificatie van belang bij onderzoek naar
eventuele afwijkende marker-chromosomen die kenmerkend zijn voor
bepaalde vormen van kanker.
Bij een serie patiënten lijdend aan chronische myeloide leukemie,
waarbij een deel van één van de chromosomen nr. 22 door translokatie
is terecht gekomen op een van de chromosomen nr. 9, kon met gebruikmaking van DNA-cytofotometrie aan de individuele chromosomen
worden vastgesteld dat de breukplaats op het chromosoom nr. 22 in alle
gevallen dezelfde is (12).
Enzymcytochemische

methoden

Naast cytochemisch onderzoek aan DNA zijn er ook microscopisch-cytochemische enzymmethoden ontwikkeld die klinisch-diagnostisch toegepast gaan worden.
Aanvankelijk ging men bij de beoordeUng alleen kwahtatief te werk
(13), maar ook hier vindt de cytometric steeds meer toepassing. Als
voorbeelden kunnen genoemd worden de bepahng van fosfatase-activiteiten in cellen bij chronisch myeloide leukemie. Vastgesteld kon worden dat de leukemische cellen praktisch geen alkahsche fosfatase-activiteiten bezitten, terwijl de zure fosfatase-activiteit bij deze cellen juist
verhoogd is. Dit duidt op het - in een vroeg stadoum - stilleggen van
het groeiproces van het cytoplasma. De cytochemische reactie op zure
fosfatase blijkt ook van belang om inzicht te krijgen in het al dan niet
gemetastaseerd zijn van prostaatcarcinoom. Bij de ziekte van Hirschsprung ontbreken in een distaal segment van de dikke darm in de wand
de ganglioncellen waarlangs de autonome zenuwprikkels worden geleid
die de darmperistaltiek moeten besturen. Ook hier is enzymcytochemisch onderzoek van belang voor de diagnose. In gebieden waar geen
ganghoncellen aanwezig zijn vindt men een overmatige hoeveelheid parasympatische vezels die door hun hoge acetylcholinesterase-activiteit te
herkennen zijn (14). Behalve voor diagnostische problemen beginnen
cytochemische enzymmethoden ook toepassing te vinden in het onderzoek naar de invloed van schadelijke stoffen op ons hchaam. Zo werd
de invloed van tabaksrook op de weefsels van de luchtwegen onderzocht. De sigarettenindustrie is de laatste decennia op zoek naar een tabakvervangende stof die rokers hetzelfde genoegen verschaft maar minder schadelijk is voor hun gezondheid. Om de invloed van verschillende
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tabaksoorten te bestuderen worden ratten in een ruimte geplaatst waarin rook werd geblazen die geproduceerd wordt door een „rookmachine".
Het effect van de irriterende stoffen in de rook komt in de long snel tot
uiting door een verandering in de activiteit van bepaalde enzymen in de
macrofagen (15).
Deze cellen, die onder meer tot taak hebben beschadigde cellen op te
ruimen, maar die ook stofdeeltjes kunnen fagocyteren, komen in een zo
gering aantal voor in het weefsel van luchtwegen en longen, dat algemeen biochemisch onderzoek niet gevoelig genoeg is om dit effect te
registreren. Dit was wel mogelijk door op dunne coupes van longweefsel
de betreffende cytochemische reacties uit te voeren. In de macrofagen
van aan rook blootgesteld weefsel ontstond daarbij een gekleurd eindprodukt waarvan met behulp van een TV-scanner-cytofotometer de
hoeveelheid kon worden bepaald.
Als laatste voorbeeld van toepassing van enzymcytochemische technieken moge nog genoemd worden de hierboven reeds vermelde differentiële leukocytenteller. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit
dat de verschillende bloedcellen door specifieke enzymen zijn gekarakteriseerd. Ornstein en medewerkers (16) hebben een flow-systeem ontwikkeld (de Hemalog D) waarin ieder bloedmonster in vier fracties
wordt verdeeld die elk een afzonderlijke cytochemische kleurprocedure
doorlopen. Eén deel van de celsuspensie wordt bijvoorbeeld in het apparaat op een lage pH gebracht, waarna een substraat voor een peroxydasereactie aan de suspensie wordt toegevoegd zodat de daarmee reagerende
eosinofiele leukocyten bepaald kunnen worden.
In een andere fractie reageren bij hogere pH neutrofielen én eosinofielen beide peroxydase-positief. Monocyten worden op hun lipase-activiteit aangetoond, en zo kunnen 6 tot 8 verschillende celtypen worden
onderscheiden. Wanneer we ons reahseren dat er bijv. in de Verenigde
Staten van Amerika jaarlijks 70 miljoen van deze bloedtellingen tot
voor enkele jaren vrijwel alle manueel verricht werden, met daardoor
naar herhaaldelijk geconstateerd is, grote statistische fouten en met verschillen in celbenoeming bij verschillende waarnemers (17), dan is het
duidelijk dat het in gebruik komen van deze geautomatiseerde apparatuur grote voordelen biedt.
Autoinatisering
De automatisering van veel microscopisch-cytometrische verrichtingen
is niet altijd bedoeld als besparing op het aantal medewerkers van een
laboratorium. Het blijkt vaak de enige oplossing om bepaalde meetwaarden te kunnen verkrijgen. Het is manueel niet doenlijk een microscooptafel in een aftastcytofotometer tweehonderd tot zeshonderd
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maal over afstanden van 0,5 ixm te verplaatsen om zo de absorptie van
één gekleurde celkern te kunnen meten. Voor een dergelijke meting is
het nodig gebruik te maken van de eerder beschreven onder computercontrole gestuurde stappentafel. De menselijke waarnemer is in snelheid
en objectiviteit beperkt en is ook aan vermoeidheid onderhevig.
Het zoeken naar bijvoorbeeld goed gespreide metafasen in een chromosoom-preparaat, dat nog vrijwel overal plaats vindt doordat een analyst in een microscoop kijkend het preparaat aan het oog voorbij laat
gaan tot een goed gespreide metafase wordt gevonden, is zo'n vermoeiende zaak. Vaak gebeurt het dat dit tot gevolg heeft dat een aantal goede
metafasen „niet wordt gezien". Een televisiescanner die een chromosoom preparaat snel kan aftasten (1,25 x 10"^ beeldpunten per sec), en
met behulp van een daartoe ontwikkeld programma in staat is ongedeelde kernen en artefacten te onderscheiden van goed gespreide metafasen
en de positie van die metafasen in het preparaat vastlegt in het computergeheugen, levert kwahteitsverbetering.
Hetzelfde geldt bij het onderzoek naar cervixkanker waarbij de grote
aantallen negatieve preparaten bij visuele beoordeling de aandacht kunnen doen verslappen, waardoor „verdachte" preparaten gemist kunnen
worden. Ook hier zal een goed „pre-screening" programma van grote
betekenis zijn.
Het is dan ook primair in deze richting dat de ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden van cytochemici, cytogenetici, patholoog-anatomen, biochemici en deskundigen uit de informatica, de optica en de
elektronica verlopen.
In het voorgaande is slechts één onderdeel van de cytochemie ter sprake
geweest, namelijk de microscopische histo- of cytochemie. Een andere
cytochemische benadering is die van de ultramicrochemische analyse
Vanuit de biochemie hebben Linderstr0m-Lang en later Lowry methoden ontwikkeld waarbij het lokahsatieprobleem wordt aangepakt door
biochemische analysemethoden naar microniveau terug te brengen en
op zeer kleine stukjes weefsel en zelfs individuele cehen uit te voeren.
De voorbeelden die gegeven zijn, zouden verder met verschillende
andere, ook op terreinen als de immunocytochemie en elektronenmicroscopische cytochemie, zijn aan te vuhen (18).
De rode draad die de genoemde voorbeelden verbond, is dat in alle
gevallen scheikunde in de individuele cel werd bedreven. Met behulp
van de cytochemische methoden is het mogelijk een meer gedetaiheerd
inzicht te verkrijgen in de chemische processen zoals die zich afspelen in
ceüen en weefsels. Het wordt daarbij steeds duidelijker dat cellen moleculair gesproken zeer veel gemeenschappelijk hebben, maar dat er ook
grote verschillen voorkomen al naar gelang de functie van een bepaald
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celtype op een bepaalde plaats en een bepaald moment. Vaak zijn
enkele cellen temidden van grote populaties andere cellen, bepalend
voor de functie van het orgaan of het ontstaan van een afwijkend gedrag
of ziekte. Voor die gevahen kan de microscopische cytochemie een
waardevol en soms onmisbaar hulpmiddel zijn bij het verkrijgen van inzicht in celbiologische processen of voor diagnoses.
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P A T R O O N H E R K E N N E N EN B E E L D B E W E R K E N

door
C.J.D.M. Verhagen
Samenvatting
De vraag, „wat is patroonherkennen" wordt besproken aan de hand van
een aantal gemeenschappelijke aspecten van automatische patroonherkennende systemen. In zulke systemen worden b.v. metingen aan een
situatie waarin men patronen wil herkennen, zodanig bewerkt door een
informatie-transformerend apparaat, dat er een aanduiding ontstaat
voor de gezochte patronen. Het betreft veelal een beperkt aantal patronen dat in het spel is, maar met veel variatie per patroon. Een aantal
oorzaken van deze variabiliteit wordt besproken.
Bij patroonherkennen zijn verschillende methoden toe te passen. Een
paar belangrijke typen methoden zijn de statistische, de linguïstische of
structurele en de fuzzy methoden. Een kort overzicht van deze methoden, veelal aan de hand van eenvoudige voorbeelden laat kennismaken
met essentiële begrippen en technieken van automatisch patroonherkennen.
Een opsomming van een aantal toepassingsmogelijkheden van patroonherkennen toont aan dat deze op vele en uiteenlopende gebieden
liggen. Het valt hierbij op dat dikwijls sprake is van herkenning in beelden. Daarom is beeldbewerking nauw geliëerd aan patroonherkennen.
Een aantal aspecten van beeldbewerken krijgt vervolgens aandacht.
Tenslotte worden enige verwachtingen ten aanzien van de toekomst
van patroonherkennen en beeldbewerken uitgesproken.
Wat is

patroonherkennen

Met het woord „patroonherkennen" worden verschillende activiteiten
aangeduid. Dat komt doordat het woord „patroon" verschillende betekenissen kan hebben. Men zegt wel dat het een „open begrip" voorstelt, iets dat niet exact te definiëren is, maar verwijst naar een famihe
van verwante betekenissen; deze hebben wat gemeenschappelijks, maar
zijn toch ook weer wat verschillend.

Natuurkundige Voordiacliten N.R. 59. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 6 oktober 1980.
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Een paar gemeenschappelijke aspecten van patroonherkennende systemen is als volgt te omschrijven:
a. Het betreft steeds bewerking van gegevens, niet aard of bewerking
van materie en niet produktie of transformatie van energie. Die gegevens kunnen heel verschillende oorsprong hebben b.v. afkomstig zijn
van metingen of van economische situaties. In plaats van „gegevens" gebruikt men vaak het woord „informatie". Patroonherkennen behoort
tot het gebied van de informatiebewerking of informatica.
Het bewerken van gegevens kan door heel verschiUende systemen gebeuren, afhankelijk van de aard van die gegevens; digitale rekensystemen bij digitale informatie, optische systemen bij optische informatie,
zenuwsystemen bij sensorische informatie, etc.
Patroonherkennen vindt plaats in mens en dier, zelfs al in een vroeg
stadium van hun bestaan; in het volgende zal echter in hoofdzaak over
technische systemen ten behoeve van automatische patroonherkenning
gesproken worden. Deze technische systemen gebruikt men voor een
tweetal nogal uiteenlopende groepen van toepassingen:
1. het betreft in wezen sensorische informatie, maar het technische
systeem wordt in plaats van een mens gebruikt, ofwel om hem te vervangen ofwel om taken uit te voeren die een mens wel aankan, maar die
b. v. vermoeiend zijn of waar hij gemakkelijk fouten maakt. Men kan
hier denken aan het automatisch lezen van formulieren, het uitmeten
van bellenvatfoto's, het analyseren van cardiogrammen of cellen, het
detecteren van ongerechtigheden op of in het oppervlak van papier,
staal, textiel tijdens of vlak na de produktie.
2. het betreft het analyseren van „complexe" gegevens, gegevens waar
een mens niet of moeilijk een zekere regelmaat, een zekere wetmatigheid, een zekere gelijkenis, een zeker patroon in ziet. Die gegevens
kunnen van b.v. fysische, medische, economische aard zijn. Ook de sensorische informatie is veelal complex van aard, maar mens en dier
hebben op bijzonder elegante wijze geleerd daar regelmaat, wetmatigheid, gelijkenis, d.w.z. een patroon in te herkennen op basis van langdurige oefening in de jeugd (en voor professionele gegevens zoals cardiogrammen op latere leeftijd). Dat gaat veel moeilijker voor b.v. grote
hoeveelheden gegevens van economische of medische aard.
Het blijkt dat bij technische systemen voor beide groepen toepassingen overeenkomstige methoden kunnen worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de analyse van de oorspronkelijke gegevens („kennen",
„cognition"), als voor die van overeenkomstige volgende gevahen („herkennen", „recognition").
b. Zoals uit het voorgaande kan volgen zijn de te bewerken gegevens
bij patroonherkennen veelal „complex". Daar dit de gegevens zijn die
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toegevoerd moeten worden aan een systeem heten ze ook ingangsgegevens of kortweg ingang (input). De bewerkte gegevens die iiet systeem
aan zijn uitgang levert (uitgangsgegevens, uitgang, output) zijn daarentegen over het algemeen eenvoudig: één van de 10 cijfers of van de 26
letters van het alfabeth; een cardiogram is goed of wijst op een van een
beperkt aantal ziektes; er komen bepaalde typen verontreinigingen op
een oppervlak voor, etc. De uitgang is een naam, een code, een klasse.
„Klasse" is een aanduiding voor een groep, een categorie met zekere
gemeenschappelijke aspecten. Er zijn tien klassen cijfers; elke klasse omvat alle exemplaren van een bepaald cijfer. In plaats van over „patroonherkennen" wordt vaak over „classificeren" of „klasseren" gesproken,
het in klassen indelen van de inkomende gegevens. Figuur 1 geeft
schematisch het voorgaande weer.
complexe

eenvoudige

ingangsgegevens
patroonherkennend

uitgangsgegevens
klasse

ö y b Ltdtilll
O ={Oj,

o^,

. . .

o^}

I
Fig. 1.

K = { k | , k^,

...

k

Een patroonherkennend systeem

De ingangsgegevens die in het spel kunnen zijn worden bepaald door de
objecten waarin men patronen wil herkennen; ze zijn weergegeven door
de verzamehng O = { O j , O j , . . . O n } ; het resultaat is een indeling in een
verzameling klassen K = { k j , k j , . . . k i } .
c. Tenslotte is gemeenschappelijk aan problemen van patroonherkenning dat in het algemeen verschillende niet identieke ingangsgegevens
toch tot dezelfde klasse gerekend moeten worden. Alle verschillende
schrijfwijzen van de letter „ a " moeten in klasse „ a " geklasseerd worden,
gezonde mensen hebben verschillende cardiogrammen, maar moeten
toch ahe i n de klasse der gezonden terecht komen, etc. Veel verschiüende objecten moeten dus in één klasse worden ingedeeld; men noemt dit
wel een „veel-op-een-afbeelding". Die verschillende objecten zijn in
zeker opzicht met elkaar equivalent, b.v. in hun „a-zijn", „gezond-zijn",
etc. Dat kan uitgedrukt worden door te zeggen dat er tussen de objecten die in dezelfde klasse afgebeeld moeten worden, die dus hetzelfde
patroon hebben, een equivalentierelatie moet bestaan, aangeduid
door ~ ; in ahe objecten waarin men patronen wil herkennen introduceert deze een verdeling, een indeling. Door de bewerking in het patroonherkennend systeem, ook wel afbeelding, transformatie,
„mapping" genaamd, aangeduid door „ m " , moeten equivalente objecten in dezelfde klasse terecht komen. Eenmaal in die klasse aangekomen
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zijn ze ten aanzien van hun „patroon-zijn" identiek geworden. In
figuur 2 is dit symbohsch aangegeven.
U

Fig. 2.

Klassen K

Afbeelding m van equivalente objecten o, op klasse ki

Verschihende objecten oi maar met hetzelfde patroon, d.w.z. objecten
met een equivalentierelatie worden door „ m " afgebeeld op een bepaalde klasse ki Als twee van die objecten worden aangegeven door ojj en
oik, dan is dus oij equivalent met oik (oij ~ oik); nu moet na afbeelding
„m" dezelfde klasse ontstaan, te schrijven als m(oij) = m(oik).
De kunst van patroonherkennen is een passende bewerking of afbeelding „ m " te vinden.
In werkelijkheid bestaat „ m " meestal uit een aantal deelbewerkingen
na elkaar. Hierbij ontstaan op een zeker moment grootheden die minder
complex zijn dan de ingangsgegevens omdat men: a. aherlei niet relevante aspecten in die gegevens (noem het maar ruis) heeft weggehaald
(weggefilterd) en b. de resultaten zodanig bewerkt heeft dat ze min of
meer kenmerkend geworden zijn voor de patronen die in het spel zijn.
Deze tussengrootheden worden vaak „kenmerken" (bij sommige methoden spreekt men van primitieven, zie onder) genoemd. Op basis van
deze kenmerken dienen de bijbehorende objecten weer een equivalenKlassen
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tierelatie te hebben, die het mogelijk maakt ze in de passende klassen af
te beelden. Figuur 3 geeft dit symbohsch weer.
Er zijn nu twee hoofdafbeeldingen te onderscheiden: m j beeldt de
objecten af op de kenmerken (vaak via aherlei deeltransformaties), en
m2 beeldt verder af op de klassen.
Een andere, welhcht meer vertrouwde wijze om onderscheidingen in
een patroonherkennend systeem aan te duiden geeft figuur 4. In dit
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Blokdiagiara van een patroonherkennend systeem

blokdiagram worden de objecten via een opnemer (b.v. een televisiecamera) omgezet tot de (meet)gegevens die aan het patroonherkennend
systeem worden toegevoerd; via voorbewerken en bewerken komt men
tot kenmerken, die na analyse het mogelijk maken te beshssen tot
welke klassen de objecten behoren.
Het probleem is nu in principe teruggebracht tot twee vragen:
— welke kenmerken kiest men,
— welke beslisser kiest men.
Voor het beantwoorden van beide vragen is belangrijk: fysisch inzicht
m de aard van de objecten en in hun eigenschappen ten aanzien van de
betreffende patronen, en kennis van allerlei methoden die bij patroonherkennen kunnen worden gebruikt.
Bronnen van variabiliteit bij patronen
Alvorens een paar methoden te bespreken die bij patroonherkennen
worden gebruikt is het nuttig nog kort in te gaan op een eerder vermeld
aspect van patroonherkennende problemen nl. dat verschillende ingangsgegevens, d.w.z. gegevens die variabiliteit ten opzichte van elkaar
hebben, toch dezelfde patronen in zich kunnen hebben en dus in dezelfde klasse terecht moeten komen. Er bestaan vele oorzaken voor
deze variabiliteit.
Vooreerst produceert het meetproces van de sensor (of in het algemeen het gegevens verzamelende proces) toevallige en systematische
fouten. De toevahige fouten maken dat een herhaalde meting of opname van een overigens identieke situatie een wisselend resultaat geeft.
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Systematische fouten behoeven geen variabiliteit te introduceren indien
ze op identieke wijze in het resultaat tot uiting komen. Dat is vaak niet
het geval: een TV-camera met niet gelijke gevoehgheid als functie van
de plaats, zal resultaten met onderlinge variabihteit vertonen als de
positie van de camera ten opzichte van zijn omgeving verandert.
In sommige gevallen kan het meetproces niet onmiddellijk met het
object in contact komen, maar zit er een (lange) weg tussen (bijv. nietstationaire dampkring van aardoppervlak tot vliegtuig bij remote sensing) of er zijn tussenstappen in het proces aanwezig, b.v. een fotografische opname die terwille van het scheidend vermogen vergroot moet
worden. Dit aUes kan weer variabihteit veroorzaken.
Een grote bron van variabihteit is dikwijls afkomstig van de wijze
waarop de te onderzoeken objecten worden geprepareerd of behandeld.
Het zichtbaar maken van chromosomen, cellen, weefsels, etc. vereist
een groot aantal handelingen die het resultaat beïnvloeden. De richting
waarin voorwerpen worden behcht heeft een grote invloed op de grijswaarden in een beeld. Het klein maken van de variabihteit afkomstig
van de genoemde oorzaken, bv. door een zorgvuldige keuze van sensor
en van gestandaardiseerde methoden van prepareren en behandelen van
de objecten, is aanbevelenswaardig.
Bij de voorgaande oorzaken van variabihteit was er van identieke
patronen uitgegaan; de variabiliteit die resulteerde was t.a.v. het patroon slechts „bijkomend". Er is echter ook veelal een essentiële variabihteit in de patronen zelf, die tevens vaak overheersend is. Bij
„cuhuur"-patronen, als letters en cijfers, auto's, huizen, stoelen, etc.
zijn soms verschihende graden van variabiliteit te onderscheiden. Drukletters van één stijl verschülen onderling betrekkelijk weinig (slijtage,
niet reproduceerbare inkttoevoer, niet homogeen papier, etc. veroorzaken de variabihteit); drukletters van verschillende stijlen verschillen
onderling al veel meer, zeker als ook sierletters worden beschouwd; geschreven hoofdletters en vooral lopend schrift vertonen geweldige verschihen. Grenzen zijn nauwelijks aan te geven; een kunstenaar kan
nieuwe letters ontwerpen die, zolang als mensen ze - soms na enige tijd
van aanpassing en leren - kunnen lezen, acceptabel zijn; voor de andere
voorbeelden geldt iets soortgelijks. Een zekere mate van normalisatie
van cijfers ten behoeve van automatische herkenning bij giro- en bankverkeer blijkt soms wenselijk om betrouwbare systemen te kunnen construeren.
Bij „natuur"-patronen ontstaat de variabihteit door talloze kleinere of
grotere invloeden die tijdens de groei van biologische objecten zijn opgetreden. Virussen vertonen - met goed gestandaardiseerde prepareertechnieken - betrekkelijk weinig variabihteit; naarmate hogere levensvormen aanwezig zijn neemt de variabihteit toe. Ook in één exemplaar

