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RESUMO 

 

IMAGEM REALÇADA POR REFRAÇÃO DE NERVO CIÁTICO HUMANO. 
 
 As técnicas de diagnóstico por imagem desempenham um importante papel 
na determinação da localização exata, causa, e extensão de lesões de nervos 
periféricos, permitindo que o diagnóstico e manejo sejam mais eficazes em uma 
série de condições patológicas, como síndromes de encarceramento, e lesões 
traumáticas e expansivas. A Ressonância Nuclear Magnética e a Ultrassonografia 
têm se mostrado úteis neste propósito, porém possuem resolução espacial 
relativamente baixa. Neste sentido, experimentos recentes utilizando Radiografia por 
Contraste de Fase permitiram observar fibras nervosas individuais recobertas por 
suas bainhas de mielina de forma tão detalhada quanto a microscopia óptica. 
 No presente estudo, procuramos obter imagens de alta resolução de nervo 
ciático humano, utilizando método de Imagem Realçada por Refração. 
 As imagens demonstraram alto contraste e resolução espacial, permitindo a 
identificação de cada fascículo nervoso e suas respectivas bainhas conjuntivas. 
Resultados promissores foram obtidos através de Tomografia por Contraste de Fase 
de um espesso fragmento de nervo ciático humano, onde tais estruturas foram 
igualmente identificadas. Tais resultados poderiam possibilitar a detecção de 
diversas alterações patológicas, como degeneração Walleriana, infiltrado 
inflamatório e depósitos de amiloide. 
 Ao nosso conhecimento, este é o primeiro experimento bem sucedido de 
Imagem por Contraste de Fase de nervos periféricos humanos. Nosso objetivo a 
longo prazo é desenvolver métodos de diagnóstico por imagem que possam 
substituir procedimentos de biópsia. 
 
Descritores: Radiografia por Contraste de Fase, Nervos Periféricos.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

ARE HUMAN PERIPHERAL NERVES SENSITIVE TO X-RAY IMAGING? 
 
 Diagnostic imaging techniques play an important role in assessing the exact 
location, cause, and extent of a nerve lesion, thus allowing clinicians to diagnose and 
manage more effectively a variety of pathological conditions such as entrapment 
syndromes, traumatic injuries, and space-occupying lesions. Ultrasound and nuclear 
magnetic resonance imaging are becoming useful methods for this purpose, but they 
still lack spatial resolution. In this regard, recent phase contrast x-ray imaging 
experiments of peripheral nerve allowed the visualization of each nerve fiber 
surrounded by its myelin sheath as clearly as optical microscopy. 
 In the present study, we attempted to produce high-resolution x-ray phase 
contrast images of a human sciatic nerve by using synchrotron radiation propagation-
based imaging (PBI). 
 The PBIs showed high contrast and high spatial resolution, allowing clear 
identification of each fascicle structure and surrounding connective tissue. The 
outstanding result is the detection of such structures by phase contrast x-ray 
tomography of a thick human sciatic nerve section. This may further enable the 
identification of diverse pathological patterns, such as Wallerian degeneration, 
inflammatory infiltration and amyloid deposits. 
 To the best of our knowledge, this is the first successful phase contrast x-ray 
imaging experiment of a human peripheral nerve sample. Our long-term goal is to 
develop peripheral nerve imaging methods that could supersede biopsy procedures. 
 
Key words: Phase contrast imaging, Peripheral nerve. 



 

 

 

ABREVIATURAS 

 

CCD  Dispositivo de carga acoplada (Charged-Coupled Device) 
HE Hematoxilina-Eosina 
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 
ICF Imagem por Contraste de Fase 
IMX Linha de luz dedicada a imagens do LNLS 
LNLS Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
PDIC Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica 
RCF Radiografia por Contraste de Fase 
RNM Ressonância Nuclear Magnética 
SNP Sistema Nervoso Periférico 
US Ultrassonografia 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente estudo pretende discutir o papel da Radiografia por Contraste de 

Fase (RCF) no diagnóstico por imagem das Neuropatias Periféricas. Abordaremos a 

seguir um breve texto introdutório sobre Nervos Periféricos e sobre RCF. 

1.1 NERVOS PERIFÉRICOS 

1.1.1 O Sistema Nervoso Periférico 

 O Sistema Nervoso Periférico (SNP) refere-se à porção do Sistema Nervoso 

que conecta o Sistema Nervoso Central (encéfalo e medula espinhal) aos órgãos 

efetores (músculos e glândulas) e sensoriais. Encontra-se, em sua maior parte, fora 

do estojo ósseo craniovertebral, e diferencia-se, microanatomicamente, pela 

presença das células de Schwann – que enovelam-se ao redor dos axônios para 

formar a bainha de mielina – ao invés dos Oligodendrócitos, presentes no Sistema 

Nervoso Central. É composto, estruturalmente, por nervos e gânglios nervosos. 

 Os nervos são feixes de fibras nervosas, isto é, axônios e células de 

Schwann, envoltos por bainhas de tecido conjuntivo. Cada fibra possui 0,3 a 22 µm 

de diâmetro, podendo ser mielínicas ou amielínicas. O número de fibras nervosas de 

um nervo varia muito, desde algumas dezenas até milhares. Como descrito 

anteriormente, as células de Schwann envolvem os axônios no SNP, formando uma 

longa fileira de células entremeadas por pequenos espaços, denominados nódulos 

de Ranvier. Tais nódulos desempenham importante papel fisiológico, pois 

possibilitam a condução saltatória do impulso nervoso, relacionada à velocidade de 

condução do estímulo. As bainhas conjuntivas possuem função de proteção e 

suporte às fibras nervosas. Dividem-se em epineuro, perineuro e endoneuro. O 

endoneuro envolve cada fibra nervosa, o perineuro une as fibras em fascículos, e o 

epineuro junta os fascículos para formar o nervo. Vasos sanguíneos (vasa nervorum) 

permeam o tecido conjuntivo e fornecem o aporte sanguíneo ao nervo. 

 Os nervos periféricos constituem-se de 12 pares de nervos cranianos e 31 

pares de nervos raquidianos, sendo subdivididos em 8 nervos cervicais, 12 nervos 

torácicos, 5 nervos lombares, 5 nervos sacrais e 1 nervo coccígeo. Os nervos 
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cranianos originam-se no encéfalo, enquanto os nervos raquidianos, na medula 

espinhal. Usualmente, o termo “nervo periférico” refere-se à porção distal à união 

das raízes anterior e posterior dos nervos raquidianos, embora os nervos cranianos 

também sejam considerados nervos periféricos. 

1.1.2 Neuropatias Periféricas 

 Denomina-se neuropatias periféricas o conjunto de doenças que acometem 

os nervos periféricos. Sua prevalência é estimada em 2,4%, podendo atingir 8% da 

população acima de 55 anos de idade. Seus sintomas incluem dormência, 

parestesias, fraqueza muscular e disautonomia. Podem provocar desconforto, 

incapacidade, e, em casos severos, morte. O termo neuropatia periférica engloba as 

polineuropatias simétricas, mononeuropatias simples e múltipla, e radiculopatias, 

dependendo da apresentação do transtorno (HUGHES, 2002). 

 Entre as causas mais comuns, podemos citar: Diabetes Mellitus, 

compressão mecânica, alcoolismo, Hanseníase e exposição a drogas ou agentes 

tóxicos. No entanto, existem inúmeras doenças, tanto hereditárias quanto adquiridas, 

que podem cursar com neuropatias (Tabela 1). 
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Focal Multifocal 
Neuropatias por aprisionamento Diabetes Mellitus 

     Endócrinas Vasculite 

          Mixedema Poliarterite nodosa 

          Acromegalia Síndrome de Churg-Strauss 

          Hipotireoidismo Arterite de células gigantes 

          Diabetes Granulomatose de Wegener 

Infecção/Inflamação Artrite reumatoide 

     Artrite séptica Síndrome de Sjögren 

     Doença de Lyme Lúpus eritematoso sistêmico 

     Tuberculose HIV 

     Histoplasmose Hanseníase 

     Sarcoidose Sarcoidose 

     Artrite reumatoide Crioglobulinemia 

     Amiloidose Variante multifocal da PDIC 

     Tumores  

          Ganglioma  

          Neurofibroma  

          Lipoma  

          Hemangioma  

Congênito  

     Anomalias anatômicas de músculos, ossos e 
vasos 

 

Trauma  

     Fraturas  

     Hematomas  

     Hemorragia por anticoagulação  

Gestação  

Hemodiálise  

Idiopática  

     Ocupacional  

     Estresse repetitivo  

Infiltração ou compressão neoplásica  

Hanseníase  

Lesões isquêmicas  

     Diabetes Mellitus  

     Vasculite  

HIV – vírus da imunodeficiência humana; PDIC – polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. 

TABELA 1 - NEUROPATIAS E O PADRÃO DE ACOMETIMENTO 

 Em decorrência do grande número de causas, e do escasso armamentário 

diagnóstico, estima-se que 25 a 40% dos casos permaneçam sem diagnóstico 

etiológico definido, mesmo após adequada investigação complementar. Esta pode 

ser dividida, grosso modo, em exames laboratoriais, neurofisiológicos e de imagem. 

Excepcionalmente, exames anatomopatológicos são solicitados, visando identificar 

casos idiopáticos ou duvidosos. Eles são confirmatórios em até 70% dos casos, 

porém, devido à alta frequência de complicações dolorosas (cerca de 33%), sua 

aplicação rotineira é limitada (GABRIEL et al., 2000). 
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1.1.2.1 Alterações anatomopatológicas 

 

 As alterações anatomopatológicas observadas em algumas neuropatias 

periféricas serão descritas a seguir: 

 Degeneração Walleriana: refere-se à degeneração de axônios e suas 

bainhas de mielina após secção do nervo, geralmente traumática. 

Caracteriza-se pela formação das figuras de mielina (Figura 1), que são 

emaranhados de membrana resultantes da degeneração da mielina e dos 

axônios. São encontrados no interior das células de Schwann e em 

macrófagos, envolvidos na remoção dos debris. 

 

 

FIGURA 1 - DEGENERAÇÃO WALLERIANA À MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

Microscopia eletrônica de nervo apresentando degeneração Walleriana em corte 

transversal. Debris de mielina degenerada formam redemoínhos de membranas em 

meio a prolongamentos de uma célula de Schwann (Imagem gentilmente cedida 

pelo Prof. Dr. Luciano Souza Queiroz). 
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 Neuropatia axonal: a principal característica da neuropatia axonal é a 

redução do número de fibras nervosas no interior de cada fascículo, afetando, 

predominantemente, fibras grossas e mielinizadas (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 - NEUROPATIA AXONAL À MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

À esquerda, microscopia eletrônica de nervo apresentando neuropatia axonal em 

corte transversal. À direita, nervo normal. Nota-se o empobrecimento de fibras 

nervosas mielínicas na neuropatia axonal (Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Dr. 

Luciano Souza Queiroz). 

 

 Neuropatia desmielinizante: caracteriza-se pela formação de figuras de 

mielina, inicialmente nas regiões próximas aos nódulos de Ranvier, em 

decorrência da degeneração segmentar da mielina (Figura 3). O axônio não é 

primariamente acometido, sendo que pode ocorrer regeneração na bainha, 

que inicialmente é delgada e fina. 
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FIGURA 3 - NEUROPATIA DESMIELINIZANTE À MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

Microscopia eletrônica de nervo apresentando neuropatia desmielinizante em corte 

transversal. Observam-se figuras de mielina no citoplasma das células de Schwann 

de fibras que sofreram desmielinização recente, e desproporção do tamanho da 

bainha de mielina com a do axônio nas fibras remielinizadas (Imagem gentilmente 

cedida pelo Prof. Dr. Luciano Souza Queiroz). 

 

 Neuropatia hipertrófica: resulta de ciclos repetidos de desmielinização e 

remielinização em axônios periféricos. No processo, ocorre proliferação dos 

prolongamentos das células de Schwann, que se dispõe ao redor do axônio à 

semelhança de um bulbo de cebola (Figura 4). 
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FIGURA 4 - NEUROPATIA HIPERTRÓFICA À MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

Microscopia eletrônica de nervo apresentando neuropatia hipertrófica em corte 

transversal. Note os vários prolongamentos concêntricos das células de Schwann, 

com aspecto semelhante a um bulbo de cebola (Imagem gentilmente cedida pelo 

Prof. Dr. Luciano Souza Queiroz). 

 

 Hanseníase tuberculóide: o acometimento dos nervos é uma das 

manifestações mais comuns da hanseníase. Em sua forma tuberculóide, 

ocorre formação de granulomas com células epitelióides e gigantes, e 

necrose caseosa, o que pode levar a extensa perda da arquitetura do nervo. 

Há intensa fibrose do epineuro e do perineuro (Figura 5). 
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FIGURA 5 - HANSENÍASE TUBERCULÓIDE À MICROSCOPIA ÓPTICA 

Corte transversal de nervo acometido por hanseníase tuberculóide à microscopia 

óptica. Observamos formação de granulomas caseosos e fibrose do epineuro 

(Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Luciano Souza Queiroz). 

 

 Hanseníase virchowiana: as alterações anatomopatológicas da forma 

virchowiana são menos exuberante do que da tuberculóide. Observa-se 

infiltração histiocitária difusa e proliferação de bacilos no interior de 

macrófagos (Figura 6), dando aspecto espumoso (células de Virchow). 
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FIGURA 6 - HANSENÍASE VIRCHOWIANA Á MICROSCOPIA ÓPTICA 

Corte transversal de nervo acometido por hanseníase virchowiana à microscopia 

óptica. As alterações são mais discretas que na forma tuberculóide, ocorrendo 

infiltrado inflamatório e fibrose do epineuro (Imagem gentilmente cedida pelo Prof. 

Dr. Luciano Souza Queiroz). 

 

 Amiloidose de nervo periférico: na polineuropatia amiloidótica familial ocorre 

deposição de uma substância amiloide nos nervos periféricos e no tecido 

conjuntivo de diversos órgãos. Observam-se acúmulos globóides de amiloide, 

que comprimem e distorcem os axônios, levando à sua degeneração. O 

amiloide pode ser demonstrado através da coloração por vermelho do Congo, 

com exame do preparado à luz polarizada (Figura 7). 
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FIGURA 7 - AMILOIDOSE DE NERVO PERIFÉRICO À MICROSCOPIA ÓPTICA 

Corte longitudinal de nervo acometido por polineuropatia amiloidótica familial à 

microscopia óptica (à esquerda) e examinada à luz polarizada após coloração com 

vermelho do Congo (à direita). Observam-se depósitos globóides de substância 

amiloide entre as fibras nervosas (Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Luciano 

Souza Queiroz). 

 

 Os exames laboratorias geralmente fornecem indícios de doenças 

sistêmicas que podem acometer os nervos periféricos, mas não informam, de 

maneira direta, a causa do dano neuronal. Os exames neurofisiológicos, em 

especial, a Eletroneuromiografia, é considerada atualmente o exame de referência 

utilizado no estudo das Neuropatias Periféricas. No entanto, nem sempre é possível 

obter todas as informações necessárias ao diagnóstico etiológico das doenças que 

acometem os nervos.  

 Neste sentido, os exames de imagem podem fornecer dados mais precisos, 

relativos à localização, causa e extensão do dano neuronal, sem apresentar as 

complicações típicas da biópsia de nervo. Isto permite o diagnóstico e manejo mais 

efetivo de uma série de condições, como neuropatias compressivas, lesões 

traumáticas e expansivas (MARTINOLI, 2010). A Ressonância Nuclear Magnética 

(RNM) e a Ultrassonografia (US) tem sido utilizados com bons resultados para esta 

finalidade, porém sua limitada resolução espacial não permite a observação de 

lesões microestruturais (KERMARREC et al., 2010). 

 Recentemente, experimentos utilizando RCF obtiveram imagens de nervos 

periféricos com resolução comparável à microscopia óptica, sem necessitar o uso de 
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corantes (KIM et al., 2008). Tais resultados apontam a possibilidade do 

desenvolvimento de métodos de imagem não invasivos, que possibilitem a detecção 

de alterações mais sutis, como degeneração Walleriana, neuropatia hipertrófica, 

infiltrado inflamatório, neuropatia hansênica e depósitos de amilóide. Resta, no 

entanto, o desenvolvimento de fontes com coerência espacial e intensidade 

suficientes para aplicação in vivo, de forma economicamente viável. A seguir, será 

apresentado um breve resumo da técnica. 

1.2 RADIOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE 

 Os raios X têm sido amplamente utilizados para fins médicos desde sua 

descrição, por Wilhelm Conrad Röntgen, em 1896. Utilizando, inicialmente, técnicas 

por contraste de atenuação (absorção fotoelétrica, refração, espalhamento elástico e 

espalhamento Compton), nas quais as imagens são obtidas através da diferença 

entre o coeficiente de atenuação dos compostos, a radiografia tornou-se 

rapidamente o método diagnóstico por imagem mais utilizado, dando origem à 

especialidade médica que emprega seu uso para diagnóstico e tratamento - a 

Radiologia. Uma variante da técnica, a fluoroscopia, foi proposta em 1898 por 

Thomas Edison (“Edison Fears Hidden Perils of the X Rays,” 1903), possibilitando 

uso intra-operatório e análise de fluxo sanguíneo. Com o surgimento dos 

computadores, na década de 60, Hounsfield (1973) – baseando-se no trabalho de 

Radon (1919) – obteve imagens tridimensionais, cuja técnica ficou conhecida como 

tomografia computadorizada. Melhorias significativas na resolução foram alcançadas 

com o aparecimento de dispositivos detectores de alta resolução espacial [filmes, 

CCD's, detectores de Si amorfo (Flat panels), etc.] e com o advento de novas fontes 

de raios X (síncrotrons e fontes convencionais do tipo microfoco e nanofoco). 

Contudo, quando o objeto é praticamente transparente à energia dos raios X, ou 

diferentes detalhes em uma amostra apresentam praticamente a mesma atenuação, 

as imagens obtidas possuem baixo contraste. 

 Novos métodos de obtenção de imagens, notadamente a RCF (ANDO; 

HOSOYA, 1972; WILKINS et al., 1996; CLOETENS, 1997; YONEYAMA et al., 1999; 

PFEIFFER et al., 2006), permitiram ganhos significativos em contraste e nitidez. 

Imagens com contraste realçado podem ser obtidas explorando a parte real do 
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índice de refração, em lugar de, ou, em conjunto com a parte imaginária, que é 

responsável pela absorção fotoelétrica, através das técnicas comumente chamadas 

de Radiografia por Contraste de Fase. A imagem por contraste de fase é obtida pela 

interferência entre um feixe de referência e o feixe transmitido pela amostra. Os 

gradientes de fase no feixe transmitido pela amostra são originários das variações 

no índice de refração e espalhamento, principais responsáveis pelo contraste na 

imagem. 

 Tais características as tornam ideais para reconstrução tridimensional e 

estudo de detalhes microscópicos. Estudos sugerem sua aplicação no diagnóstico 

de neoplasias mamárias, bócio multinodular de tireóide, osteoartrite, tumores 

cerebrais, doença de Parkinson, mielopatias, neuropatias, entre outras (BRAVIN et 

al., 2013). Embora encontrem-se, em sua maioria, em estágio experimental, estes 

estudos trazem importantes implicações, pois acenam a possibilidade de que tais 

exames possam ser realizados in vivo. Dentro deste panorama, um exame que 

permita o estudo de detalhes microscópicos de nervos periféricos poderia substituir 

outros mais invasivos, como a biópsia de nervo. 

1.2.1 Métodos que exploram o Contraste de Fase 

 Ao atravessar a amostra, os fótons podem ser desviados ou absorvidos, de 

acordo com o índice de refração complexo n (n=1-δ-iβ). As variações da parte 

imaginária do índice de refração correspondem à absorção da onda pelo meio, 

utilizada para produzir contraste nos métodos convencionais. A técnica de Imagem 

por Contraste de Fase (ICF) explora os desvios que os fótons sofrem ao atravessar 

o meio, sendo descritos pela parte real do índice de refração (1-δ). A vantagem 

obtida é que, para as energias comumente utilizadas para fins médicos (10 a 150 

KeV), a componente δ pode ser de 1000 vezes maior que β. Isto permite que um 

melhor contraste seja obtido mesmo em energias mais altas, o que reduz a dose 

depositada no tecido. 

 No entanto, os valores típicos dos ângulos de refração para o tecido 

biológico estão na ordem de 1 a 10 µrad. Para detectar desvios tão pequenos, 

técnicas especiais precisam ser empregadas, de forma a maximizar os ganhos de 

contraste. Alguns métodos de ICF serão descritos a seguir. 
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1.2.1.1 Método de Propagação 

 O método de Propagação pode ser considerado o mais simples dos métodos 

de RCF, por não exigir instrumentação óptica especial para produzir os efeitos de 

contraste de fase nas imagens. 

 Esta técnica explora a interferência entre os feixes que sofrem desvio ao 

atravessar meios com diferentes índices de refração, com os que não sofrem desvio. 

A interferência, construtiva ou destrutiva, resultará em mudança de intensidade dos 

raios que atingem o detector. 

 Para que o método resulte na formação dos efeitos de fase, é necessário 

que a fonte possua alta coerência espacial, e que o sistema detector tenha 

resolução suficiente para detectá-los. 

 Quando a amostra é colocada diretamente à frente do detector, obtemos a 

imagem de absorção convencional. À medida que afastamos a amostra do detector, 

os feixes que trafegam com direções ligeiramente diferentes, em decorrência dos 

desvios sofridos na amostra, interferem entre si, dando origem ao contraste de fase. 

A imagem resultante apresenta realce nas bordas de objetos que apresentem 

diferentes índices de refração. 

1.2.1.2Interferometria de Raios X 

 Esta técnica utiliza três lâminas cristalinas paralelas – geralmente oriundas 

de um monobloco cristalino de silício – para produzir as imagens por contraste de 

fase. O primeiro cristal age como separador de feixe, o segundo, como espelho e o 

terceiro, como analisador dos dois feixes de raios X que percorrem dois caminhos 

ópticos diferentes. 

 A mudança de fase provocada pela presença da amostra em um dos feixes 

que atinge o analisador ocasionará uma modificação do padrão de interferência no 

cristal analisador. Essa diferença de fase produzirá alterações de intensidade dos 

feixes que poderão ser observadas em um sistema de detecção. 

 As limitações da técnica relacionam-se ao pequeno espaço disponível para a 

amostra e à necessidade de uma fonte com alto fluxo de fótons. 
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1.2.1.3 Imagem Realçada por Difração 

 O método de Imagem Realçada por Difração utiliza dois cristais dispostos 

em uma geometria não-dispersiva, sendo um posicionado antes da amostra 

(monocromador) e outro após (analisador). O primeiro fornecerá coerência difrativa 

ao feixe, e o segundo funcionará como uma estreita fenda angular, filtrando 

seletivamente os raios refratados pela amostra. 

 A variação do ângulo com que o cristal analisador posiciona-se em relação 

ao feixe dará origem à “rocking curve”, ou curva de refletividade do cristal (Figura 8). 

 

FIGURA 8 - CURVA DE REFLETIVIDADE (ROCKING CURVE) 

A variação do ângulo do cristal em relação ao feixe altera a intensidade dos raios 

difratados, sendo a intensidade máxima equivalente ao ângulo de Bragg do cristal. 

 

 Quando o cristal é ajustado para o topo da curva de refletividade, apenas os 

raios que não foram refratados pela amostra atingem o detector, fornecendo uma 

imagem com qualidade superior em relação aos métodos convencionais.
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Avaliar o uso da Radiografia pelo método de Contraste de Fase no estudo 

de nervos periféricos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estudar os parâmetros para obtenção de imagens de nervos periféricos. 

 Comparar as técnicas de RCF no estudo de nervos. 

 Analisar as estruturas nervosas observáveis à RCF. 

 Verificar as potencialidades do método no diagnóstico médico. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

3.1 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 Os experimentos foram conduzidos na linha de luz dedicada a imagens 

(IMX) do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) (Figura 9). Outros 

experimentos utilizando RCF foram realizados anteriormente no LNLS (HÖNNICKE; 

CUSATIS, 2007; HONNICKE; CUSATIS, 2009), incluindo as técnicas de Imagem 

Realçada por Difração (GILES et al., 2003; ANTUNES et al., 2005; HÖNNICKE et 

al., 2005; HÖNNICKE, MARCELO G. et al., 2008) e de Propagação (HÖNNICKE et 

al., 2005; HÖNNICKE, MARCELO G. et al., 2008), mas em linhas que não possuem 

instrumental óptico dedicado a imagens, como a IMX. A linha de luz possui 20 

metros de comprimento, com tamanho de feixe de 391 µm horizontalmente x 97 µm 

verticalmente, e divergência do feixe de 808 µrad x 26 µrad, dispondo atualmente de 

um feixe branco, com espectro entre 8 e 15 KeV, limitado pelo uso de filtros. O 

sistema de detecção consiste em um cintilador YAG:Ce de 50 µm de espessura e 

uma câmera CCD (PCO 2000) de 2048 x 2048 pixels. Um conjunto de lentes 

(Optique Peter Microscope) amplia a imagem exibida no cintilador antes de ser 

adquirida pela câmera. Diferentes aumentos podem ser aplicados, dependendo da 

resolução espacial necessária. Para nossas medições, as imagens foram obtidas 

com ampliações de 4× e 10×. Estes aumentos nos fornecem tamanhos de pixel 

virtual de 1,9 µm x 1,9 µm e 0,74 µm x 0,74 µm, com um campo de visão de 3,79 

mm x 3,79 mm e 1,52 mm x 1,52 mm, respectivamente. Devido à função de 

transferência de modulação do sistema detector, a resolução espacial das duas 

ópticas de ampliação é 2,1 µm x 2,1 µm, para 4×, e 0,84 µm x 0,84 µm, para 10×. 
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FIGURA 9 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA MONTAGEM EXPERIMENTAL DA LINHA DE 
LUZ IMX (LNLS) 

Montagem experimental na linha de luz IMX, no LNLS. No detalhe, mostra-se uma 

imagem do interior da linha de luz. 

  

 O tamanho vertical da fonte de raios X, juntamente com a distância média 

entre a fonte e, principalmente, o sistema detector de alta resolução espacial nos 

permitem obter imagens de radiografia por contraste de fase baseada em 

propagação. Por conseguinte, devido ao baixo comprimento de coerência 

transversal, as imagens podem ser adquiridas em regime de detecção de bordas. 
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3.2 AMOSTRAS 

 A amostra de nervo ciático humano encontrava-se armazenada no 

Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Universitário da Universidade 

Estadual de Campinas (HC-UNICAMP). Um consentimento escrito foi obtido com o 

Laboratório de Anatomia Patológica, afirmando que a instituição concordou em 

fornecer a amostra para os experimentos. O consentimento informado dos pacientes 

não foi exigido, uma vez que os dados foram analisados de forma anônima e a 

amostra foi coletada e armazenada previamente. Este estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética da UNICAMP e da Universidade Federal de Goiás, e as medições 

começaram somente após a aprovação final dos respectivos comitês (número CAAE 

20055313.0.3001.5404, a aprovação no. 603,217-0). 

 A amostra do nervo ciático estava preservada em formalina (10%), e possuía 

formato cilíndrico (diâmetro ~ 1 cm e comprimento ~ 3 cm). Ela foi submetida aos 

métodos de Radiografia e Tomografia por Contraste de Fase pelo método de 

Propagação, em regime de detecção de bordas (CLOETENS, 1997). Para as 

radiografias, uma porção do nervo foi incluída em parafina, e seccionada em cortes 

longitudinais e axiais de 10 µm de espessura. Para evitar a grande atenuação dos 

raios X por lâminas de vidro convencionais, a amostra foi montada em lâminas de 

poliuretano. Para a reconstrução tomográfica, uma outra porção do nervo, ainda 

conservada em formalina (10%) e não inclusa em parafina, foi seccionada em 

formato de cunha e inserida em um tubo capilar de silicato de boro, com 3 mm de 

diâmetro interno, de forma a adequar-se à janela do detector (Figura 10). O tubo 

capilar foi utilizado a fim de evitar a desidratação do nervo durante a tomografia. A 

amostra foi montada em uma plataforma de rotação de alta precisão. A distância 

amostra-detector foi ajustado para 70 mm. A dose de radiação absorvida (D) foi 

calculada de acordo com a equação dada previamente (STRENGELL et al., 2014), 

por conseguinte, modificada para um feixe de raios X policromática, como segue: 

0

0 ( ). ( ) .

fE

ph ph ph

E

D E E dE





 
  

 
  (1) 

onde E0 e Ef são as energias inicial e final do espectro de raios X, 0(Eph) é o fluxo 

de fótons sobre a área A, µ/(Eph) é o coeficiente de atenuação mássica, e dEph é o 

diferencial de energia do fóton. 
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 Para efeito de comparação, lâminas de microscopia óptica foram preparadas 

usando secções adjacentes aos cortes utilizados para obter as imagens de 

radiografia e tomografia. Eles foram seccionados em 4 μm de espessura, incluídos 

em parafina e corados com Hematoxilina-Eosina (HE). As imagens foram obtidas por 

um fotomicroscópio, com a mesma ampliação das imagens radiográficas (10× para 

as radiografias e 4× para a tomografia).   

 

FIGURA 10 - PREPARO DA AMOSTRA PARA A TOMOGRAFIA 

 (a) posição anatômica do nervo ciático; (b) corte em cunha, adequando-se à janela 

do detector; (c) amostra com aproximadamente 3 mm de espessura, posicionada 

para o estudo tomográfico, no interior do capilar de silicato de boro. 

  

 As radiografias foram obtidas com um tempo de exposição de 160 ms, e 

ampliação de 10×. Para o estudo tomográfico, 1.000 projeções foram 

equiangularmente amostradas, na faixa entre 0º a 180º. O tempo de exposição para 

cada projeção foi de 1,1 s, com ampliação de 4×. A fim de reduzir o ruído da 

imagem, vinte fatias adjacentes da tomografia foram somadas. 
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4 RESULTADOS 

4.1RADIOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE 

 As radiografias demostraram uma clara distinção da arquitetura fascicular do 

nervo, envolto pelo tecido conjuntivo e vasos sanguíneos adjacentes (Figura 11). 

Duas folhas de tecido conjuntivo são facilmente identificadas: o epineuro e 

perineuro. O epineuro é a camada mais externa, constituída por tecido conjuntivo 

denso trabecular, que envolve vários fascículos nervosos e vasos sanguíneos. 

Perineuro é formado por lamelas de células escamosas, que constituem uma 

barreira entre axônios e epineuro. Um padrão reticular é visível dentro de cada 

fascículo, correspondendo ao endoneuro e fibras nervosas. Arteríolas e vénulas, 

com diâmetro entre 10 a 50 µm de diâmetro, permeiam o tecido conjuntivo, as 

primeiras sendo distinguidas por suas paredes mais espessas. A arquitetura global 

do nervo, o arranjo fascicular, e a análise do diâmetro das fibras do nervo puderam 

ser claramente observados através da RCF. É importante notar que essas estruturas 

nervosas só podem ser vistas através de microscopia óptica utilizando 

procedimentos de coloração. Caso contrário, seriam transparentes a tal técnica. Isto 

não é uma exigência, e nem é usual, na RCF. 
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FIGURA 11 - RADIOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE DE NERVO CIÁTICO HUMANO 

Imagem de nervo ciático obtida através de RCF em corte axial (a) e longitudinal (b). 

Pormenor do corte axial é exibido em (c), e a imagem de microscopia óptica 

correspondente em (d). Nas imagens, podemos observar claramente os fascículos 

nervosos (NF), arteríolas (seta fina), vênulas (seta grossa), epineuro (quadrado 

sólido), perineuro (elipse) e fibras nervosas (quadrado vazio). Para a validação das 

estruturas, a imagem de microscopia óptica correspondente é mostrado em (d). A 

dose absorvida pela amostra em cada imagem foi estimada em 0,2 µGy. 
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 Em vista dos resultados obtidos através da RCF, prosseguimos o estudo 

com a avaliação tomográfica de uma secção do nervo preservada em formalina 

(10%), não inclusa em parafina. 

4.2TOMOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE 

 Resultados de Tomografia por Contraste de Fase, sem precedentes na 

literatura, nos permitiram delinear estruturas nervosas finas, com resolução e 

contraste similares aos da radiografia, sem necessitar procedimentos de secção, 

fixação ou coloração (Figura 12). Uma artéria é também visível no interior do tecido 

nervoso, com o seu correspondente exato visto microscopia óptica (Figura 12c). 

Note-se que os elementos nas imagens de microscopia óptica são ligeiramente 

diferentes em decorrência de artefatos de inclusão em parafina. 
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FIGURA 12 - PLANO AXIAL DE TOMOGRAFIA POR CONTRASTE DE FASE DE NERVO CIÁTICO 
HUMANO 

Plano axial de tomografia por contraste de fase (a). Detalhe da imagem axial é 

apresentada em (b), e seu correspondente à microscopia óptica em (c). Cada 

fascículo nervoso e estruturas adjacentes puderam ser facilmente delimitados, sem 

necessitar procedimentos de secção, inclusão ou coloração. Nas imagens, 

observamos fascículos nervosos (NF), uma artéria (ponta de seta), arteríolas (seta 

fina), vênulas (seta grossa), epineuro (quadrado) e perineuro (elipse). A dose 

estimada para a tomografia completa (1000 projeções) foi de 0,23 mGy.
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Os atuais exames de imagem de nervos periféricos incluem a RNM e a US. 

Apesar de terem feito contribuições importantes para a imagem de nervos, como nos 

casos de síndromes de aprisionamento, lesões traumáticas e lesões expansivas, a 

visualização de fascículos nervosos finos nem sempre é possível (KERMARREC et 

al., 2010). A Ultrassonografia de alta resolução é atualmente o exame de escolha 

para avaliação de nervos periféricos, devido à alta resolução espacial, mas pode não 

fornecer contraste suficiente para tecidos moles. Por outro lado, a RNM fornece boa 

diferenciação de tecidos moles, mas possui resolução espacial relativamente baixa. 

As novas técnicas de radiografia poderiam compartilhar as vantagens de ambos os 

métodos, unindo excelente resolução espacial a um alto contraste (LEWIS, 2004). 

Esse ganho possibilitaria a detecção de alterações mais sutis, como a degeneração 

Walleriana, neuropatia hipertrófica, infiltrados inflamatórios, neuropatia hansênica e 

depósitos amilóides. 

 Apresentamos uma tentativa de obter imagens de nervo periférico humano 

através de Radiografia e Tomografia por Contraste de Fase. Fascículos e bainhas 

conjuntivas circunjacentes foram claramente visíveis em ambas técnicas. A última 

demonstra um importante resultado em termos de técnica de imagem do nervo 

periférico, uma vez que nenhum dos atuais métodos pode detectar o perineuro ou    

conteúdo intrafascicular com tamanha precisão. 

 Neste estudo inicial, utilizamos um nervo dissecado, sem o tecido músculo-

esquelético circunjacente. Para avaliar o eventual potencial clínico e de investigação 

da técnica, estudos mais aprofundados, de nervos in situ devem ser realizados. Em 

nossos experimentos, tivemos alguns pequenos artefatos do tipo anel, usuais em 

varreduras tomográficas. Eles foram atenuadas por filtros de pós-processamento, no 

entanto, uma vez que o contraste das estruturas nervosas não é tão alto, ainda 

podem ser vistos. Isto poderia ser melhorado aumentando o contraste de tecidos 

moles, com o uso de outras técnicas de RCF, como o método de Propagação 

Monocromática (CLOETENS, 1997), Imagem Realçada por Difração (FÖRSTER et 

al., 1980; PODURETS et al., 1989; DAVIS et al., 1995; INGAL; BELIAEVSKAYA, 

1995; CHAPMAN et al., 2006; PARHAM et al., 2009; BEWER; CHAPMAN, 2010; 

HÖNNICKE et al., 2012) ou, ainda, o método de Imagem por Contraste de Fase 
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utilizando Grades Interferométricas de Talbot (PFEIFFER et al., 2006; MOMOSE; 

YASHIRO; KIDO; KIYOHARA; MAKIFUCHI; et al., 2014). Note-se que porções 

diferentes do mesmo nervo foram utilizadas para adquirir as imagens radiográficas e 

tomográficas. Em todas as radiografias, bem como nas fatias de tomografia, as 

estruturas nervosas eram claramente visíveis. Para garantir a eficiência deste 

método, outras amostras precisam ser estudadas. Esta é a nossa meta para os 

próximos experimentos, em  que utilizaremos nervos com diferentes padrões 

patológicos. 

 As técnicas de imagem utilizando radiação síncrotron são bastante seguras. 

A exposição à radiação pode ser limitada através de vários recursos. O uso radiação 

síncrotron mais amplamente difundida em seres humanos é a angiografia coronária. 

Ela tem sido realizada em mais de 500 pacientes, em diferentes países (SUORTTI; 

THOMLINSON, 2003). Atualmente, existem aplicações clínicas limitadas para 

imagem utilizando radiação síncrotron, sendo predominantemente uma ferramenta 

de pesquisa. Mais recentemente, os avanços tecnológicos nas fontes de radiação 

síncrotron, bem como novas fontes de raios X compactas, com alto brilho, tornaram 

possível a aplicação prática da RCF (TUOHIMAA et al., 2007; LIU et al., 2008; BECH 

et al., 2009). Estas novas abordagens têm grande capacidade para melhorar o 

contraste de tecidos moles em comparação com técnicas de imagem convencionais 

de radiografia (ZHOU; BRAHME, 2008). A análise quantitativa com base em 

modelos matemáticos indica que é teoricamente possível, através do uso da RCF, 

alcançar uma resolução espacial elevada (<100 μm) em imagens radiográficas 

tridimensionais, com uma dose clinicamente aceitável (<10 mGy) (ZHOU; BRAHME, 

2011). Uma evidência adicional para a implementação de um sistema de tomografia 

por contraste de fase clinicamente compatível foi recentemente demonstrado por 

Sarapata et al., utilizando um interferômetro de ângulo inclinado (MOMOSE; 

YASHIRO; KIDO; KIYOHARA; ITO; et al., 2014; SARAPATA et al., 2014). 

 Em síntese, a Radiografia por Contraste de Fase representa uma técnica de 

imagem que poderia ser aplicada a nervos periféricos, como demonstrado pelos 

excelentes resultados de tomografia de amostra de nervo ciático. Um excepcional 

delineamento da morfologia do nervo foi obtido neste estudo preliminar de RCF de 

uma amostra de nervo humano. Para melhor avaliar a utilidade da RCF no estudo de 

nervos periféricos, pretendemos analisar diversas alterações patológicas, como 
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degeneração Walleriana, neuropatia hipertrófica, infiltrado inflamatório, neuropatia 

hansênica e depósitos de amilóide, além de realizar em experimentos com amostras 

de nervo in situ. 
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Abstract 

 

Diagnostic imaging techniques play an important role in assessing the exact location, cause, 

and extent of a nerve lesion, thus allowing clinicians to diagnose and manage more effectively 

a variety of pathological conditions such as entrapment syndromes, traumatic injuries, and 

space-occupying lesions. Ultrasound and nuclear magnetic resonance imaging are becoming 

useful methods for this purpose, but they still lack spatial resolution. In this regard, recent 

phase contrast x-ray imaging experiments of peripheral nerve allowed the visualization of 

each nerve fiber surrounded by its myelin sheath as clearly as optical microscopy. In the 

present study, we attempted to produce high-resolution x-ray phase contrast images of a 

human sciatic nerve by using synchrotron radiation propagation-based imaging. The images 

showed high contrast and high spatial resolution, allowing clear identification of each fascicle 

structure and surrounding connective tissue. The outstanding result is the detection of such 

structures by phase contrast x-ray tomography of a thick human sciatic nerve section. This 

may further enable the identification of diverse pathological patterns, such as Wallerian 

degeneration, hypertrophic neuropathy, inflammatory infiltration, leprosy neuropathy and 

amyloid deposits. To the best of our knowledge, this is the first successful phase contrast x-

ray imaging experiment of a human peripheral nerve sample. Our long-term goal is to develop 

peripheral nerve imaging methods that could supersede biopsy procedures. 

 

Key words: X-Ray Microtomography; Peripheral Nerves/radiography; Tomography, X-
Ray/methods*; Radiography/methods*; Synchrotrons*; Nerve Tissue/ultrastructure; Sciatic Nerve. 
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Introduction 

 

The estimated peripheral neuropathy prevalence in the general population is approximately 

2%, but it can achieve 8% in adults over 55 years of age (MARTYN; HUGHES, 1997). 

Because neuropathies have several causes, assessment and diagnosis may become 

challenging. Thus, even with a proper assessment, that includes nerve conduction studies, 

between 25 % and 40 % of all neuropathies are still labelled idiopathic (BAROHN, 1998; 

ROSENBERG, 2001). Furthermore, functional studies have limitations to assess the exact 

location, cause and extent of nerve damage and concomitant disease of surrounding tissues. In 

these cases, imaging can provide an accurate morphologic correlation to functional data, and 

make patient care more effective in a variety of pathological conditions, such as entrapment 

syndromes, traumatic injuries, and space-occupying lesions (MARTINOLI, 2010). Ultrasound 

(US) and magnetic resonance imaging (MRI) imaging are becoming useful methods for this 

purpose (KERMARREC et al., 2010), but their main disadvantage is a limited spatial 

resolution. 

In this scenario, the advent of new x-ray imaging methods, joined with the development of 

high spatial resolution x-ray imaging detectors, could greatly improve image quality and 

reduce radiation exposure over conventional techniques. The method, termed phase contrast 

x-ray imaging (PCI), explores the real part of the refraction index, besides the imaginary part 

(responsible for the photoelectric absorption), to enhance the contrast. The real part of the 

refraction index can be explored by the deformation of the x-ray wavefront when passing 

through the object (propagation-based x-ray phase contrast imaging) (WILKINS et al., 1996; 

CLOETENS, 1997; NUGENT, 2007; HÖNNICKE, MARCELO G. et al., 2008), or by the 

deviations of the beam when passing by the sample, which can be explored by phase (x-ray 

interferometer, Talbot-Lau interferometer, coded-aperture) (ANDO; HOSOYA, 1972; 

PFEIFFER et al., 2006; OLIVO; SPELLER, 2007) or by the angular deviations of the beam 

(diffraction enhanced imaging or analyzer-based imaging) (FÖRSTER et al., 1980; 

PODURETS et al., 1989; DAVIS et al., 1995; INGAL; BELIAEVSKAYA, 1995). PCI 

medical applications have received increasing interest over the past few years and efforts to 

implement the technique as a clinical equipment (CHAPMAN et al., 2006; PARHAM et al., 

2009; BEWER; CHAPMAN, 2010; HÖNNICKE et al., 2012; MOMOSE; YASHIRO; KIDO; 

KIYOHARA; MAKIFUCHI; et al., 2014), including breast cancer investigation and joint 

imaging (LEWIS, 2004). Recent studies suggest that these techniques could also be applied to 

nerve tissue evaluation (BECKMANN et al., 1999; KELLY et al., 2007; KIM et al., 2008; 

LAREIDA et al., 2009), but only few experiments were performed so far. 

In the present study, we performed synchrotron radiation (SR) propagation-based imaging 

(PBI) to analyze a human sciatic nerve sample. The images displayed high contrast and high 

spatial resolution, allowing clear identification of each fascicle structure and surrounding 

connective tissue. Our long-term goal is to analyze the role of PCI in the diagnosis of 

peripheral neuropathies, together with the construction of a knowledge base for image 

interpretation, so that details visualized in the phase-contrast images can be easily assigned to 

known lesions. 

 

Materials and Methods 
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The experiments were carried out at a new dedicated x-ray imaging beamline (IMX) in 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) (see Figure 1). Other phase contrast X-ray 

imaging experiments (HÖNNICKE; CUSATIS, 2007; HONNICKE; CUSATIS, 2009), 

including diffraction enhanced imaging (GILES et al., 2003; ANTUNES et al., 2005; 

HÖNNICKE et al., 2005; HÖNNICKE, M.G. et al., 2008) and PBI (HÖNNICKE et al., 2005; 

HÖNNICKE, MARCELO G. et al., 2008) had been already carried out at LNLS, however, in 

a diffraction beamline which does not have well prepared optical elements specially for 

imaging, like IMX has. The IMX beamline is a 20 m long beamline. Presently, it works with a 

white x-ray beam with a spectrum between 8 and 24 keV, limited by the use of filters. In the 

near future, the plan is to have also an option to work with a double bounce multilayer 

monochromator. The x-ray source size is around 100 µm vertically (V) x 400 µm horizontally 

(H). The imaging detector system consists of a 50 µm thick YAG:Ce scintillator and a 

charged coupled device camera (PCO2000) of 2048 x 2048 pixels. A set of lenses (Optique 

Peter microscope) magnifies the image displayed on the scintillator before it is acquired by 

the charged coupled device. Different magnifications can be applied depending on the 

required spatial resolution. For our measurements, the images were acquired with 4× and 10× 

magnification optics. These magnifications give us virtual pixel sizes of 1.9 µm x 1.9 µm and 

0.74 x 0.74 µm, with a field of view of 3.79 mm x 3.79 mm and 1.52 mm x 1.52 mm, 

respectively. Due to the modulation transfer function of the detector system, the spatial 

resolution of the two different magnification optics are 2.1 µm x 2.1 µm and 0.84 µm x 0.84 

µm, for 4× and 10× magnification respectively. 
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Figure 1. Schematic representation of experimental setup mounted into IMX beamline hutch at 

LNLS. In the inset it is shown a picture of the setup taken into the beamline hutch.  

The vertical x-ray source size coupled with the average distance from the source and, mainly, 

a high spatial resolution imaging detector system enable us to acquire propagation-based x-

ray phase contrast images. Therefore, due to the low transverse coherence length, the images 

can be acquired in the edge regime. 

The human sciatic nerve sample was obtained previously and stored at the University Hospital 

of the Universidade Estadual de Campinas (HC-UNICAMP). A written consent was obtained 

from HC-UNICAMP tissue bank, stating that the institution agreed in providing it for the 

experiments. Informed consent from patients was not demanded, since the data were analyzed 

anonymously and the sample was collected and stored previously. This study was submitted 

to Ethics Committees of UNICAMP and Universidade Federal de Goiás, and the 

measurements began only after its final approval (CAAE number 20055313.0.3001.5404, 

approval no. 603.217-0).  

http://www.hc.unicamp.br/?q=node/186
http://www.prp.unicamp.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa
http://coep.prpg.ufg.br/
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The sciatic nerve sample was preserved in a formalin solution (10%) and had a cylindrical 

shape (diameter ~ 1 cm and length ~ 3 cm). It was imaged by propagation-based x-ray phase 

contrast radiography and tomography, in edge-detection regime (CLOETENS, 1997). For 

radiographs, a portion of the nerve was embedded in paraffin, and 10 µm thick longitudinal 

and axial sections were cut. To avoid huge x-ray attenuation by the use of conventional glass 

microscope slides, the sample was mounted on polyurethane slides. For tomographic 

reconstruction, another portion of the nerve, still preserved in formalin solution (10%) and not 

embedded in paraffin, was cut into wedge-shaped to fit the detector field of view, and inserted 

into a boron silicate capillary tube with an internal diameter of 3 mm (see Figure 2). The 

capillary tube was tapped in order to avoid nerve shrinkage during the tomography scan. A 

high precision sample rotation stage was mounted on top of a translation stage to set the 

sample in and out of the beam path. The sample to detector distance was set to 70 mm. The 

radiography and tomography doses were not measured. However, the absorbed dose (D) was 

calculated following the equation given elsewhere [33], therefore, modified for a 

polychromatic x-ray beam, as follows: 

0

0 ( ). ( ) .

fE

ph ph ph

E

D E E dE





 
  

 
  (1) 

where E0 and Ef are the start and final x-ray spectrum energies, 0(Eph) is the photon flux on 

area A,  µ/(Eph) is the mass energy absorption coefficient and dEph is the differential photon 

energy. 

For comparison, optical microscopy slides were prepared using adjacent sections of the nerve 

portions used in radiography and tomography. They were cut in 4 µm thick sections, 

embedded in paraffin, and stained with hematoxylin and eosin. The images were acquired by 

a light photomicroscope, with the same magnification of the radiographic images (10× for 

radiographs and 4× for tomography). 

 

Figure 2.  Sample preparation for the tomographic study: (a) anatomical position of human sciatic 

nerve; (b) wedge-shaped cut of the sciatic nerve, allowing it to fit the detector field of view; (c) 

approximately 3 mm thick sample [preserved in formalin solution (10%)] inside the boron silicate 
capillary tube, positioned for tomographic image acquisition. 

The radiographs were acquired with an exposure time of 160 ms, and a 10× magnification 

optics. For tomography scans, 1000 projections were taken, equiangularly sampling the range 

from 0º to 180º. The exposure time for each projection was 1.1 seconds, with 4× 

magnification optics. In order to reduce image noise, twenty adjacent computed tomography 

(CT) slices were summed up. 

Results 
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Phase contrast radiography 

Phase contrast radiography showed a clear distinction of the fascicular nerve architecture, 

surrounded by its connective tissue and blood vessels (see Figure 3). Two sheets of 

connective tissue are easily identified: the epineurium and the perineurium. Epineurium is the 

outermost layer and consists of dense trabecular conjunctive tissue, involving multiple nerve 

fascicles and blood vessels. Perineurium is formed by lamellae of squamous cells, which 

constitute a barrier between axons and epineurium. A reticular pattern is visible inside each 

fascicle, corresponding to endoneurium and nerve fibers. Arterioles and venules, with 

diameter ranging from 10 to 50 µm in diameter, permeate the connective tissue, the former 

being distinguished by their thicker walls. Overall nerve architecture, fascicle arrangement, 

and even nerve fiber diameter analysis were possible to be detected through phase contrast 

radiography. It is worth noticing that nerve structures can only be seen in the optical 

microscopy images by the use of staining procedures, otherwise it would be transparent for 

such a technique. This is not demanded, nor usual, in phase contrast x-ray radiography. 
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Figure 3. Phase contrast radiography of human sciatic nerve in axial (a) and longitudinal 

sections (b). Dose in each radiographic image was 0.2 µGy. Detail of the axial section is shown in 

(c), with the corresponding optical microscope image in (d). Phase contrast radiography shows 
nerve fascicles (nf), arterioles (thin arrow), venules (thick arrow), epineurium (solid square), 

perineurium (ellipse) and nerve fibers (hollow square). For validation of the structures, the 

corresponding optical microscope image is shown in (d). 

To have a more reliable detection of the peripheral nerve structures we followed up with 

phase contrast x-ray tomography of an entire nerve section preserved in formalin solution 

(10%) as described in the next subsection. 

Phase Contrast x-ray tomography 

Unprecedented phase contrast x-ray tomography results allowed us to delineate fine nerve 

structures, with almost the same resolution and contrast of the radiography, and without the 

need of sectioning, fixation or staining procedures (see Figure 4). An artery is also visible 

inside the nerve tissue, with its exact counterpart seen in the optical microscopy image (see 

Figure 4c). Note that the elements on the optical microscopy images are slightly loosened 

because of paraffin wax preparation artifacts. 
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Figure 4. Axial slice of phase contrast x-ray tomography (a). Dose for the full tomography scan 

(1000 projections) was 0.23 mGy. Detailed axial section is shown in (b) and, for comparison, its 
corresponding optical microscope image in (c). Clear delineation of each nerve fascicle and 

surrounding structures are possible without sectioning, fixation or staining procedures with PC 

tomography. In the images, nerve fascicles (nf), an artery (arrow head), arterioles (thin arrow), venules 
(thick arrow), epineurium (square) and perineurium (ellipse) can be easily distinguished. 

 

Discussion 

 

Current nerve imaging modalities include MRI and US. Although they have made important 

contributions to nerve imaging, such as entrapment syndromes, traumatic injuries, and space-

occupying lesions, visualization of thin nerve fascicles is not always possible. High-resolution 

US is currently the imaging modality of choice for the examination of peripheral nerves due 

to its good spatial resolution (KERMARREC et al., 2010), but may not provide enough soft 
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tissue contrast. On the other hand, MRI imaging supplies good differentiation of soft tissue 

structures, but may lack spatial resolution. Novel x-ray imaging techniques could share the 

advantages of both methods, by joining the unrivalled x-ray imaging spatial resolution to a 

high soft tissue contrast (LEWIS, 2004). Such gain could enable the detection of more subtle 

changes, such as Wallerian degeneration, hypertrophic neuropathy, inflammatory infiltration, 

leprosy neuropathy and amyloid deposits. 

We presented here an attempt to image a human peripheral nerve sample. Nerve fascicles and 

surrounding connective sheets were clearly visible on both radiographic and tomographic 

images. The last show an unprecedented remark in terms of nerve imaging technique, since 

none of the present peripheral nerve imaging methods can resolve perineurium nor inside 

fascicle content so accurately. 

In this initial study, we imaged a dissected nerve, without surrounding musculoskeletal tissue. 

To assess the eventual clinical and research potential of this technique, further study of a 

nerve in situ must be performed. In our trials, we experienced some minor ring artifacts on 

computed tomography. They were attenuated by post-processing filters, however, since the 

contrast of the nerve structures is not so high, they still can be seen. This could be improved 

by increasing soft tissue contrast, with the use other phase contrast imaging techniques, such 

as monochromatic PBI (CLOETENS, 1997), diffraction enhanced imaging (FÖRSTER et al., 

1980; PODURETS et al., 1989; DAVIS et al., 1995; INGAL; BELIAEVSKAYA, 1995; 

CHAPMAN et al., 2006; PARHAM et al., 2009; BEWER; CHAPMAN, 2010; HÖNNICKE 

et al., 2012) or, even, Talbot-Lau inteferometric imaging (PFEIFFER et al., 2006; MOMOSE; 

YASHIRO; KIDO; KIYOHARA; MAKIFUCHI; et al., 2014). Note that different portions of 

the same nerve were used to acquire radiographic and tomographic data. In all the 

radiographies as well as in the tomography slices the nerve structures were clearly visible. To 

assure the efficiency of this method, other samples need to be imaged. This is our goal for the 

following experiments on different pathological patterns. 

Synchrotron-based imaging is a safe procedure. Radiation exposure can be limited with 

various security features. The most widely synchrotron imaging use in human subjects is 

coronary angiography. It has been safely performed in more than 500 patients worldwide 

(SUORTTI; THOMLINSON, 2003). Currently, there are limited clinical applications for SR 

imaging, and it remains predominantly a research tool. More recently, the technological 

advances in SR sources as well as new compact x-ray sources with high brightness, such as 

the liquid-metal-jet anode electron-impact x-ray sources (TUOHIMAA et al., 2007), the 

plasma-based x-ray source (BECH et al., 2009), and the quasi-monochromatic tunable inverse 

Compton scattering x-ray sources (LIU et al., 2008), have made possible the practical 

implementation of PCI. These new approaches have great capacity to improve soft tissue 

contrast compared to conventional absorption-based x-ray imaging techniques in many 

clinical applications (ZHOU; BRAHME, 2008). Quantitative analysis based on mathematical 

models indicate that it is theoretically possible through optimal design of the x-ray imaging 

system to achieve high spatial resolution (<100 µm) in 3D medical x-ray imaging of the 

human body at a clinically acceptable dose level (<10 mGy) by introducing PCI (ZHOU; 

BRAHME, 2011). Additional evidence toward the implementation of a clinically compatible 

x-ray phase contrast CT system was recently demonstrated by Sarapata et al., by using a 

glancing-angle interferometer (SARAPATA et al., 2014). 

In summary, SR PBI represents an imaging technique that can be applied to nerve imaging, as 

shown by outstanding tomography results on sciatic nerve structures. Exquisite delineation of 

the nerve morphology was obtained in this preliminary study of PCI of a human nerve 
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sample. To further evaluate the utility of PCI in peripheral nerve imaging, we intend to 

analyze diverse pathological patterns, such as Wallerian degeneration, hypertrophic 

neuropathy, inflammatory infiltration, leprosy neuropathy and amyloid deposits, and also 

perform in situ nerve imaging experiments. 
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HÖNNICKE, M. G.; KELLERMAN, G.; ROCHA, H. S.; et al. Enhanced contrast 

radiography with channel-cut crystals at the LNLS. Review of Scientific Instruments, v. 76, 

n. 9, p. 093703, 2005. AIP Publishing. Disponível em: 

<http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi/76/9/10.1063/1.2018456>. Acesso em: 

19/7/2014. 

HÖNNICKE, M. G.; MANICA, J.; MAZZARO, I.; CUSATIS, C.; HUANG, X.-R. Source 

effects in analyzer-based X-ray phase contrast imaging with conventional sources. The 

Review of scientific instruments, v. 83, n. 11, p. 113702, 2012. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206066>. Acesso em: 17/7/2014. 

HUGHES, R. A. C. Regular review: Peripheral neuropathy. BMJ, v. 324, n. 7335, p. 466–

469, 2002. Disponível em: <http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.324.7335.466>. 

Acesso em: 25/11/2014. 

INGAL, V. N.; BELIAEVSKAYA, E. A. X-ray plane-wave topography observation of the 

phase contrast from a non-crystalline object. Journal of Physics D: Applied Physics, v. 28, 

n. 11, p. 2314–2317, 1995. Disponível em: <http://stacks.iop.org/0022-3727/28/i=11/a=012>. 

Acesso em: 17/7/2014. 



APÊNDICE 1 

 

63 

KELLY, M. E.; COUPAL, D. J.; COLE BEAVIS, R.; et al. Diffraction-enhanced imaging of 

a porcine eye. Canadian Journal of Ophthalmology / Journal Canadien d’Ophtalmologie, 

v. 42, n. 5, p. 731–733, 2007. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008418207800160>. Acesso em: 

17/7/2014. 

KERMARREC, E.; DEMONDION, X.; KHALIL, C.; et al. Ultrasound and magnetic 

resonance imaging of the peripheral nerves: current techniques, promising directions, and 

open issues. Seminars in musculoskeletal radiology, v. 14, n. 5, p. 463–72, 2010. © Thieme 

Medical Publishers. Disponível em: <https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-

0030-1268067>. Acesso em: 17/7/2014. 

KIM, B.-I.; KIM, K.-H.; YOUN, H.-S.; et al. High resolution X-ray phase contrast 

synchrotron imaging of normal and ligation damaged rat sciatic nerves. Microscopy research 

and technique, v. 71, n. 6, p. 443–7, 2008. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18398835>. Acesso em: 17/6/2014. 

LAREIDA, A; BECKMANN, F.; SCHROTT-FISCHER, A; et al. High-resolution X-ray 

tomography of the human inner ear: synchrotron radiation-based study of nerve fibre bundles, 

membranes and ganglion cells. Journal of microscopy, v. 234, n. 1, p. 95–102, 2009. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19335460>. . 

LEWIS, R. A. Medical phase contrast x-ray imaging: current status and future prospects. 

Physics in Medicine and Biology, v. 49, n. 16, p. 3573–3583, 2004. Disponível em: 

<http://stacks.iop.org/0031-9155/49/i=16/a=005>. Acesso em: 17/7/2014. 

LIU, R.; WANG, X. X.; ZOU, X. B.; ZENG, N. G.; HE, L. Y. Phase-contrast imaging of a 

soft biological object using X-pinch as X-ray source. EPL (Europhysics Letters), v. 83, n. 2, 

p. 25002, 2008. Disponível em: <http://stacks.iop.org/0295-5075/83/i=2/a=25002>. Acesso 

em: 18/7/2014. 

MARTINOLI, C. Imaging of the peripheral nerves. Seminars in musculoskeletal radiology, 

v. 14, n. 5, p. 461–2, 2010. © Thieme Medical Publishers. Disponível em: 

<https://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0030-1268395>. Acesso em: 

17/7/2014. 

MARTYN, C. N.; HUGHES, R. A. Epidemiology of peripheral neuropathy. Journal of 

Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v. 62, n. 4, p. 310–318, 1997. Disponível em: 

<http://jnnp.bmj.com/cgi/doi/10.1136/jnnp.62.4.310>. . 



APÊNDICE 1 

 

64 

MOMOSE, A.; YASHIRO, W.; KIDO, K.; KIYOHARA, J.; ITO, T.; et al. X-ray phase 

imaging : from synchrotron to hospital X-ray phase imaging : from synchrotron to hospital. , 

2014. 

MOMOSE, A.; YASHIRO, W.; KIDO, K.; KIYOHARA, J.; MAKIFUCHI, C.; et al. X-ray 

phase imaging: from synchrotron to hospital. Philosophical transactions. Series A, 

Mathematical, physical, and engineering sciences, v. 372, n. 2010, p. 20130023, 2014. 

Disponível em: <http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2010/20130023>. Acesso 

em: 16/7/2014. 

NUGENT, K. A. X-ray noninterferometric phase imaging: a unified picture. Journal of the 

Optical Society of America A, v. 24, n. 2, p. 536, 2007. OSA. Disponível em: 

<http://josaa.osa.org/abstract.cfm?URI=josaa-24-2-536>. Acesso em: 17/7/2014. 

OLIVO, A.; SPELLER, R. A coded-aperture technique allowing x-ray phase contrast imaging 

with conventional sources. APPL PHYS LETT, 13. Aug. 2007. AMER INST PHYSICS. 

Disponível em: <http://discovery.ucl.ac.uk/9890/1/9890.pdf>. Acesso em: 17/7/2014. 

PARHAM, C.; ZHONG, Z.; CONNOR, D. M.; CHAPMAN, L. D.; PISANO, E. D. Design 

and implementation of a compact low-dose diffraction enhanced medical imaging system. 

Academic radiology, v. 16, n. 8, p. 911–7, 2009. Elsevier. Disponível em: 

<http://www.academicradiology.org/article/S1076-6332(09)00136-6/abstract>. Acesso em: 

17/7/2014. 

PFEIFFER, F.; WEITKAMP, T.; BUNK, O.; DAVID, C. Phase retrieval and differential 

phase-contrast imaging with low-brilliance X-ray sources. Nature Physics, v. 2, n. 4, p. 258–

261, 2006. Disponível em: <http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nphys265>. Acesso 

em: 31/5/2014. 

PODURETS, K. M.; SOMENKOV, V. A.; SHIL’SHTEIN, S. Refraction-contrast 

radiography. Sov. Phys. Tech. Phys., v. 34, p. 654–657, 1989. 

ROSENBERG, N. R. Diagnostic investigation of patients with chronic polyneuropathy: 

evaluation of a clinical guideline. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v. 71, 

n. 2, p. 205–209, 2001. Disponível em: <http://jnnp.bmj.com/content/71/2/205>. Acesso em: 

17/7/2014. 

SARAPATA, A.; STAYMAN, J. W.; FINKENTHAL, M.; et al. High energy x-ray phase 

contrast CT using glancing-angle grating interferometers. Medical physics, v. 41, n. 2, p. 

021904, 2014. American Association of Physicists in Medicine. Disponível em: 



APÊNDICE 1 

 

65 

<http://scitation.aip.org/content/aapm/journal/medphys/41/2/10.1118/1.4860275>. Acesso 

em: 17/7/2014. 

STRENGELL, S.; KEYRILÄINEN, J.; SUORTTI, P.; et al. Radiation dose and image quality 

in K-edge subtraction computed tomography of lung in vivo. Journal of synchrotron 

radiation, v. 21, n. Pt 6, p. 1305–13, 2014. International Union of Crystallography. 

Disponível em: <http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S160057751401697X>. Acesso em: 

3/12/2014. 

SUORTTI, P.; THOMLINSON, W. Medical applications of synchrotron radiation. Physics in 

Medicine and Biology, v. 48, n. 13, p. R1–R35, 2003. Disponível em: 

<http://stacks.iop.org/0031-9155/48/i=13/a=201>. Acesso em: 17/7/2014. 

TUOHIMAA, T.; OTENDAL, M.; HERTZ, H. M. Phase-contrast x-ray imaging with a 

liquid-metal-jet-anode microfocus source. Applied Physics Letters, v. 91, n. 7, p. 074104, 

2007. AIP Publishing. Disponível em: 

<http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/91/7/10.1063/1.2769760>. Acesso em: 

15/7/2014. 

WILKINS, S. W.; GUREYEV, T. E.; GAO, D.; POGANY, A.; STEVENSON, A. W. Phase-

contrast imaging using polychromatic hard X-rays. Nature, v. 384, n. 6607, p. 335–338, 

1996. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/384335a0>. Acesso em: 17/7/2014. 

YONEYAMA, A.; MOMOSE, A.; SEYA, E.; et al. Operation of a separated-type x-ray 

interferometer for phase-contrast x-ray imaging. Review of Scientific Instruments, v. 70, n. 

12, p. 4582, 1999. Disponível em: 

<http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi/70/12/10.1063/1.1150116>. . 

ZHOU, S.-A.; BRAHME, A. Development of phase-contrast X-ray imaging techniques and 

potential medical applications. Physica medica : PM : an international journal devoted to 

the applications of physics to medicine and biology : official journal of the Italian 

Association of Biomedical Physics (AIFB), v. 24, n. 3, p. 129–48, 2008. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179708000689>. Acesso em: 

16/7/2014. 

ZHOU, S.-A.; BRAHME, A. On the limitations and optimisation of high-resolution 3D 

medical X-ray imaging systems. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, v. 648, p. 

S284–S287, 2011. Disponível em: 



APÊNDICE 1 

 

66 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900210025131>. Acesso em: 

18/7/2014.  

 

  

 

 

 



 

 

ANEXO 1 



ANEXO 1 

 

68 

ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 

  


