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Samenvatting 

Magnetische Resonantie Angiografie (MRA) biedt uitgebreide mogelijkheden voor de meting van 
bloedvaten in het menselijk lichaam. Om deze informatie weer te geven kan men gebruik maken 
van driedimensionale (3D) visualisatie technieken. Het eerste deel van dit onderzoek richt zich op 
de verschillende 3D visualisatie technieken die toegepast worden in de medische wereld. Uit dit 
onderzoek blijkt dat voor een goede visualisatie het noodzakelijk is dat het object, dat men wil 
bekijken, gesegmenteerd is. Dit wil zeggen dat het object gescheiden is van de omgeving.Het tweede 
en grootste deel van het onderzoek beschrijft het onderzoek naar een correcte segmentatie routine. 

In de literatuur staan diverse segmentatie routines beschreven. De meeste bleken echter niet te 
voldoen aan een aantal eisen: de segmentatie dient met weinig interactie van de gebruiker de 
bloedvaten volledig en zonder fouten te segmenteren. Door verschillende componenten van de reeds 
bekende algoritmes te combineren en dit aan te vullen met een eigen inbreng zijn twee segmentatie 
routines geschreven: het optima! threshold region growing algoritme en het variabie threshold 
region growing algoritme. Beide algoritmes segmenteren aan de hand van een region growing 
proces. Region growing houdt in dat de gebruiker binnen het te segmenteren object een startvoxel 
aanwijst, waarna het algoritme de buren van dit voxel controleert. Indien een buurvoxel aan een 
aantal eisen voldoet, zal dit voxel gemarkeerd worden als objectvoxel en als nieuw startpunt. Dit 
proces zal doorgaan tot het volledige object gesegmenteerd is. Het cruciale punt van dit proces is de 
bepaling van de eisen waaraan een voxel dient te voldoen om tot het object te horen. In dit 
onderzoek worden twee methodes onderzocht die beide op verschillende wijze bepalen of een voxel 
tot het object behoort of niet. 

Het optima! threshold region growing algoritme. 

We gaan uit van een dataset waarin zich achtergrondruis bevindt met een lage intensiteit en een 
object (een bloedvat) met een hoge intensiteit. Door het vinden van een juiste threshold 
(=drempelwaarde) kan het object gescheiden worden van de achtergrond. Als er vanuit gegaan 
wordt dat zO\vel de achtergrond- als de objectverdeling van de grijswaardes beschreven kunnen 
worden met een Gauss kromme, blijkt dat de optimale positie van de threshold precies ligt tussen 
het gemiddelde achtergrondniveau en het objectniveau. De eerste eis die gesteld wordt aan een 
voxelisof deze een grijswaarde heeft die groter is dan deze threshold. Door toevoeging van de eis 
dat een voxel een minimum aantal objectburen heeft, wordt enigszins voorkomen dat het algoritme 
'doorgroeit' in de achtergrond. Het blijkt dat voor dit minimum aantal het best 2 genomen kan 
worden. Uit fantoommetingen blijkt dat de onnauwkeurigheid van dit algoritme kleiner is dan 10%. 
Het algoritme gaat fout als de signaal-ruis verhouding te klein wordt, in dit geval wordt het 
bloedvat niet volledig onderscheiden of wordt een groot deel van de achtergrond meegenomen. In de 
praktijk levert dit algoritme uitstekende resultaten. 

Het variabie threshold region growing algoritme. 

Bij dit algoritme wordt de threshold van elk voxel bepaald aan de hand van het aantal objectburen 
dat dit voxel heeft. Hoe groter het aantal objectburen, hoe groter de kans dat dit voxel tot het object 
behoort, des te lager wordt de threshold. Aangezien het verband tussen het aantal objectburen en de 
threshold niet theoretisch bepaald kon worden is deze in eerste instantie lineair gesteld. Bij de 
uitvoering van dit algoritme op fantoommetingen bleek dat het algoritme de objecten niet correct 
kon onderscheiden. Vervolgens is er empirisch naar dit verband gezocht, echter welke vorm dit 
verband heeft blijft onbekend. 



Concluderend. 

Het resultaat van dit onderzoek is nveeledig. In de eerste plaats is er een segmentatie routine 
ontwikkeld die in de praktijk reeds goede resultaten heeft geleverd. In de tweede plaats is er een 
onderzoek gedaan naar een mogelijk nieuw segmentatie algoritme. Hoewel dit onderzoek geen 
correct segmentatie algoritme heeft geleverd, heeft het aangetoond dat er een relatie is tussen de 
connectiviteit van een object en de hoogte van de threshold. Deze eigenschap wordt in de literatuur 
niet vernoemd. Welke vorm deze relatie heeft is echter niet bekend geworden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

Het onderzoek beschreven in dit verslag is uitgevoerd binnen de afdeling Klinische Fysica van het 
Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) te Veldhoven in het kader van een afstudeeronderzoek aan de faculteit 
Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek richt zich 
voornamelijk op de drie dimensionale (3D) visualisatie en segmentatie van Magnetische Resonantie 
Angiografie data. 

Magnetische Resonantie Angiografie (MRA) biedt nieuwe mogelijkheden voor de visualisatie en de 
niet-invasieve kwantificatie van bloedstromingen in bloedvaten. Met deze informatie is het mogelijk 
om bijvoorbeeld verstoppingen (occlusie), vernauwingen (stenose) en verwijdingen (aneurysma) van 
bloedvaten op hun ernst in te schatten. Tot op heden worden de mogelijkheden en beperkingen van 
MRA op dit gebied onderzocht. Zo ook op de afdeling Klinische Fysica van het SJZ. De voorgaande 
onderzoeken binnen de afdeling hebben zich slechts beperkt tot de visualisatie [SMI-95] en 
kwantificatie in twee dimensies [THA-96]. Hierbij wordt de informatie gehaald uit de afzonderlijke 
plakken waaruit de dataset is opgebouwd en wordt niet gebruik gemaakt van de diepte informatie van 
de dataset. Deze diepte informatie kan zichtbaar gemaakt worden door gebruik te rnaken van 3D 
visualisatie technieken. 
De reden dat de voorgaande onderzoeken zich beperkten tot twee dimensies kan teruggevoerd worden 
op het feit dat de aanwezige computers niet de rekencapaciteit beschikten om de technieken uit te 
voeren. Door de aanschafvan twee moderne workstations (SUN Ultral) en een 3D visualisatiepakket 
(ANAL YZE) werd dit wel mogelijk. 

Oorspronkelijk was de opdracht om na te gaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de 
diverse 3D visualisatie technieken. Er bleek al snel dat voor een goede visualisatie, een segmentatie 
van het object noodzakelijk is . Deze segmentatie is tevens noodzakelijk als men de afinetingen en de 
oriëntatie van het object wil meten. Het hoofddeel van dit onderzoek is om deze redenen dan ook de 
beschrijving van een nieuw segmentatie algoritme. 

De segmentatie van objecten in medische beelden is een uitvoerig beschreven probleem in de 
wetenschappelijke literatuur. Vooral bij MRI data is er niet altijd een scherpe overgang tussen object 
en achtergrond en kan de intensiteit van een object varieren als functie van de plaats. Hierdoor wordt 
het lastig om het object te scheiden van de achtergrond. Figuur 1.1 geeft hiervan een voorbeeld. 

Figuur 1.1 MRI beeld van een bloedvat. 
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In deze figuur zien we een helder bloedvat dat verdwijnt in de achtergrond. Het is, zelfs voor het 
menselijk oog, moeilijk om een scheidingslijn te leggen in het overgangsgebied. Er zijn twee redenen 
waarom de segmentatie automatisch dient te gebeuren. De eerste reden is dat handmatige segmentatie 
van elk object veel interactie vereist van de gebruiker. Deze interactie kost erg veel tijd. De tweede 
reden is dat t\vee personen de objecten verschillend zullen segmenteren; de segmentatie wordt gebrui
kersafhankelijk Om deze redenen is er gezocht naar een automatische segmentatiemethode met 
minimale interactie van de gebruiker. 

In hoofdstuk 2 wordt kort het principe van Magnetische Resonantie Imaging uitgelegd. De nadruk 
ligt hier op de beeldvorming. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende visualisatie technieken. Er 
worden voornamelijk de technieken beschreven die binnen ANAL YZE mogelijk zijn. Hoofdstuk 4 
beschrijft de voor- en nadelen van verschillende segmentatie algoritmes beschreven in de literatuur. 
Van deze verschillende methodes wordt segmentatie met behulp van region growing nader toegelicht. 
In hoofdstuk 5 worden twee region growing algoritmes beschreven en gecontroleerd op hun 
nauwkeurigheid. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies gegeven. 
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Hoofdstuk 2. Magnetische Resonantie lmaging. 

Het onderzoek beschreven in dit verslag richt zich volledig op het afbeelden van bloedvaten met 
behulp van MRI data. Hierbij wordt uitgegaan van een 3 D dataset, verkregen met de MRI, met de 
informatie van het bloedvat hierin verborgen. Het onderzoek richt zich op het onderscheiden van het 
bloedvat uit deze data. Om dit te kunnen doen is enige voorkennis nodig van de acquisitie van deze 
dataset: Welke informatie bevat deze dataset, wat zijn de beperkingen en welke effecten hebben 
invloed op de nauwkeurigheid? 
In dit hoofdstuk wordt de informatie gegeven die nodig is om bovenstaande vragen te beantwoorden. 
In paragraaf 2.1 zal kort de theorie van MR beschreven worden en kan de vraag beantwoord worden 
welke informatie met de MRI afgebeeld kan worden. Paragraaf 2.2 gaat in op de 
beeldvormingstechnieken (imaging). Er wordt ingegaan op de wijze dat de informatie wordt 
binnengehaald en welke beperkingen dit heeft. Tenslotte wordt in paragraaf 2.3 ingegaan op een 
eigenschap die de informatie beïnvloedt, namelijk ruis. 

De aspecten die toegelicht worden zullen niet alle eigenschappen en mogelijkheden van MRI 
beschrijven. Een uitgebreide uitleg van het principe Magnetisch Resonantie Imaging en 
afbeeldingstechnieken is te vinden in [LOC-83], [GAD-95], [PAR-95] en [PHI]. 

2.1 Theorie. 

De basis van MRI is de zogenaamde kemspinresonantie. Als een proton in een constant magnetisch 
veld (bij conventionele MRI apparaten tussen 0,5T en 2T) wordt geplaatst, zal het magnetisch 
moment van de spin van dit proton een precessie beweging maken. Deze precessie beweging (met de 
Larmor frequentie ffi) is rechtevenredig met de veldsterkte ffi=y*B, met y de gymmagnetische verhou
ding. Een hoogfrequent elektromagnetisch (RF) veld, met een frequentie die gelijk is aan de precessie 
frequentie, loodrecht op het statische magneetveld, zal het magnetisch moment exciteren. 
Als het RF veld uitgezet wordt, relaxeren de geëxciteerde protonen tot hun oorspronkelijke precessie 
beweging in het statische magneetveld onder uitzending van elektromagnetische straling. Deze 
straling kan worden gedetecteerd. 
Er kan hier onderscheid gemaakt worden in twee relaxatie processen. In de eerste plaats neemt de 
dwarsmagnetisatie af met een karakteristieke dwarsrelaxatietijd T2. De dwarsmagnetisatie houdt in 
de magnetisatie in het xy-vlak. Deze relaxatie wordt veroorzaakt doordat de spins onderling enige 
wisselwerking hebben. In de tweede plaats keert de z-component van de magnetisatie terug naar zijn 
evenwichtswaarde. Dit wordt longitudinale relaxatie genoemd met een karakteristieke tijd Tl en 
wordt veroorzaakt door wisselwerking van de spins met hun omgeving. De twee relaxatie processen 
zijn volledig onafhankelijk van elkaar. De Tl en T2 waardes hangen voornamelijk af van de fysische 
toestand van de protonen (zoals de grootte van de moleculen waarin ze zich bevinden en de 
bewegingsvrijheid) en van de aanwezigheid van macromoleculen zoals proteïnen, echter reageren 
beide verschillend op deze omstandigheden. Vanwege deze eigenschappen is het mogelijk onderscheid 
te maken tussen verschillende weefsels. Zo is bijvoorbeeld T2 voor vet kleiner dan voor water. De 
dwarsrelaxatie van vet zal dus sneller gaan dan voor water. Door een korte tijd te wachten nadat het 
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RF signaal is uitgezet zal de dwarsmagnetisatie van vet kleiner zijn dan van water. Het signaal van 
vet heeft dus een lagere intensiteit dan water. Op deze wijze wordt een contrast tussen water en vet 
verkregen. Een opname gemaakt met dit principe wordt een T2 gewogen opname genoemd. Identiek 
kan men een Tl contrast verkrijgen door een Tl gewogen opname te maken. Tenslotte is het mogelijk 
een contrast te verkrijgen door verschil in protondichtheid tussen de weefsels. Weefsels met een hoge 
protondichtheid hebben bij deze methode een hogere intensiteit dan weefsels met een lage dichtheid. 
Er wordt voor die techniek gekozen die het grootste contrast levert tussen pathologies en gezond 
weefsel. In het geval van MRA worden bloedvaten onderscheiden van de omliggende weefsels. 
De wijze waarop een beeld gemaakt wordt heet imaging. Dit wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. 

2.2 lmaging. 

Met MRI wil men afbeeldingen maken van het menselijk lichaam. Teneinde dit te bereiken zal een 
plaatsafhankelijkheid van het ontvangen signaal bereikt moeten worden. Met behulp van 
magneetveld-gradiënten kan de precessiefrequentie (ro) van de protonspins plaatsafhankelijk gemaakt 
worden. Bij de situatie met gradiënten in de x, yen z richting (Gx, Gy, Gz) draaien de momenten rond 
met een frequentie ro afhankelijk van x, y en z. De totale magnetisatie M(t) is: 

M(t) = J J J j(x,y,z)e-im(x.y.zJt dxdydz 
(2.1) 

Hierin is f(x,y,z) de ruimtelijke dichtheidsverdeling van het signaal die afhangt van de gebruikte 
opname techniek (bijvoorbeeld Tl- ofT2-gewogen ). 
Na substitutie van 

w(x,y,z)= y(xGx+ yGY + zGz) 

rGxt=kx yGyt=ky rGzt=kz 

met y = de gymmagnetische verhouding 
Gi = tijdonafhankelijke gradiënt in de richting i 

wordt het signaal als functie van kx, ky en kz: 
S( kx ,k Y' kz) = J J J j(x,y, z)e-i(xk,+yky+zkz) dxdydz 

(2.2) 
(2.3) 

(2.4) 

Met behulp van een inverse Fouriertransformatie kan de ruimtelijke dichtheidsverdeling berekend 
worden. 

Omdat 

dk -
-=yG 
dt 

kan via geschikt gekozen gradiënten de kx, ky en kz ruimte worden gescand. 

(2.6) 

Een vaste verplaatsing in dek-ruimte wordt gerealiseerd door een zekereGgedurende een zekere tijd 
~t aan te zetten. Zo wordt niet de volledige k-ruimte gescand maar vindt er discretisatie plaats. 
Vanwege deze discretisatie gaat formule (2.5) over in: 
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j(x,y,z}=- L L LS(kx,ky,kz)éxk,+yky+zkz) ___ _ 
2tr k=-rrky=··kz=.. Nx& Nyfly Nzflz 

x {',x 

(2.7) 

met Ni= aantal samplepunten in de i-richting 
~i= stapgrootte tussen de sample punten in de i-richting 

In dit verslag worden twee verschillende scantechnieken gebruikt: 
1) 2D multiple-slice imaging (MS). Bij MS imaging wordt telkens een plak geëxciteerd en 

vervolgens uitgelezen. Deze plak heeft een dikte van enkele millimeters. Voor de berekening van 
de dichtheidsfunctie wordt een discrete 2D Fouriertransformatie (formule 2.7 alleen voor x en y) 
gebruikt. Door de afzonderlijke plakken te stapelen wordt een drie dimensionale dataset 
verkregen. 

2) 3D volume imaging (3D). Het verschil met de MS methode is dat een heel volume geëxciteerd 
wordt. Met behulp van de discrete 3D Fouriertransformatie kan de spatiële informatie bepaald 
worden. Een groot voordeel ten opzichte van 2D imaging is dat de spatiële resolutie in de z
richting groter gemaakt kan worden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij MS imaging het 
signaal verkregen wordt uit de geselecteerde plak. Bij volume imaging wordt het signaal 
verkregen uit het hele geëxciteerde volume. Het gevolg hiervan is dat er een grotere signaal ruis 
verhouding verkregen wordt. De resolutie in de x, y en z richting kan met deze methode gelijk 
gemaakt worden, zodat de volume elementen kubisch zijn. Men dient te bedenken dat voor een 
hoge resolutie in alle richtingen de scantijd lang en de dataset erg groot kan worden. 

De signaalintensiteit wordt op periodieke plaatsen in het meetvolume bepaald. Bij de 
beeldreconstructie wordt gedaan alsof het signaal uit een rechthoekig volume element komt. Deze 
elementen worden voxels (volume pixel) genoemd. Deze voxels krijgen een waarde die evenredig is 
met de signaalintensiteit Deze waarde wordt grijswaarde genoemd, aangezien een MRI afbeelding 
alleen in grijstinten wordt weergegeven. Op deze wijze kan er een intensiteitsbeeld gevormd worden. 

êD voxel 

x 

Figuur 2.1 Dataset opgebouwd uit voxels. 

Bij de reconstructie wordt het idee gegeven dat de oorsprong van het gemeten signaal rechthoekige 
volume elementen zijn. Bij nadere beschouwing blijkt dit niet het geval te zijn. 
Twee belangrijke oorzaken hiervan zijn de volgende: 
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1) De plakselectie die plaatsvindt heeft geen rechthoekig profiel. De werkelijke vorm hangt af 
van onder andere de gebruikte gradiënten, de bandbreedte van de RF velden (heeft niet de 
ideale rechthoekige vorm) en de meetsequenties. 

2) Bij de beeldvorming wordt een discrete inverse fouriertransformatie uitgevoerd. Hierdoor 
wordt het gereconstrueerde signaal in een voxel niet uitsluitend bepaald door het correspon
derende volume element [POT-93] [PAR-95]. Er wordt hierdoor een extra plaatsafhankelijke 
gevoeligheidsfunctie ingevoerd. Deze functie wordt beschreven met de point-spread jimction 
PSF (ofvoxel sensitivity jimction). Deze functie heeft in één dimensie de volgende vorm: 

q(x)= 

. ( x 
J Stn 7r f:ix) 

N x sin( ;r _x_) 
NxAx 

Amplitude PSF [1/Nx] 

-20 ~0 0 10 

Positie (in voxel eenheden) 

Figuur 2.2 Eén dimensionale point-spread function. 

(2.8) 

20 

De posities van de centra van de buurvoxels in de x-richting liggen exact op die plaatsen waar 
de PSF door nul gaat. Indien een klein element zich exact in het centrum bevindt van het 
voxel, zal dit element geen invloed uitoefenen op de intensiteit van de omliggende voxels. 
Indien er in een voxel een klein element is dat niet exact in het centrum ligt, zal de intensiteit 
van dit voxel verlaagd en van de omliggende voxels verhoogd worden (Gibbs-ringing). De 
informatie wordt uitgesmeerd over een aantal voxels. 
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Bovengenoemde twee eigenschappen hebben invloed op de beeldvorming. De uiteindelijke dataset is 
tot op zekere hoogte een representatie van de werkelijkheid. Bij de interpretatie dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat de intensiteit van één voxel niet persé opgedaan is uit het 
overeenkomende rechthoekige volume element. 

2.3 Ruis. 

Een eigenschap die zeer bepalend is voor de kwaliteit van de beeldvorming is ruis. Ruis is 
gedefinieerd als de willekeurige component van een voxel intensiteit. Er zijn diverse ruisoorzaken te 
noemen. 

1) Thermische ruis. De belangrijkste oorzaken zijn de Johnson ruis veroorzaakt door de 
weerstand van de spoelen en de black body straling van de patiënt. 

2) Ruis tengevolge van beweging. 
3) Discretisatie ruis. Deze fout ontstaat als het analoge signaal gesampled wordt. 

In het algemeen [POT -93] [PHI] \Vordt aangenomen dat ruis in MRI te beschrijven is met een 
Gaussische verdeling. 

(2.9) 

Het gemiddelde 

De standaarddeviatie (J= 

ll 

De verdeling geldt voor zowel het achtergrondruis niveau als de intensiteit van het bloedvat. 
Bij de beelden ligt het achtergrond niveau meestal niet rond nul. Er is een bepaalde offset. Deze 
offset ontstaat doordat het omliggende weefsel ook een signaal afgeeft. 

De signaal-ruis verhouding (SNR) geeft de mate van ruis in een beeld aan. Dit is de verhouding 
tussen het gemiddelde niveau van het object !lobi en de standaard deviatie cr. 

SNR = l~objl 
cr 

(2.10) 
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Hoofdstuk 3. Visualisatie technieken. 

Het visualiseren van de data kan op drie manieren: 
-Slice imaging. 
- 3D Volume visualisatie. 
- Rendering. 
- Combinatie. 
Deze methodes zullen in de volgende paragrafen behandeld worden, met de nadruk op rendering. 

3.1 Slice imaging. 

Slice imaging houdt in dat de driedimensionale data wordt opgebroken in tweedimensionale 
doorsneden. Vervolgens kunnen deze doorsneden achtereenvolgens vertoond worden als ware het een 
filmpje. Men kan zich op deze manier een voorstelling maken van het driedimensionale object. 
Een andere methode om de doorsnedes te bekijken is door een denkbeeldig vlak door de gebruiker de 
3D dataset te laten doorsnijden. Dit vlak kan een willekeurige oriëntatie hebben in 3D. 
Slice imaging kan opgedeeld worden in twee aspecten; het berekenen van de 2D doorsnedes (dit 
wordt reslicing genoemd) en het visualiseren van deze doorsnedes. 
Reslicing is overbodig als de afzonderlijke slices (waaruit de dataset is opgebouwd) worden 
gepresenteerd. Vaak wil men ook de aanzichten zien die loodrecht op de slices staan. Door middel 
van reslicing is het mogelijk dezedoorsnedesen elke willekeurige oriëntatie te berekenen. Reslicing 
methodes worden beschreven in [UDU-91]. Het visualiseren van de data wordt getoond in figuur 3 .1. 
De posities van de doorsnedes kunnen eenvoudig handmatig verschoven worden. 

Figuur 3.1 Slice imaging [RUS-95]. 
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3.2 30 Volume visualisatie. 

Volume visualisatie wordt in de klinische omgeving niet of nauwelijks toegepast. Met deze techniek 
wordt bedoeld het daadwerkelijk driedimensionaal visualiseren van de data. 
Voorbeelden van methodes om dit te bereiken zijn door middel van een vanfocale holle spiegel [RUS-
95], met behulp van een rood/groen brilletje en een hologram. Aangezien er in het SJZ niet de 
middelen zijn en de behoefte bestaat om met deze methodes in de toekomst te werken, is hier verder 
geen aandacht aan besteed. 

3.3 Rendering. 

De meest toegepaste methode om de data te visualiseren is met behulp van een projectie op een beeld
scherm (van een computer). Met diverse technieken kan men deze projectie een schijnbare derde 
dimensie geven door schaduw effecten toe te passen. Het projecteren van een driedimensionaal object 
op een (beeld)scherm wordt rendering genoemd. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
oppervlakte en volume rendering. Een oppervlakte rendering beeldt het oppervlak van een object af. 
Bij deze methode dient men het oppervak van het object reeds gedefinieerd te hebben. Het object 
dient dus reeds gesegmenteerd (=gescheiden van de omgeving) te zijn. Bij een volume rendering is dit 
niet altijd noodzakelijk. Een nadeel van een volume rendering is dat deze methode behoorlijk reken 
intensief is. Een volume rendering berekent bij elke projectie de invloed van elk voxel van de dataset 
op deze projectie. Uitgaande van een dataset met afmetingen 256*256*30 zijn dit 1966080 voxels . 
Wil men een object soepel laten ronddraaien op het scherm dient er een aantal keer per seconde een 
projectie berekend te worden waarbij het object een paar graden gedraaid is . Slechts zeer snelle 
(super)computers kunnen deze berekeningen in een dusdanig hoge snelheid uitvoeren. Om deze reden 
wordt er vaak overgestapt naar oppervlakte rendering. Hier wordt niet elk voxel van de dataset 
meegenomen maar slechts de voxels op het oppervlak van het object (of polygonen door deze voxels). 
In de volgende paragrafen zullen oppervlakte en volume rendering behandeld worden. 

3.3.1 Oppervlakte rendering . 

Oppervlakte rendering kan opgedeeld worden in twee stappen: de oppervlakte vorrmng en het 
renderen. Deze zullen kort behandeld worden. 

3.3.1.1 Oppervlakte vorming. 

Alvorens tot een rendering te komen dient het oppervlak van het te visualiseren object bekend te zijn. 
Dit kan men bereiken door eerst het object te segmenteren (zie Hoofdstuk 4 en verder) en van dit 
object het oppervlak te bepalen. Hiervoor zijn diverse methodes beschikbaar, zie [UDU-89]. De twee 
belangrijkste methodes zijn contouringlpatching en surface tracking. Contouring houdt in dat men 
de randen van een object zoekt in 2D, dus in de originele slices. Vervolgens gaat men door middel 
van patching verbindingen maken tussen de slices. Deze verbindingen worden uitgevoerd door 
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middel van polygonen, meestal driehoeken (polygonal 3D surface reconstruction). Dit wordt 
duidelijk gemaakt in figuur 3.2 a) en b). 

(a) (b) (c) 

Figuur 3.2 a) Contouring b) Patching c) Foutieve patching. 

Er zijn twee problemen met deze manier van oppervlak bepaling. Het eerste is dat de patching niet 
altijd volledig gebeurt, er kunnen gaten ontstaan in het oppervlak. Men moet dit manueel oplossen. 
Het tweede probleem is dat niet altijd de juiste vorm van het object teruggevonden wordt. Er kan een 
draaiing opgetreden hebben die niet in het oorspronkelijke object voorkomt. Het begin van zo 'n fout 
is weergegeven in c). 

ANALYZE kent twee methodes om oppervlakken te construeren, 3-D Scan-Order en 2-D Ribbon. 
Bij het 2-D Ribbon algoritme worden de contouren van een object per slice gedetecteerd. Het 
eindpunt van elke contour (ribbon =lint) is gelijk aan het beginpunt. Bij 3-D Scan-Order worden de 
oppervlakte voxels opgeslagen in de volgorde die ze voorkomen in het volume. De randdetectie wordt 
uitgevoerd in drie dimensies zodat er volledig gesloten objecten bepaald worden. 
Van de gevonden voxel aanzichten worden de x, yen z posities opgeslagen. Tevens wordt er een schatting 
gemaakt van de normaal van elk aanzicht op dit oppervlak. Deze normaal is nodig voor de uiteindelijke 
visualisatie. 
De normaal van de aanzichten wordt als volgt bepaald. Uitgaande van een eenheidscel met afinetingen a, b 
en c wordt een gradiënt vector g=(gx,gy,gJ berekend uit de waardes van de omliggende voxels. De waarde 
van deze voxels f{x) zijn 1 of 0, wel of geen oppervlakte voxel. De positie van het voxel waarvan de 
gradiënt wordt bepaald is (Xo,yo,z.:,). De gradiënt in de x-riching wordt als volgt berekend: 

f(xo + a,y0 ,zo)- f(xo-a.Y 0 .zo) 
gx = 

2
a (3.1) 

De gradient vector is tevens de normaalvector. 

3.3.1.2 Rendering 

Nu het oppervlak van een object bekend is, worden de oppervlak aanzichten geprojecteerd op het 
beeldscherm. Zoals in figuur 3.3 blijkt kan een aanzicht geprojecteerd worden over een aantal pixels 
van het beeldscherm, de resolutie van het beeldscherm limiteert de beeldresolutie. 
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Figuur 3.3 Projectie van een voxel. 

Vervolgens zal de intensiteit van elk pixel, waarop het oppervlak geprojecteerd wordt, berekend 
dienen te worden. Dit proces wordt shading genoemd. Er zijn diverse methodes om een shading uit te 
voeren. De eenvoudigste methode is door alle voxelaanzichten dezelfde intensiteit te geven en deze te 
projecteren. Op deze wijze heeft men totaal geen idee hoe het object er ruimtelijk uitziet. Een reeds 
zeer effectieve methode is de zogenaamde depth-shading. Hierbij is de intensiteit van een voxel 
afhankelijk van de afstand van het voxel tot het beeldscherm. Als men de intensiteit exponentieel af 
laat nemen met de afstand wordt het idee gegeven dat het object in de mist verdwijnt. Men kan een 
aanzienlijk realistischer beeld verkrijgen door ray tracing toe te passen. Met behulp van ray tracing 
wordt een natuurlijke situatie (zoals wij een object in de 'werkelijke wereld' met het oog waarnemen) 
nagebootst. In de 'werkelijke wereld' wordt een object beschenen en het licht wordt gereflecteerd 
zodat het onze ogen bereikt. Natuurlijk wordt de achterkant van het object niet zichtbaar aangezien 
het gereflecteerde licht ons oog niet bereikt. Tevens ziet elk oppervlak er niet identiek uit aangezien 
de wijze van reflectie varieert. De intensiteit van het licht dat ons oog bereikt is dus afhankelijk van 
twee aspecten: de belichtings- en observatieomstandigheden en de optische eigenschappen van het 
object zoals de kleur, transparantie en gladheid van het oppervlak. Met ray tracing worden deze 
omstandigheden gesimuleerd. Men neemt een of meerdere denkbeeldige lichtbron(nen), beschijnt het 
object en bepaalt de reflectie op het beeldscherm (zie figuur 3.4). Men kan een object visualiseren 
door de volgende vijf eigenschappen in te voeren. Het is niet noodzakelijk om alle vijf eigenschappen 
in te voeren, om rekentijd te besparen kan men een aantal weglaten. 
1. Depth shading. Is hierboven reeds beschreven. 
2. Kleur. Men kan het licht en verschillende objecten een kleur geven. 
3. Transparantie. Door een object doorschijnend te maken kan men de onderliggende 

structuren visualiseren. 
4. Diffuse reflectie. De intensiteit van het licht dat gereflecteerd wordt is in alle 

richtingen dezelfde (zie figuur 3.4 a). 
5. Speculaire reflectie. Het licht wordt maximaal gereflecteerd in de richting D 

(onder een hoek e met de normaal van het oppervlak) en neemt af aan beide 
zijden van D (zie figuur 3.4 b). 
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(a) (b) 

Figuur 3.4 a) Diffuse reflectie b) Speculaire reflectie. 

Een voorbeeld van een oppervlakte rendering wordt gegeven in figuur 3. 9 h). 

3.3.2 Volume rendering. 

Bij een volume rendering beeldt men de intensiteit van de volumedata rechtstreeks af op een 
beeldscherm. De selectie van de data die uiteindelijk zal worden getoond, wordt bepaald aan de hand 
van diverse eigenschappen. Dit kan zijn op basis van intensiteit en/ of spatiële coördinaten. Alleen de 
belangrijkste en de methodes die gebruikt worden in het ANAL YZE pakket zullen worden 
beschreven. 

3. 3. 2.1 Projectie. 

Er zijn twee methodes om een projectie op een beeldscherm te maken van de data. Dit kan door 
middel vanforward mapping en backward mapping. 
Forward mapping (ook wel ray casting genoemd) houdt in dat er vanuit de pixels van het 
beeldscherm één voor één virtuele lichtstralen de dataset in schijnen. Deze stralen worden vervolgens 
beïnvloed door data. De intensiteit die de straal na het doorkruisen van de dataset heeft, is bepalend 
voor de grijswaarde van het pixel. 
Bij backward mapping gebeurt het omgekeerde, de voxels worden één voor één geprojecteerd op het 
beeldscherm. Eén datavoxel kan geprojecteerd worden over meerdere pixels. Aangezien deze methode 
niet wordt toegepast in ANAL YZE wordt er niet verder op ingegaan. 
De volgende figuur geeft beide principes schematisch weer. 

beeldscherm beeldscherm 

'
·· ····· ·· ·· ·· · · ····-~- - -······· ··· ·· 
:::::::: : :::::::::::::::~.:::: ··················· - ···· ·Lffi·· · 

data 
f

- ------- -- ---- --- --- - -~---·%E· 
.· .· _· _-_-_· _· _- _- .· _- .. _. _-_-_- _-_-_-.-_·. -_-.. _- _.. ~-- - --_ ' . 

data 
(a) (b) 

Figuur 3.5 a) Forward mapping (ray casting) b) Backward mapping. 
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3.3.2.2 Rendering 

Een methode om een beeld te krijgen is door de grijswaardes van de voxels die een straal doorkruist 
op te tellen en af te beelden. Deze methode wordt Summed Intensity Projection genoemd (figuur 
3.9b) . Een soortgelijke methode die in de praktijk regelmatig wordt toegepast (voornamelijk in de 
Magnetic Resonance Angiography) is de Maximum Intensity Projection (figuur 3.9a) . Hier wordt 
alleen het voxel met de hoogste grijswaarde op een straal afgebeeld. Een nadeel van deze methodes is 
dat er geen diepte informatie af te lezen is. Zo kan een helder object op de voorgrond alle informatie 
erachter verbergen en vice versa. Dit type projectie wordt meestal gecombineerd met een rotatie van 
het object om enig inzicht te verkrijgen in spatiële informatie van de objecten. Met behulp van een 
extra depth shading kan men een idee van diepte geven (zie paragraaf 3.3 .1.2) 

(a) (b) 
Figuur 3.6 a) MIP b) MIP met depth shading. 

Om datasets te visualiseren met bovenstaande technieken (eventueel uitgebreid met een depth 
shading) is het niet noodzakelijk dat de te visualiseren objecten gesegmenteerd worden. De diepte 
informatie is bij deze technieken echter soms slecht te zien. Het is mogelijk om de shading 
technieken, die reeds toegelicht zijn bij de oppervlakte rendering, toe te voegen. Bij deze technieken is 
de bepaling van het oppervlak noodzakelijk (behalve bij de fozzy gradiënt techniek). Dit kan enerzijds 
gebeurd zijn door het object voor de visualisatie te segmenteren (zie hoofdstuk 4) of door middel van een 
threshold (== drempelwaarde). De laatste methode gaat als volgt. Met behulp van ray casting worden 
stralen de dataset ingestuurd. Bij het eerste voxel met een grijswaarde groter dan de ingestelde threshold, 
worden de shading technieken toegepast. Om te kunnen shaden dient men de normaal van de oppervlakte 
voxels te kennen. De normaal van de oppervlaktes wordt gebruikt om de mate van reflectie te berekenen 
zoals in figuur 3.4b) getoond wordt. Er zijn diverse methodes om deze te bepalen. In ANALYZE worden 
de volgende technieken gebruikt. 

Depth Gradient Shading : De normaal van een oppervlakte voxel P wordt bepaald aan de 
hand van de gradiënt Gz in de z-posities z., van de omliggende 
oppervlakte voxels, zie figuur 3. 7. 
Deze vector wordt als volgt berekend: Gp == (z,-zz, z3-Z4. -1). 
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Figuur 3. 7 Depth Gradient Shading. 

Voxel Gradient Shading : De nonnaai van een voxel (Xo, yo, .zo) wordt berekend uit de gradiënt van 
de omliggende grijswaardes f(x,y,z) van de dataset (3.1). 

Tenslotte wordt een techniek genoemd waarbij men niet vantevoren het oppervlak hoeft te bepalen, echter 
die toch gebruik maakt van de shading technieken. 

Fuzzy Gradient Shading : Elk voxel van de dataset wordt een transparantie gegeven omgekeerd 
evenredig met de grijswaarde. Een voxel met een hoge grijswaarde krijgt 
een lage transparantie (ondoorzichtig). Van alle voxels tussen het 
beeldscherm en het voxel met de laagste transparantie, wordt de normaal 
bepaald zoals bij de voxel gradient shading techniek. De intensiteit van 
het pixel op het beeldscherm wordt grotendeels bepaald door de 
amplitude van de nonnaai in de z-component van de voxels te sommeren 
en deze te wegen met de transparantie van de voxels en de diepte ten 
opzichte van het beeldscherm. Op deze wijze kunnen meerdere lagen 
zichtbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld huid en hersenen in een beeld 
(figuur3.9.g). Deze methode geeft goede resultaten, oftewel geeft 
duidelijk de diepte informatie weer. Ook kan op deze wijze twee objecten 
die voor elkaar liggen gevisualiseerd worden. Een nadeel is dat deze 
methode een lange rendertijd heeft. 

Het is sterk atbankdijk van het object welke methode de beste resultaten levert. Meestal, als er 
gebruik gemaakt wordt van een volume rendering, wordt de voxel gradiënt shading gebruikt. 
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3.3.3 Combinatie van visualisatie technieken. 

Tenslotte is het mogelijk om de verschillende technieken te combineren. Dit wordt getoond in de 
volgende figuur . In deze figuur is slice imaging (de ' insnijding' van het hoofd) met oppervlakte 
rendering (de schedel) gecombineerd. 

Figuur 3.8 Combinatie van slice imaging en oppervlakte rendering. 

3.4 Conclusies. 

De diverse rendertechnieken die in ANAL YZE mogelijk zijn worden in figuur 3. 9 getoond. In deze 
figuur worden de diverse technieken op twee verschillende objecten getoond, aangezien bij het 
gebruik van één object het verschil tussen de technieken niet duidelijk is. De visualisatie methode die 
het meest gebruikt is in dit verslag is de surface rendering. Deze techniek heeft een zeer korte 
rendertijd en geeft in ANAL YZE zeer mooie resultaten. 
De bepaling van het oppervlak gaat het eenvoudigst als reeds het object van de omgeving gescheiden 
is. Dan hoeft men bij de visualisatie geen threshold in te stellen. In de volgende hoofdstukken worden 
methodes geïntroduceerd om een segmentatie uit te voeren. 
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(b) 

(f) (g) 

(h) 
Figuur 3.9 Rendermethodes in ANALYZE a) MIP b) SIP c) voxel value d) depth shading e) 
depth gradiënt shading f) voxel gradiënt shading g) fuzzy gradiënt shading h) surface rendering. 
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Hoofdstuk 4. Segmentatie. 

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek dat een segmentatie van het object noodzakelijk is voor een goede 
en snelle visualisatie. Segmentatie is tevens noodzakelijk als de afinetingen en oriëntatie van een 
object bepaald dienen te worden. 
Zoals uit de inleiding is gebleken, is er bij een MRI opname niet altijd een scherpe rand tussen object 
en achtergrond aanwezig. Hierdoor is het in veel gevallen lastig om het object te segmenteren. In de 
loop der jaren zijn tientallen segmentatie methodes ontwikkeld. In paragraaf 4.1 wordt hier een kort 
overzicht van gegeven. Een aantal van deze methodes zijn specifiek voor de segmentatie van 
bloedvaten bedoeld. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op één segmentatie methode, namelijk 
region growing. Hierin worden twee verschillende methodes beschreven om een region growing 
algoritme uit te voeren. Paragraaf 4.3 beschrijft de fantoommetingen die verricht zijn om de 
nauwkeurigheid van de algoritmes te controleren. 

4.1 Verschillende segmentatie methodes. 

Alvorens in te gaan op de verschillende segmentatie methodes dient vastgesteld te worden wat de 
eisen zijn waaraan het algoritme moet voldoen. Aan de hand van deze eisen zal een keuze gemaakt 
worden welk algoritme toegepast zal worden. 
De belangrijkste eisen zijn de volgende: 
-geen systematische fout in de volume bepaling (geen volume over- of onderschatting) 
- geen fouten (geen afbrekingen, niet 'weglopen in de achtergrond') 
-weinig of geen interactie van de gebruiker(= gebruiker onafhankelijkheid) 
- snelle methode 
- vertakkingen!stenoses/aneurismas aankunnen 

Verder zijn er een aantal punten die niet persé noodzakelijk zijn: 
- op korte termijn te implementeren 
- kwantificatie (tijdens de segmentatie metingen verrichten zoals diameter en oriëntatie) 

Segmentatie methodes kunnen als volgt onderscheiden worden: 
1. Oppervlakte segmentatie. 
2. Volume segmentatie. 
3. Combinatie. 

De volgende paragrafen behandelen de verschillende methodes met enkele voorbeelden zoals die in de 
literatuur beschreven staan. Tevens wordt bekeken of de algoritmes aan bovengenoemde eisen 
voldoen. 
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4.1 .1 Oppervlakte segmentatie. 

4.1.1.1 2D oppervlakte segmentatie. 

Bij een oppervlakte segmentatie bepaalt men, zoals de naam het al zegt, het oppervlak van het te 
segmenteren object. Men gaat er vanuit dat het object een gesloten oppervlak heeft met alle voxels 
binnen het oppervlak behorend tot dit object. Het zoeken naar de overgang tussen object en de 
achtergrond kan gebeuren in het 2D of het 3D domein. Indien men de contouren van een object in het 
tweedimensionale vlak, in de afzonderlijke slices, heeft, kan men de contourlijnen koppelen. Na deze 
koppeling is het oppervlak bekend. Deze koppeling kan op identieke wijze worden uitgevoerd als in 
paragraaf 3. 3. 1.1 is beschreven. 
Er is binnen de afdeling Klinische Fysica reeds een methode ontwikkeld om in 2D een oppervlak te 
segmenteren. In [THA-96] wordt een methode beschreven die gebruik maakt van het snake-model. In 
dit model wordt de rand van het object gevolgd door naar grijswaarde verschillen (gradiënten) tussen 
het object en de achtergrond te kijken. Het resultaat is een contourlijn (snake) van het vat. Een 
poging om dit model uit te breiden in drie dimensies, door automatisch alle slices van de dataset te 
doorlopen, liep vast bij een vertakking in het bloedvat. 

Nadelen 
Er zijn een aantal nadelen bij segmentatie in twee dimensies. De grootste is wellicht dat de informatie 
in de diepte, loodrecht op de slices, niet wordt gebruikt. Een tweede nadeel is reeds gedeeltelijk 
beschreven in paragraaf 3.3.1.1. Voor de uiteindelijke visualisatie kunnen er problemen ontstaan 
tijdens de patching. Er kunnen gaten of verdraaiingen van het oppervlak optreden. Een derde nadeel 
is dat de methode fout loopt bij vertakkingen. Om deze redenen is er in dit onderzoek afgestapt van 
segmentatie in 2D. 

4.1.1. 2 3D oppervlakte segmentatie. 

Het zoeken naar oppervlakken in 3D wordt in veel artikelen beschreven. In de artikels [CLI-
88],[AND-91],[HU-91], [WEI-92] wordt er gebruik gemaakt van een vesseltracking algoritme. Dit 
algoritme maakt gebruik van een bepaalde eigenschap van oppervlakken van objecten. Deze 
eigenschap houdt in dat het verloop in grijswaarde van alle voxels op het oppervlak geleidelijk gaat. 
Er mogen dus geen grote stappen zijn in de intensiteit op het oppervlak. Als voorbeeld wordt [WEI-
92] genomen. Er wordt een oppervlakte voxel aangewezen als startpunt (seedpoint). Vervolgens 
worden de buren van dit voxel bekeken. Als het buurvoxel geen grotere variatie heeft dan één keer de 
standaard deviatie van de omliggende oppervlakte voxels, dan wordt dit voxel tot het oppervlak 
toegekend. 

Nadelen 
Een probleem ontstaat als het bloedvat in de achtergrond verdwijnt (zie figuur 1.1). De segmentatie 
zal op dit moment doorlopen in de achtergrond. De segmentatie loopt fout. Dit probleem lijkt niet 
oplosbaar bij deze segmentatie methodes. Een ander nadeel van deze segmentatie methodes is dat 
men uiteindelijk het volledige volume van het object wil, dat wil zeggen niet slechts het oppervlak, 
maar tevens de inhoud. Het 'vullen' van het object is weer een extra algoritme. 
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4.1.2 Volume segmentatie. 

De meest eenvoudige volume segmentatie is door een threshold uit te voeren over de hele dataset. 
Alle voxels met een grijswaarde boven deze threshold behoren tot het object, alle voxels eronder zijn 
achtergrond voxels. Door deze threshold juist te bepalen kan men het object (met intensiteit boven 
deze threshold) scheiden van de omgeving. Figuur 4.1 laat een segmentatie zien bij verschillende 
threshold waardes. Wit is het gesegmenteerde bloedvat. Uit deze figuur blijkt dat de hoogte van de 
threshold zeer nauwkeurig bepaald dient te worden, als men het object (het vat) er nauwkeurig uit wil 
halen. In a) is er sprake van een volume overschatting, b) laat een juiste segmentatie zien en in c) is 
er sprake van een volume onderschatting. Op de bepaling van de threshold wordt uitgebreid ingegaan 
in paragraaf 4.2. 

(a) (b) (c) 

Figuur 4.1 Variatie van de threshold op drie identieke images, doorsnede van een 
bloedvat. 

Door een segmentatie uit te voeren met een threshold, kan het zijn dat meerdere objecten 
gesegmenteerd worden. Men kan na de segmentatie de objecten waarin men niet geïnteresseerd is met 
de hand verwijderen. De segmentatie van meerdere objecten kan voorkomen worden als gebruik 
gemaakt wordt van een region growing algoritme, zie [ZAH-95], [TAY-94], [HU-91] en [CLI-90]. 
Een region growing algoritme gaat uit van één of meerdere start voxels (seedpoints) in het te 
segmenteren object. Vervolgens worden de buren van dit seedpoint bekeken. Indien een buurvoxel 
een intensiteit heeft die hoger is dan de threshold, wordt dit voxel een nieuw seedpoint. Het algoritme 
gaat op deze wijze door tot er geen nieuwe seedpoints bij gevonden worden. De verzameling 
geselecteerde voxels (seedpoints) vormen het object. 

Figuur 4.2 Region growing in 30 door telkens naar 6 buren te kijken. 
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Het groeien van het object kan op verschillende wijzes gebeuren. In het geval van tweedimensionale 
groei kan men naar de vier aanliggende buren kijken of naar alle acht naaste buren. In drie dimensies 
kan men kiezen uit 6, 18 (alle buren op de hoekvoxels na) en 26 (alle buren). Door in het 3D geval te 
kiezen voor 6 of 18 wordt er een beperking opgelegd in de groei. 
In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op deze wijze van segmenteren. 

4.1.3 Combinatie van oppervlakte en volume segmentatie. 

Tenslotte wordt kort een segmentatie methode geïntroduceerd die beide segmentatie methodes 
combineert, [HUA-93,94]. Deze methode is specifiek voor het segmenteren van bloedvaten 
(buisvormige structuren). Er wordt weer uitgegaan van seedpoints waarna men een grove region 
growing uitvoert. Uit deze segmentatie heeft men een schatting welke voxels in het object zijn en op 
het oppervlak van het object zijn. Vervolgens gaat men buisjes fitten aan het oppervlak. Tenslotte 
gaat men aan de hand van deze buisjes het daadwerkelijke bloedvat segmenteren. Na de segmentatie 
heeft men direct de afmetingen en oriëntatie van de bloedvaten. Deze methode neemt een grote 
hoeveelheid voorkennis mee in het segmenteren van bloedvaten. Men weet van tevoren dat bloedvaten 
buisvormige structuren zijn met een bepaalde minimum en maximum afmeting. Deze informatie 
\vordt gebruikt in het fit proces. 

Nadelen 
In de artikelen wordt niet vermeld hoe dit algoritme functioneert bij stenoses en aneurisma 's. 
Bloedvaten met deze pathologieën hebben geen buisvormige structuur. Het kan dus zijn dat het fitten 
niet nauwkeurig verloopt. 

Wellicht kan het principe van het fitten van buisjes, beschreven in bovenstaand artikel, gebruikt 
worden bij de bepaling van de afmetingen en oriëntatie van de gesegmenteerde bloedvaten. 

4.2 Segmenteren door middel van 30 region growing. 

Uit paragraaf 4.1 is gebleken dat er een groot aantal segmentatie methodes in de literatuur bekend 
zijn. Een groot deel van deze segmentatie methodes vielen af aangezien aan één of meer eisen niet 
werd voldaan. Er is gekozen voor een segmentatie door middel van region growing in 3D. In de 
volgende paragrafen worden een aantal eigenschappen genoemd van een region growing algoritme. 
Tevens worden een aantal zaken opgemerkt waarop gelet dient te worden. Er zal voornamelijk 
uitgegaan worden van de segmentatie van bloedvaten. Het region growing algoritme kan toegepast 
worden op de segmentatie van diverse objecten, echter de toepassing van het algoritme is in dit 
onderzoek uitsluitend uitgevoerd op bloedvaten en slangvormige fantomen. 

Het basisprincipe van de beide algoritmes is region growing. Hier volgt de procedure die wordt 
gevolgd: 

1) Er worden één of meerdere startpunten (seedpoint) ingevoerd door de gebruiker. Dit voxel 
moet in het te segmenteren object geplaatst worden. 
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2) Vanuit dit seedpoint wordt nagegaan of de buren (alle 26) aan een aantal eisen 
voldoen. 

3) Indien een buur aan deze eisen voldoet, wordt het betreffende voxel genoteerd als 
objectvoxel en als nieuw seedpoint. 

4) Stappen 2 en 3 \Vorden herhaald tot er geen nieuwe objectvoxels bijgevonden worden. 
5) Het resultaat is een dataset met de voxels van het object de waarde 1 en de rest 0. 

4.2.1 Eigenschappen. 

3D Region growing blijkt de optimale methode om een object te segmenteren vanwege de volgende 
eigenschappen: 

- weinig interactie van de gebruiker (slechts het plaatsen van het seedpoint) 
- snel vanwege de beperking van berekeningen in de omgeving van het object 
-kan vertakkingenlstenoses/aneurisma's aan 
- betrekkelijk eenvoudig en snel te implementeren 
- niet specifiek voor bloedvaten 
- maakt gebruik van de diepte informatie ( in de z-richting) van de dataset 

In paragraaf 4.1 staan twee eisen waaraan het algoritme tevens moet voldoen, namelijk dat er geen 
systematische fout in de volume bepaling en geen fouten, zoals afbrekingen en weglopen in de 
achtergrond, gemaakt mogen worden. Aan deze eisen kunnen voldaan worden bij een juiste bepaling 
van de threshold. Zoals in figuur 4.1 blijkt, is de bepaling van de threshold van het grootste belang. 
Een te lage threshold resulteert in een overschatting van het object (achtergrondruis wordt 
meegenomen), terwijl een te hoge threshold resulteert in een onderschatting. 

4.2.2 Variabele threshold. 

Uit diverse artikelen ([WEL-96], [POT-93] en [CLI-90]) is gebleken dat één vaste (globale) 
threshold voor de hele dataset geen nauwkeurig resultaat levert. Er kan teveel of te weinig 
gesegmenteerd worden (zie figuur 4.1). De intensiteit van een bloedvat en van de achtergrond kan 
variëren in de loop van het vat. Tevens kan het contrast van een image plaatsafhankelijk zijn. 
Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen lokale 
oorzaken, deze resulteren in contrastverschillen binnen een aantal centimeters, en globale oorzaken. 

Lokaal: 
- lokale magnetische susceptibiliteit verschillen 
- blurring ofbewegingsartefacten door beweging van de patiënt of bloedstroming pulsatiliteit 

Globaal: 
- inhomogeniteit van het magneetveld of de gradiënten 
- intensiteitsverlies in gebieden met complexe flow 

De lokale artefacten kunnen slechts onderdrukt worden door een juiste scanmethode te kiezen, dit 
wordt verder buiten beschouwing gelaten. De globale artefacten kunnen enigszins voorkomen worden 
door met een variabele (lokale) threshold te werken. 
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Hoe dient men op verschillende plaatsen in de dataset, automatisch de optimale threshold te bepalen? 
Het is niet mogelijk om van tevoren het niveau van de achtergrond en bloedvat intensiteit te 
berekenen. Deze zijn onder andere afhankelijk van het te meten lichaamsdeel, de acquisitiemethode, 
Field Of View dimensies, spatiële codeer richtingen, TR., TE, flip hoek en reconstructie algoritmes. 
Het niveau van de achtergrond en bloedvat dient bepaald te worden aan de hand van het 
eindresultaat, de dataset. Als men het gemiddelde achtergrond en bloedvat niveau kent, kan de 
optimale threshold bepaald worden. 

Zoals is gebleken in hoofdstuk 2 is de achtergrond te beschrijven met behulp van een Gaussische 
verdeling. Dit geldt tevens voor de verdeling van de bloedvat intensiteiten. De bepaling van het 
achtergrond (en bloedvat) niveau met eventueel de standaarddeviatie op verschillende plaatsen in de 
dataset kan uitgevoerd worden door de hele dataset op te delen in een aantal ROI's (Region Of 
Interest). Een ROl is een drie dimensionaal deelgebied van het image. Tijdens de segmentatie wordt 
steeds nagegaan in welke ROl het voxel, dat gecontroleerd wordt, zich bevindt. De eigenschappen 
van de data in deze ROl wordt gebruikt bij de segmentatie. Er zijn drie eisen te stellen aan deze 
ROI's: 

l) Zo groot mogelijk aantal voxels. 
Om de Gaussische verdeling van de intensiteiten te kunnen bepalen dient men een 
groot aantal (enkele honderden) voxels mee te nemen. Indien dit niet het 
geval is kan de gevonden verdeling een slechte representatie zijn van de werkelijke 
verdeling. 

2) De ROl dient groter te zijn dan de diameter van het grootste bloedvat. 
Op deze manier wordt voorkomen dat alleen de statistische verdeling van een bloedvat 
bepaald wordt. Wc zijn geïnteresseerd in het achtergrond en bloedvat niveau binnen een ROl. 

3) Binnen de ROl geen verloop in de intensiteit van het vat en de achtergrond. 
Aangenomen mag worden dat de intensiteit van een bloedvat in een gebied van 
5x5x5cm niet varieert door de bovenstaande artefacten. 

De eerste twee eisen stellen een minimale omvang van de ROl, terwijl de derde eis een maximum 
stelt. 

In het meest gunstige geval bevindt het voxel dat men wil segmenteren zich exact in het centrum van 
een ROl. Dit is niet praktisch uitvoerbaar aangezien men op deze wijze zeer vaak de 
achtergrondverdeling dient te bepalen, wat veel rekentijd kost. Men kan de dataset opdelen in 
overlappende ROI's. In figuur 4.3 a) is er geen sprake van overlappende ROI's. Voxel l bevindt 
zich vlak bij de rand van de eerste ROl. In 5b) zijn 5 extra ROI's geplaatst, waardoor de ROI's half 
overlappen. Voxel l bevindt zich nu redelijk gecentreerd in de vijfde ROl. 
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(a) (b) 
Figuur 4.3 Positionering van de ROI's a) 4 niet overlappende ROI's b) 9 half 
overlappende ROI's (schematisch). 

Door gebruik te maken van overlappende ROI's kan men zonder al te veel rekenwerk toch 
nauwkeurig de achtergrondverdeling bepalen van een voxel. Hoe groter de overlap, des te meer 
berekeningen er uitgevoerd dienen te worden en hoe groter de nauwkeurigheid wordt. Bij de 
implementatie dient een afweging gemaakt te worden tussen nauwkeurigheid en rekentijd. 

Voor de daadwerkelijke bepaling van de achtergrondverdeling in een ROl verwijs ik naar paragraaf 
5.2.1 en 5.3.1. 

4.2.3 Bepaling van de optimale threshold. 

De volgende stap die uitgevoerd dient te worden is de bepaling van de threshold. In figuur 4.4 zijn 
twee voorbeelden gegeven van histogrammen van een MRI beeld. Een histogram geeft weer het 
aantal maal dat een grijswaarde voorkomt in de dataset. In figuur 4.4a) kan men de verdeling van de 
achtergrond (rond 50) duidelijk onderscheiden van het bloedvat (rond 180). De threshold is 
eenvoudig te plaatsen tussen deze twee verdeling. In figuur 4.4b) wordt dit aanzienlijk lastiger. In 
deze paragraaf staat beschreven wat de (theoretisch) optimale positie van de threshold is. 
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Figuur 4.4 De histogrammen van twee MRI beelden van een bloedvat met achtergrond 
(ROl is 3x3cm). 

In [GON-92] wordt een methode beschreven om de optimale threshold te bepalen in een dataset met 
twee intensiteit gebieden (vat en achtergrond) met beide een Gaussische verdeling. 
In een histogram wordt de dichtheidsfunctie van de intensiteit, p(z), uitgezet. Stel er zijn twee 
waardes met additieve Gaussische ruis, dan is de dichtheidsfunctie als volgt: 

p(z) = PoPo(z) + PtP/z) (4 .1) 

met in het geval van Gaussische ruis: 

met J..lo en J..lt 

cro en cr1 
Po en P1 

z 

Tevens moet gelden: 

== gemiddelde waardes van de twee intensiteit niveaus 
== standaard deviatie rond de gemiddelde waardes 
== dichtheid van de twee niveaus 
==grijswaarde (intensiteit) 

(4.2) 

(4 .3) 

Neem aan dat J..lo < J..lt en dat T is de threshold waarvoor geldt: alle voxels met grijswaardes onder T 
behoren tot de achtergrond, alles boven T behoort tot het object. De kans dat een object voxel wordt 
meegerekend tot de achtergrond is, 
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T 

Eo= J P/z)dz (4.4) 

De kans dat een achtergrond voxel wordt meegerekend tot het object is, 
Cf) 

E 1 = fpo(z)dz (4.5) 
T 

De totale kans op een fout is 
(4.6) 

De threshold waarde T waarvoor de fout minimaal is kan worden berekend door de afgeleide naar T 
van E(T) nul te stellen. Men vindt zo 

(4.7) 

Door dit resultaat toe te passen op een Gaussische verdeling, de logaritme te nemen en te 
vereenvoudigen, geeft de volgende vergelijking 

met 

A - 2 2 -ero-erJ 

B = 2( f.10 er?- f.11 er~) 

2 2 2 2 2 2 er1Po 
C = erof.11 -er1 f.10+ 2eroerJln-

eroPJ 

Als de varianties gelijk worden gesteld, cr2 = cr0
2 

= cr1
2

, krijgt men 

T = f.lo + f.ll + er2 ln Po 

2 f.lo- f.11 P1 

(4.8) 

(4.9) 

Bij de juiste afmetingen van de ROl mag de tweede factor van (4.9) verwaarloosd worden. Dit mag 
aangezien het verschil tussen het achtergrondniveau p0 en het objectniveau p 1 groot is ten opzichte 
van de ruis cr. De verhouding tussen P0 en P1 is bepalend voor de tweede factor. De grootte van de 
ROl bepaalt deze verhouding. Indien de ROl een afmeting heeft van 4cm en het bloedvat een 
diameter van 4cm, zullen sommige ROI's hoofdzakelijk bestaan uit bloedvat. In deze ROI's is P1 
ruim groter dan p0 en zal de tweede factor een rol gaan spelen bij de plaats van de optimale 
threshold. Bij zeer grote ROI's is het omgekeerde waar. De ROl dient zo groot gekozen te worden 
dat Po~P 1 . 

Uit resultaten van een simulatie onderzoek van D.Kaandorp bleek dat indien men de threshold precies 
tussen f..lo en f..l 1 plaatst (de tweede factor van (4.9) is verwaarloosd), er gemiddeld geen oppervlak 
over- of onderschatting plaatsvindt in het 2D geval voor cirkelvormige objecten en voldoende 
resolutie (straal van de objecten dient groter te zijn dan 1. 5 keer de pixel afmeting). 
Dit bevestigt de bovenstaande theorie. In het uiteindelijke segmentatie algoritme zal de threshold T 
bepaald worden met behulp van de volgende formule: 
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T = ~f.l.::....o _+--'-f.lt--'-
2 

(4.10) 

4.2.4 Relatie tussen achtergrondruis en connectiviteit. 

Een eigenschap waarop gelet dient te worden bij het region growing algoritme is het gevolg van een 
te lage threshold op een beeld met achtergrond ruis. 
Stel we hebben een startpunt (seedpoint) geplaatst in de achtergrondruis [CLI-91]. Dit seedpoint 
heeft een intensiteit boven een bepaalde thresho1d. De kans dat een buurvoxel tevens boven de 
threshold is stellen we P(x). We gaan er vanuit dat er naar alle 26 buren van het seedpoint gekeken 
wordt. Er zijn dus 26*P(x) mogelijkheden dat een buur geselecteerd wordt. Deze buur heeft 
vervolgens weer 26 buren, etc. Het aantal voxels aangesloten op één seedpoint is: 

n = 1 + 26P(x)+ [26P(x) f + ... (4.11) 

Deze reeks kan vereenvoudigd worden tot 
1 

n:::::----
1-26P(x) 

(4.12) 

In feite v.11 men dat n=O geldt zodar er niet in de achtergrond gegroeid wordt. In het slechtste geval 
gaat n naar oneindig. Aangezien de dataset niet oneindig is zou dit inhouden dat zeer veel achtergrond 
voxels als objectvoxels worden aangezien. Dit is het geval als P(x)= 1126. Om dit te voorkomen wordt 
als eis gesteld: P(x)< 1/26. 

Het aantal aangesloten voxels in de achtergrond ruis neemt toe als de threshold afneemt. Onder een 
bepaalde waarde van de threshold zullen zeer veel achtergrondvoxels gesegmenteerd worden. 
Dit is het geval als 1/26 van alle beeldvoxels een intensiteit heeft die boven deze threshold ligt. Voor 
een Gaussische verdeling ligt dit bij Z=1,8. De minimale threshold als naar 26 buren gekeken wordt 
IS: 

Thresholdmin = f.10 + 1,8* CJo (4.13) 

In het geval dat de threshold bepaald wordt volgens de methode beschreven in paragraaf 4.2.3, kan 
het zijn dat de threshold onder dit minimum ligt. De verwachting is dat op dat moment de segmentatie 
fout gaat ('wegloopt' in de achtergrond). Een oplossing voor dit probleem wordt gegeven in de 
volgende paragraaf. 

4.2.5 Toevoeging van connectiviteit bij de segmentatie. 

Door te segmenteren met behulp van region growing wordt reeds gebruik gemaakt van de eigenschap 
dat het object een aaneensluiting van voxels is met een grijswaarde boven de threshold. Dit kan 
aangescherpt worden door te eisen dat een objectvoxel meer dan één objectbuur heeft. Dit heeft twee 
voordelen: 
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1) Door toevoeging van deze eis neemt de kans af dat er in de achtergrond doorgegroeid wordt. Ruis 
heeft een ongecorreleerd karakter. De kans dat een achtergrondruis voxel twee buurvoxels heeft met 
een intensiteit die boven de threshold liggen is kleiner dan in het geval van één buurvoxel. Dit wordt 
echter nog aangescherpt door te eisen dat het voxel meer dan één objectbuur heeft. Dit wil zeggen dat 
van een voxel niet het aantal buren worden geteld met een intensiteit boven de threshold, maar het 
aantal buren die reeds zijn onderscheiden. In welke mate het doorgroeien in de achtergrond wordt 
voorkomen kan niet voorspeld worden, aangezien de segmentatie door deze eis afhankelijk is 
geworden van de vorm van het te segmenteren object. 

2) Er worden geen objecten gesegmenteerd die uit slechts één voxelrij bestaan. Dit zal worden 
toegelicht in de volgende figuur. Region growing in 2D zonder de eis van een minimum aantal buren 
kan een object segmenteren dat eruitziet als in a), de getallen in de figuur geven de volgorde van 
segmenteren aan. In b) is de eis ingesteld dat er slechts gesegmenteerd wordt als er minstens twee 
objectburen in de nabije omgeving van het voxel zijn. De segmentatie stopt nu bij stap 5. In 2D blijkt 
dat er minimaal twee buren dienen te zijn om te voorkomen dat er objecten gesegmenteerd worden die 
uit één voxelrij bestaan. Door het instellen van een minimum aantal buren (bijvoorbeeld 2) in 3D 
kan dit gedeeltelijk voorkomen worden. Het blijft echter mogelijk dat lintvormige objecten 
(bijvoorbeeld met een breedte van enkele voxels en een hoogte van één voxel) gesegmenteerd worden. 

-
5 

5 

4 3 
4 3 

2 I 2 

(a) (b) 

Figuur 4.5 Segmentatie a) standaard b) met eis minimum aantal buren is 2. 

Een belangrijk gevolg van de toevoeging van de eis dat een voxel een minimum aantal buren moet 
hebben om gesegmenteerd te worden, is dat een voxel diverse keren 'gekeurd' kan worden door het 
algoritme alvorens het voxel aan alle eisen voldoet. Zo kan een voxel vier keer niet gesegmenteerd 
worden, maar de vijfde keer wel. Dit kan het segmentatie algoritme aanzienlijk vertragen. 

Aangezien dit algoritme gebruik maakt van de optimale positie van de threshold, is het optima! 
threshold region growing algoritme genoemd. De opzet en uitvoering van het optima! threshold 
region growing algoritme wordt beschreven in paragraaf 5 .2. 
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4.2.6 Relatie tussen object en connectiviteit. 

In de bovenstaande paragraaf is beschreven hoe de optimale threshold bepaald kan worden indien de 
gemiddelde niveaus van de achtergrond en het object bekend zijn. In deze paragraaf zal een 
alternatieve methode beschreven worden. 
In paragraaf 2.2 wordt reeds gesproken over de eigenschap dat het gereconstrueerde signaal in een 
toegekend voxel niet uitsluitend bepaald wordt door het corresponderende volume element. Er blijkt 
dat ook omliggende elementen invloed hebben op het signaal. Dit houdt een relatie in tussen de 
intensiteit van een voxel en de hoeveelheid objectburen. Deze relatie is niet te berekenen met behulp 
van de point-spread fonction. Met deze functie kan men de invloed van één klein element (kleiner 
dan het voxel) berekenen als hiervan de positie nauwkeurig bekent is. In ons geval gaat het over een 
groot aantal elementen waarvan men niet de positie kent. Om deze reden is er naar een alternatief 
gezocht. 
Een eigenschap die intuïtief aanvaardbaar, maar theoretisch niet of nauw-elijks te onderbouwen is, is 
de volgende. Als een voxel een groot aantal buurvoxels heeft die reeds gesegmenteerd zijn, dan is de 
kans groot dat dit voxel tevens tot het object behoort. Een voxel met t\\'intig object buurvoxels heeft 
een grotere kans tot het object te behoren dan een voxel met slechts één object buur. Van twee 
situaties zijn nauwkeurig de kansen te bepalen. Indien een voxel geen object buren heeft dan is de 
kans 0% dat dit voxel tot het object behoort. In een region growing algoritme is dit namelijk niet 
mogelijk. Als een voxel 26 object buren heeft, is de kans 100% dat dit een object voxel is. We gaan 
er vanuit dat er in het object geen gaten voorkomen ter grootte van een voxel. 
Het lijkt niet mogelijk om de kansen theoretisch te bepalen voor het geval dat een voxel een aantal 
buren heeft dat ligt tussen de 0 en 26. In de literatuur wordt nergens gewag gemaakt van deze 
eigenschap en eigen pogingen liepen vast. In paragraaf 5.3.3 wordt een onderzoek beschreven dat 
indirect naar dit verband heeft gezocht. Uit de resultaten blijkt, dat er wel degelijk een verband 
bestaat, maar dat de vorm onbekend blijft. 

Om een segmentatie routine te kunnen schrijven die gebruik maakt van de relatie tussen object en 
connectiviteit is er een lineair verband gesteld tussen het aantal object buren en de kans dat het 
betreffende voxel tot dit object behoort. De kans wordt als volgt berekend er vanuit gaande dat naar 
26 buren wordt gekeken: 

met Pabi 
n 

= kans op object voxel 

n 
Pobf = 

26 

= aantal omliggende object voxels 

De berekening van de threshold gaat als volgt. 

(4.14) 

Bekend is het aantal object buren van het te segmenteren voxel en de verdeling van de 
achtergrondruis (J.lo en cr0). Aan de hand van formule (4.14) is de kans P te berekenen dat dit voxel 
tot het object behoort. Dit is om te rekenen naar de kans dat het voxel tot de achtergrond behoort, 
Pback = 1-P. 

Door het plaatsen van een threshold krijgen we een fractie voxels met grijswaardes onder deze 
threshold die tot de achtergrond horen en een fractie met grijswaardes erboven die tot het object 
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behoren. Aan de hand van 11o ,cr0 en formule 2.15 zijn deze fracties te berekenen. De berekeningen 
worden uitgevoerd met alleen de verdeling van de achtergrond. Dit mag als de afmetingen van de 
ROl zodanig worden gekozen dat het percentage bloedvat in de ROl te verwaarlozen is ten opzichte 
van het percentage achtergrond. Een voorbeeld in figuur 4.6 is een threshold T geplaatst bij 70. Het 
grijze gebied is ongeveer 90% van de voxels. 

20 

n 
10 

100 150 200 250 

grijswaarde 

Figuur 4.6 Schematische histogram van dataset met achtergrond en object. 

Door de fractie van de achtergrond gelijk te stellen aan Pback kan de threshold berekend worden. Op 
deze wijze is er een verband gelegd tussen het aantal object buren en de threshold. 

Indien men het aantal object buren n van een te bepalen voxel, het gemiddelde niveau 11o en de 
standaard deviatie cr0 van de achtergrond ruis weet, kan met behulp van de gestandaardiseerde 
variabele Z de threshold bepaald worden: 

Threshold = f.10 + Z * a-o (4.15) 

De waardes voor Z worden weergegeven in de volgende tabel. 
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Tabel4.1. Berekening Pobj' Pback en Z als functie van het aantal object buren n. 

N Pob Pback z 
0 0.00 1.00 00 

1 0.038 0.962 1.80 
2 0.077 0.923 1.43 
3 0.115 0.885 1.20 
4 0.154 0.846 1.00 
5 0.192 0.808 0.87 
6 0.231 0.769 0.74 
7 0.269 0.731 0.61 
8 0.308 0.692 0.50 
9 0.346 0.654 0.40 
10 0.385 0.615 0.29 
11 0.423 0.577 0.19 
12 0.462 0.538 0.10 
13 0.500 0.500 0.00 
14 0.538 0.462 -0.10 
15 0.577 0.423 -0.19 
16 0.615 0.385 -0.29 
17 0.654 0.346 -0.40 
18 0.692 0.308 -0.50 
19 0.731 0.269 -0.61 
20 0.769 0.231 -0.74 
21 0.808 0.192 -0.87 
22 0.846 0.154 -1.00 
23 0.885 0.115 -1.20 
24 0.923 0.077 -1.43 
25 0.962 0.038 -1.80 
26 1.00 0.00 _oo 

Hieruit blijkt dat elk aangesloten voxel boven de f.1o + 1,8*cr0 altijd tot het object behoort (aantal 
buren is 1). 

Doordat dit algoritme de threshold varieert per voxel aan de hand van het aantal objectburen, is dit 
algoritme het variabie threshold region growing algoritme genoemd. De opzet en uitvoering wordt 
beschreven in paragraaf 5. 3. 
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4.3 De fantoommetingen. 

Bij de controle van de segmentatie algoritmes zijn beelden gebruikt van fantoommetingen. De 
gescande objecten zijn twee plastic slangen gevuld met water. De binnendiameters zijn 4 en 6 mm. 
De massa(:::::: het volume) van het water in de kleine slang is 13, lg en in de grote slang 29,5g. 
Vervolgens zijn 4 T2-gewogen scans gemaakt met de volgende instellingen. 

Tabel 4.2 Parameters van de fantoommetingen .. 

Scantechniek Matrixgrootte x #slices Voxelafmetingen 
[mm] 

1 2D Multiple-slice (MS) 256x256x48 lxlx3 
2 2D Multiple-slice (MS) 256x256x30 lxlx6 
3 3D Volume (3D) 256x256x48 lxlx3 
4 3D Volume (3D) 256x256x30 lxlx6 

Aan de hand van deze metingen is het mogelijk om de segmentatie algoritmes te controleren. Als men 
na de segmentatie het aantal gesegmenteerde voxels telt, kan de massa omgerekend worden. 
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Hoofdstuk 5. Resultaten. 

Dit hoofdstuk is in drie stukken opgedeeld. Paragraaf 5.1 beschrijft het onderzoek naar de meest 
efficiënte groeimethode. Paragraaf 5.2 beschrijft optima! threshold region growing algoritme en 5.3 
het het variabie threshold region growing algoritme. Er wordt gekeken naar manieren om de 
algoritmes te valideren en te optimaliseren. 

5.1. Bepaling van de meest eficiënte groeimethode. 

Het region growing algoritme is een iteratief proces. Men begint met het plaatsen van een seedpoint 
en bekijkt de buren. Indien één van de buren een object voxel is, wordt dit een nieuw seedpoint, 
enzovoort. Dit proces kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden in de software. Door 
op verschillende manieren om te gaan met de seedpoints kan de groeimethode verschillen. Een 
methode kan 'compact' groeien, terwijl een andere methode 'wegloopt' en weer terugkomt. Dit wordt 
in figuur 5 .l duidelijk gemaakt. De nummers geven de volgorde van segmentatie aan van de voxels. 

(a) (b) 

Figuur 5.1 Twee verschillende groeimethodes: a)' compacte' groei b) minder 'compacte' 
groei. 

Uiteindelijk zullen beide methodes hetzelfde resultaat gevw. Het verschil kan echter liggen in het 
aantal stappen (of berekeningen) dat het algoritme uit moet voeren per segmentatie. In paragraaf 
4.2.5 en 4.2.6 is gebleken dat voor beide algoritmes het aantal reeds gesegmenteerde buren van een 
voxel bepalend is voor de segmentatie van dit voxel. Om deze reden kan het zijn dat een voxel niet 
wordt gesegmenteerd bij een eerste benadering, maar wel later in de segmentatie. Indien een region 
growing algoritme zeer compact groeit, is de kans dat een voxel het minimum aantal buren reeds bij 
de eerste 'keuring' heeft groter, dan als er minder compact gegroeid wordt. Des te kleiner het aantal 
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segmentatie stappen, des te groter de efficiëntie van het algoritme. De methode met het minst aantal 
stappen (=berekeningen) zal toegepast worden in het uiteindelijke algoritme. 

Dit is onderzocht voor twee verschillende groeimethodes. De flowcharts zijn gegeven in figuur 5.2. 
Voor de segmentatie wordt gebruik gemaakt van één threshold en de eis dat een objectvoxel een 
minimum aantal buren heeft. Het onderzoek is in 2D uitgevoerd door telkens naar acht buren te 
kijken. Hoewel dit onderzoek in 2D is uitgevoerd en de threshold bepaling verschilt met de 
uiteindelijke twee segmentatie algoritmes, is het principe waarvan de efficiëntie afhangt voor al deze 
algoritmes gelijk: er wordt gesegmenteerd met een afhankelijkheid van het aantal objectburen. 
Het aantal stappen geeft weer het aantal maal dat van een voxel het aantal objectburen wordt geteld. 

Methode 1 

Vervang stackl door stack2 

Verwijder seedpoint van stackl 

Figuur 5.2 Flowcharts van de twee groeimethodes. 

Het grootste verschil tussen de twee methodes is dat methode 1 met twee stacks werkt en methode 2 
met één. In figuur 5.3 staan de resultaten van deze groeimethodes bij 3 verschillende objecten en twee 
verschillende waardes voor het minimum aantal objectburen (nnmin). De gebruikte objecten zijn 
verschillende bloedvaten in een MRI beeld. In de figuur staat het aantal stappen gegeven die het 
algoritme nodig had om te segmenteren en het totaal aantal gesegmenteerde voxels. 
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Figuur 5.3 Aantal stappen van de 2 groeimethodes bij 3 objecten met a)nnmin=2 en 
b) nnmin=3. 

Conclusies 

Uit de figuur blijkt dat methode 1 de meest efficiënte methode is aangezien deze met het minst aantal 
stappen de objecten segmenteert. Door de segmentatie te volgen op het beeldscherm bleek dat 
methode 1 het meest compact groeit. 

Methode 1 wordt toegepast in het optima! threshold region growing algoritme en in het variabie 
threshold region growing algoritme. 
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5.2 Het Optima/ threshold region growing algoritme. 

In paragraaf 4.2.3 bleek dat de optimale positie van de threshold precies ligt tussen het gemiddelde 
van het achtergrondniveau en het te segmenteren object. In deze paragraaf zal dit verwerkt worden in 
een segmentatie algoritme en wordt nagegaan wat de nauwkeurigheid is. 

Hier volgt in het kort de werkwijze van het segmentatie algoritme. 
Voor de segmentatie wordt de dataset opgedeeld in verschillende ROI's. In deze ROI's wordt het 
gemiddelde achtergrond- en objectniveau bepaald (zie paragraaf 5.2.1). Uit deze resultaten worden 
de optimale thresholds berekend. Door middel van region growing wordt het object gesegmenteerd. 

In paragraaf 5.2.2 wordt het minimum aantal buren onderzocht dat optimaal is voor dit segmentatie 
algoritme. Tenslotte wordt in paragraaf 5.2.3 de nauwkeurigheid van het segmentatie algoritme 
onderzocht en in paragraaf 5.2.4 worden de resultaten getoond van het algoritme in de praktijk. 

5.2.1 Bepaling van de achtergrond- en objectverdeling. 

De volgende methode is ontwikkeld om de achtergrond- en object verdeling te bepalen m de 
verschillende ROI's die de dataset opdelen. 
Bepaal: 
1) De gemiddelde grijs\vaarde f!Roi van alle voxels in de ROL 
2) De maximale grijswaarde Xmax· 
3) T1= (f.!ROI+Xmax)/2 
4) De gemiddelde grijswaarde f1D van alle voxels met een grijswaarde kleiner dan T1. 

5) De gemiddelde grijswaarde f11 van alle voxels met een grijswaarde groter dan T1. 

6) Threshold: T = (f1D+f.11)/2 

De volgende figuur geeft twee voorbeelden. Het resultaat van een Gauss kromme gefit door de 
resultaten met de non-lineaire kleinste kwadraten methode wordt aangegeven met een stippellijn. 
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Figuur 5.4 Bepaling van de threshold m.b.v. optima[ threshold region growing algoritme. 

Uit deze figuren blijkt dat deze methode nauwkeurig het gemiddelde niveau achtergrond niveau lijkt 
te bepalen ten opzichte van de gefitte waarde. De fout bij de bepaling van !lo is hier kleiner dan 10%. 
De controle van f.11 is lastiger. Bij een fit in figuur 5.4a) in het grijswaarde gebied boven 120 bleek 
het gemiddelde 180 te zijn. Het verschil met de gevonden waarde is 8%. In figuur 5.4b) is het niet 
mogelijk om een Gauss kromme te fitten die de objectverdeling beschrijft. De methode blijkt echter, 
zelfs als er nauwelijks visueel een onderscheid gemaakt kan worden tussen object en achtergrond, de 
threshold op een acceptabele positie te plaatsen. Dit wil zeggen dat de threshold niet erg hoog maar 
ook niet middenin de achtergrond wordt geplaatst. 

5.2.2 Bepaling van de optimale nnmin bij diverse ruisniveaus. 

Door toevoeging van de eis dat een objectvoxel een minimum aantal buren (nnmin) dient te hebben, 
wordt enigszins voorkomen dat het algoritme 'doorgroeit' in de achtergrond. 
In paragraaf 4.2.5 is aangetoond dat in 2D een minimum aantal buren van twee het gevolg heeft dat 
er geen segmentatie plaatsvindt van objecten met een doorsnede kleiner dan één voxelbreedte. In 3D 
is hiervoor geen minimum te bepalen. Zelfs als er bijvoorbeeld een minimum van 4 gekozen wordt 
blijft het mogelijk dat er objecten met een dikte van voxelbreedte gesegmenteerd worden. Er is 
daarom gekozen voor een empirische bepaling. 

Methode. 

Voor de bepaling van nnmin is weer gebruik gemaakt van de fantoommetingen. Beide scantechnieken 
(MS en 3D) zijn gebruikt met voxelafinetingen van lxlx3mm. De grootte van de ROI's zijn 32x32x3 
voxels met een overlap van 50% in de x en y richting en van 67% in de z richting. Hiermee wordt 
voldaan aan de eis gesteld in paragraaf 4.2.3 dat de verhouding bloedvat/achtergrond in de ROl niet 
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sterk verschilt. In het uiterste geval ZIJn er ongeveer 1000 objectvoxels tegenover 2000 
achtergrondvoxels. 
Voor een aantal beelden met verschillende ruisniveaus en waardes voor nnmin is de segmentatie 
gecontroleerd. De resultaten worden gegeven in bijlage I en figuur 5.5 
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• •30 • ; 30 
- ::;:: massa grote slang - =massa grote slang 

Massa · · · = massa kleine slang Massa mmm=2 
= massa kleine slang 

30 -• 30 . 
28 28 ... 
26 26 

24 24 

22 22 

20 20 

18 18 

16 18 

14 
... . • . . 

12 12 .. 
10 10 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

SNR SNR 

• •MS • •MS 

• •30 • •30 
- = massa grote slang - =massa grote slang 

Massa mmln=3 =massa kleine slang Massa 
!TifTlln=4 

=massa kleine slang 

3D 30 

28 ... 28 

26 26 

24 24 

22 22 

20 20 

18 18 

16 16 

14 . . 14 . 
12 .. 12 

10 10 
0 10 20 3D 40 50 60 70 80 9Q 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

SNR SNR 

Figuur 5.5 Segmentatie bij verschillende SNR en nnmin. 
a) nnmin=l b) nnmin=2 c) nnmin=3 d) nnmin=4. 

De volgende tabel geeft de resultaten van de segmentaties bij verschillende SNR's en nnmin voor de 
twee scanmethodes. Onder een correcte segmentatie wordt verstaan dat de fout kleiner dan 10% is. In 
de tabel worden de resultaten gegeven voor de grote en de kleine slang. 
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Tabel 5.1 Resultaat van de segmentatie van de grote en de kleine slang (groot/klein) bij 
verschillende nnmin en scantechniek, + == goed resultaat - == slecht resultaat. 

MS nnmm 3D nnmm 

SNR 1 2 3 4 SNR 1 2 3 

5 -1- -1- -I- -1- 10 -1- +/+ +/-

9 -I- +/- +/- -1- 13 +/- +/- +/-

13 +/- +/- +/- -1- 16 +/- +/+ +/-

18 +/+ +/+ +/+ +/- 28 +/- +/+ +/+ 

40 +/+ +/+ +/+ +/- 39 +/+ +/+ +/+ 

Conclusie. 

Uit tabel 5.1 blijkt dat segmentatie met nnmin=2 bij de meeste SNR' s een correct resultaat levert. 
Segmentatie met nnmin=2 is, in vergelijking met de andere waardes voor nnmin, het minst gevoelig 
voor ru1s. Om deze reden wordt nnmin=2 toegepast in het optima! threshold region growing 
algoritme. 
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5.2.3 Bepaling van de nauwkeurigheid van het optima/ threshold region growing 
algoritme. 

In bijlage I staan de resultaten van metingen met het optima! threshold region growing algoritme bij 
verschillende ruis niveaus en nnmin. Dit zijn dezelfde metingen als gebruikt zijn in paragraaf 5.2.2. 
Uit deze resultaten wordt de nauwkeurigheid bepaald van het algoritme. De nauwkeurigheid wordt 
bepaald van de segmentatie met nnmin=2. Tabel5.2 en figuur 5.6 geven de resultaten. 

Tabel 5.2 Procentuele fout van het optima/ threshold region growing algoritme bij 
fantoommetingen met verschillende SNR met: 

a) een MS meting b) een 3 D meting 

SNR Fout[%] Fout[%] SNR Fout[%] Fout[%] 
Grote slang Kleine slang Grote slang Kleine slang 

88 1 5 55 -4 9 

63 1 5 39 -4 9 

40 1 4 28 -4 8 

18 0 4 16 -5 10 

13 0 -17 13 -5 11 

9 -2 -18 10 -6 9 

10 

5 
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Figuur 5.6 Procentuele fout in de massabepaling bij segmentatie met verschillende SNR's. 

39 



Conclusies. 

Het blijkt dat de nauwkeurigheid van het optima! threshold region growing algoritme afhangt van de 
volgende drie eigenschappen: 
l) De signaal-ruis verhouding (SNR). 

Uit figuur 5.6 blijkt dat boven een bepaalde SNR de fout ongeveer constant blijft. Onder deze 
waarde gaat de segmentatie fout. Het algoritme neemt nu een groot deel van de achtergrond 
mee of de segmentatie wordt afgebroken en wordt het object niet volledig gesegmenteerd. 
Boven deze minimale SNR blijft het algoritme binnen een foutenmarge van 10%. Bij de kleine 
slang gemeten met de MS techniek ligt dit minimum reeds bij SNR=l8. Bij de ovenge 
metingen ligt dit minimum rond SNR = 10. 

2) De grootte van het te segmenteren object ten opzichte van de scanresolutie. 
In figuur 5.6 blijkt dat de kleine slang bij beide scanmethodes overschat wordt. Deze 
eigenschap wordt in de literatuur beschreven als partial volume artefacts. Het artefact 
ontstaat doordat de gescande objecten opgebouwd worden met rechthoekige voxels. Dit gaat 
nauwkeurig als de afmetingen van de voxels klein zijn ten opzichte van het object. In [KL0-
96] wordt deze fout beschreven voor cirkelvormige objecten. Tevens blijkt dat de segmentatie 
van de kleine slang afgebroken \Vordt bij lage SNR's. De diameter van deze slang is slechts 
enkele voxels groot. Als door ruis een paar voxels een lage intensiteit hebben, kan het 
groeiproces hier niet omheen en wordt de slang afgekapt. 
Deze fouten kunnen geminimaliseerd worden door de scanresolutie zodanig in te stellen dat de 
voxelafmetingen klein zijn ten opzichte van het te segmenteren object. 

3) Scantechniek (MS of 30). 
Er lijkt tevens een verschil te zijn in de nauwkeurigheid afhangend van de scantechniek 2D 
multiple-slice levert meer nauwkeurige resultaten op dan 3D imaging. Om zeker te zijn dat 
er een verschil is zouden er meer fantoommetingen verricht moeten worden. 
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5.2.4 Segmentatie van bloedvaten. 

Tenslotte is het optima! threshold region growing algoritme toegepast op een MRI opname van 
bloedvaten in het menselijk lichaam. 
De gebruikte methode is een Tl gewogen 3D scan. Om het contrast tussen een bloedvat en de 
omgeving te versterken is er gebruik gemaakt van een contrastmiddel. Als contrastmiddel is een 
gadolinium-complex gebruikt. Gadolinium heeft een verlagend effect op de TI relaxatietijd van 
waterstof protonen. In ons geval wordt het middel intraveneus toegediend. 

(a) (b) 
Figuur 5. 7 Resultaten van het algoritme op een MRI beeld van bloedvaten a) sagitaal 

aanzicht b) coronaal aanzicht. 

Het resultaat wordt hier gepresenteerd met behulp van een surface rendering Op deze afbeeldingen 
worden de iliacae (slagaders van de benen) afgebeeld van een patient die in gehurkte houding in de 
MRI ligt. Deze beelden zijn gemaakt in samenwerking met een sportarts binnen het Sint Joseph 
Ziekenhuis. Zijn onderzoek richt zich op de mogelijke afknijping van de iliacae in deze positie. Door 
de vaten te segmenteren kunnen deze afknijpingen gevisualiseerd en eventueel bemeten worden. 

Conclusies 

De bloedvaten worden op het oog goed gesegmenteerd. Er zijn geen gaten of onderbrekingen in de 
grote bloedvaten. De kleinere bloedvaten worden al gauw afgekapt. De afinetingen van deze vaten 
komen overeen met de voxelafinetingen. Hierdoor wordt de intensiteit van deze vaten laag. Wil men 
deze vaten segmenteren dan dient de resolutie van de scan verhoogd te worden. Voor het onderzoek 
waarvoor deze opnames zijn gemaakt zijn deze kleine slagaderen niet van belang. Onderaan het beeld 
is te zien dat de darmen gedeeltelijk mee gesegmenteerd worden. Dit is niet onverwacht aangezien de 
intensiteit van de voxels hier ongeveer overeenkomen met die van de vaten. De darmen en bloedvaten 
kunnen nu eventueel eenvoudig manueel gescheiden worden. 
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5.3 Het variabie threshold region growing algoritme. 

Hier volgt in het kort de werkwijze van het segmentatie algoritme. 
Voor de segmentatie wordt de dataset opgedeeld in verschillende ROI's en de achtergrondverdeling 
bepaald (zie paragraaf 5.3.1). Vervolgens wordt door middel van region growing het object 
gesegmenteerd. Aan de hand van de achtergrondverdeling van de ROI's en het aantal reeds 
gesegmenteerde buren bepaalt het algoritme de threshold (zoals gesteld in paragraaf 4.2.6 of 5.3.2). 

In paragraaf 5.3.2 wordt het resultaat bekeken van de segmentatie volgens het principe beschreven in 
paragraaf 4.2.6. Hierin is het verband tussen de hoogte van de threshold en het aantal objectburen 
lineair gesteld. In paragraaf 5.3.3 wordt empirisch naar een verband gezocht. 

5.3.1 Bepaling van de achtergrondverdeling. 

Uit de theorie in paragraaf 4.2.6 bleek dat de grootte van de ROl zodanig ingesteld moet worden dat 
er in verhouding veel meer achtergrond voxels zijn dan object voxels. Bij de controle van het 
algoritme zijn de fantoommetingen gebruikt en wel de twee 3D scans (zie 4.3). 
De afmeting van de ROI's zijn 48x48x3 voxels gesteld. Dit komt overeen 48x48x9 mm en 48x48xl8 
mm afhankelijk van de meting. Met deze afmetingen blijft men binnen de grens van 5cm en kan er 
vanuit gegaan worden dat de intensiteit van het vat en de achtergrond niet verloopt om 
scantechnische redenen. Tevens is de hoeveelheid achtergrond voxels binnen de ROl groot ten 
opzichte van het aantal bloedvat voxels. Het totaal aantal voxels in de ROl is 6912. Als de slang met 
een diameter van 6 voxels dwars door de RIO loopt zal het maximaal ongeveer 1400 (~1tr2 *48) 
voxels in beslag nemen. Dit is in het uiterste geval nog een stuk kleiner dan het aantal achtergrond 
voxels. De ROl is in de z-richting klein gehouden om de rekentijd te verkorten. 
De ROI's zijn dusdanig gepositioneerd dat er een overlap is in de x en y richting van 50% en in de z
richting van 67% (er worden geen plakken overgeslagen). 

Voor de segmentatie wordt het gemiddelde en de standaard deviatie van de achtergrond van de 
verschillende ROI's berekend en opgeslagen. Dit gebeurt op de volgende wijze. 
Bepaal: 
1. De gemiddelde grijswaarde J.!Roi van alle voxels in de ROl. 
2. De maximale grijswaarde Xmax· 
3. T 1 = (J.!Rm+Xmax)/2 
4. De gemiddelde grijswaarde f.!<J van alle voxels met een grijswaarde kleiner dan T1. 

5. De standaard deviatie cr0 van alle voxels met een grijswaarde kleiner dan T 1. 

Het resultaat is een eerste orde benadering van de gemiddelde grijswaarde met standaard deviatie van 
de achtergrond. 

De volgende figuur toont dat het resultaat (de achtergrondverdeling) redelijk overeenkomt met het 
resultaat gevonden door te fitten met een non-lineaire kleinste kwadraten methode (Levenberg
Marquardt) . 
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Figuur 5.8 Twee voorbeelden met gefitte en berekende waardes. 

Uit figuur 5.8 blijkt dat het achtergrond gemiddelde nauwkeurig bepaald wordt vergeleken met de 
gefitte waarde. De fout is kleiner dan 10%. 
De gevonden standaard deviatie verschilt aanzienlijk met de gefitte waarde. Er heeft een 
overschatting plaatsgevonden. In figuur 5.8 a) is het verschil tussen de fit en de gevonden waarde 
(cro-crfit)lc:~fit *100% ~ 30%. Aangezien de fit beter overeenkomt met de werkelijke verdeling, kan 
vastgesteld worden dat de nauwkeurigheid van de deviatie bepaling niet zo groot is. Dit zal invloed 
hebben op het resultaat van de segmentatie. Een te hoge standaard deviatie heeft als resultaat een te 
hoge threshold en resulteert in een onderschatting van het te segmenteren object. 
De overschatting van de standaard deviatie kan verklaard worden met het feit dat deze wordt bepaald 
in een gebied met grijswaardes lager dan T1 . T1 kan echter zijn geplaatst in de lage grijswaardes van 
het object, dit is te zien in figuur 5.8 a). Hierdoor neemt de standaard deviatie toe. 

43 



5.3.2 Uitvoering van het variabie threshold region growing algoritme. 

In paragraaf 4.2 .6 wordt een methode voorgesteld om te segmenteren door de hoogte van de 
threshold lineair afhankelijk te maken van het aantal reeds gesegmenteerde buren. Deze segmentatie 
methode is toegepast op de fantoommetingen. De afmetingen van de voxels zijn lxlx3 mm. Het 
resultaat wordt gegeven in figuur 5.9. 

Figuur 5.9 Het resultaat van het variabie threshold region growing algoritme op het 
fantoom. 

Het algoritme heeft de slangen niet correct gesegmenteerd. Het algoritme kan geen onderscheid 
maken tussen de twee slangen en er wordt doorgegroeid in de achtergrond. 

Conclusies 

Uit dit resultaat blijkt dat met deze methode de threshold te laag geplaatst wordt. In paragraaf 5.3.1 
bleek dat de standaard deviatie van de achtergrondverdeling niet nauwkeurig bepaald kon worden. 
Deze standaarddeviatie bepaalt (onder andere) de hoogte van de threshold. Het bleek echter dat de 
standaard deviatie overschat werd. Dit wil zeggen dat de threshold eigenlijk al te hóóg wordt 
geplaatst. De fout die ontstaat door de onnauwkeurige bepaling van de standaard deviatie is daarom 
dan ook geen oorzaak van het mislukken van de segmentatie. 
De fout wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het verband tussen connectiviteit en de thrcshold 
niet lineair is. In de volgende paragraaf wordt een methode beschreven die wellicht dit verband 
empirisch kan bepalen. 
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5.3.3 Empirische bepaling van het verband tussen connectiviteit en de threshold. 

De hoogte van de threshold wordt bepaald door de grootte van Z. 

Threshold = f.10 + Z * C5o (5.1) 

Met f.lo = gemiddelde achtergrond niveau 
cr0 = standaarddeviatie van de achtergrond 

In deze paragraaf zal worden gezocht naar een verband tussen het aantal object buren en de waarde 
van Z. Dit is onderzocht door te segmenteren bij verschillende waardes van Z, met de eis dat er een 
minimum aantal buren aanwezig is (zoals in de optimal threshold region growing methode). Dit 
minimum aantal buren wordt gevarieerd. 

5.3.3.1 Bepaling van de optimale threshold bij verschillende waardes van nnmin. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 3D fantoommeting met voxelafmetingen van 
lxlx3mm. Aangezien de SNR's van de fantoombeelden erg groot zijn (SNR>>460), worden twee 
vcrschillende Gaussische ruispatronen bij de dataset opgeteld. De op deze \vijze verkregen SNR' s 
(respectievelijk 10 en 13) komen beter overeen met afbeeldingen van bloedvaten in het menselijk 
lichaam. 

Van deze afbeeldingen worden vóór de segmentatie het gemiddelde niveau en de standaard deviatie 
van de achtergrond in de ROI's bepaald. Vervolgens wordt het beeld gesegmenteerd bij verschillende 
waardes van Z en nnmin (minimum aantal reeds gesegmenteerde objectburen). In de volgende 
grafieken is uitgezet de massa van het gesegmenteerde object tegen Z. 
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De resultaten van dit onderzoek met SNR=13 staan in Bijlage 11. De stippellijnen geven de massa's 
aan van de twee slangen. Opvallend is de geleidelijke afname van de gesegmenteerde massa's met af 
en toe een sprong. Deze afname wordt veroorzaakt door het feit dat bij een hogere threshold er 
minder achtergrondruis aan de rand van de slangen meegenomen wordt. De sprongen worden 
veroorzaakt doordat het algoritme niet de volledige slang segmenteert, er worden stukken afgekapt. 
Dit gebeurt het eerst bij de kleine slang. In figuur 5.6 a) wordt tevens aangegeven wat de 
gezamenlijke massa is van de twee slangen (42,6g). Het resultaat bij Z=3 komt hier nauwkeurig mee 
overeen. Het blijkt dat het segmentatie algoritme de twee slangen hier niet heeft kunnen 
onderscheiden. 
Uit deze grafieken kan een optimale waarde van Z bepaald worden bij de segmentatie met een 
minimum aantal buren. Dit optimum ligt bij die waarde van Z waar de massa van het gesegmenteerde 
object het meest overeenkomt met de werkelijke massa. De optimale waarde Zopt is berekend door de 
resultaten bij de twee SNR' s te middelen. 
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Tabel5.3. Optimale waarde van Z bij het aantal objectburen (onmin). 

nrumn ZsNR=IO ZsNR=I3 Zopt 

1 3,2 3,3 3,3 

2 2,8 3,1 3,0 

3 2,6 3,0 2,8 

4 2,1· 2,3· 2,2 

Het kleine vat werd niet volledig gesegmenteerd. 

Opmerking 
Met deze methode is het niet mogelijk om de optimale Z-waardes te bepalen bij nrunin waardes groter 
dan 4. Bij nrunin=4 is reeds het probleem te zien dat het kleine vat niet volledig gesegmenteerd wordt. 
De maximale waarde van nnmin is afhankelijk van de vorm van het object. Bij objecten met grotere 
afmetingen zal nrunin vergroot kunnen worden. 

5. 3. 3. 2 Bepaling van het aantal object buren van de gesegmenteerde voxels. 

In de vorige paragraaf is nagegaan bij verschillende ·waardes voor nrunin welke optimale threshold 
hoort. Nu zal nagegaan worden hoeveel objectburen de voxels hebben als ze toegekend worden tot 
het object bij een segmentatie met vaste threshold met overeenkomende nrunin (zoals in tabel 5.3). 
Figuur 5.11 toont de segmentatie met nrunin=l en Z=3,3 en nrunin=2 en Z=3,0. Als daadwerkelijk 
zeer veel voxels worden gesegmenteerd bij deze waardes van nnmin, kan men spreken van een 
optimale threshold bij het aantal object buren. 

Figuur 5.11 
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Uit deze figuur blijkt dat dit niet het geval is. Dit wil zeggen dat men niet kan stellen dat de optimale 
thresholds bij de waardes van nnmin ook gelden als optimale thresholds voor voxels met exact dit 
aantal objectburen. Naar dit laatste zijn we juist op zoek. Uit figuur 5.11 blijkt dat als bijvoorbeeld 
een threshold wordt genomen met Z=3 dat niet alleen die voxels worden gesegmenteerd met 2 
objectburen, maar ook met meerdere buren. Dit houdt in dat er teveel voxels worden gesegmenteerd. 
De methode beschreven in deze paragraaf blijkt niet het verband tussen het aantal object buren en de 
threshold te leveren. Desondanks zijn de resultaten van tabel 5.3 geïmplementeerd. Het resultaat 
wordt gegeven in de volgende paragraaf. 

5. 3. 3. 3 Invoering van het resultaat in het segmentatie algoritme. 

Het variabie threshold region growing algoritme is aangepast door de waardes van Z uit tabel 5.3 in 
te voeren. Indien een voxel meer dan 4 objectburen heeft, wordt Z=2. De volgende figuur geeft het 
resultaat van dit algoritme bij de 3D fantoommeting. 

Figuur 5.12 Resultaat van het aangepaste variabie threshold region growing algoritme. 

Het algoritme kan de twee slangen niet van elkaar onderscheiden en er wordt teveel achtergrond ruis 
meegenomen. 

Conclusies 

De objecten zijn niet correct gesegmenteerd. Zoals werd voorspeld worden er teveel voxels 
gesegmenteerd. 

Vanwege de slechte resultaten die het variabie threshold region growing algoritme in zijn 
verschillende vormen heeft geleverd, is er afgestapt van de segmentatie met een variabele threshold 
afhankelijk van het aantal object buren. Er is niet verder gezocht naar een verband tussen 
connectiviteit van het object en de hoogte van de threshold vanwege de uitstekende resultaten van het 
optima! threshold region growing algoritme. 

48 



Hoofdstuk 6. Conclusies. 

De twee segmentatie algoritmes segmenteren aan de hand van een region growing proces. In de 
literatuur worden verschillende algoritmes beschreven die gebruik maken van dit proces. Het 
grootste verschil van de algoritmes beschreven in dit onderzoek met de reeds bekende algoritmes is 
dat er niet alleen gesegmenteerd wordt aan de hand van een threshold. Het segmentatieproces is 
aangevuld met de eis dat het voxel, dat beoordeeld wordt, een minimaal aantal objectburen (nnmin) 
dient te hebben om tot het object te horen. Deze eis heeft twee gevolgen. De eerste is dat er minder 
snel in de achtergrondruis gegroeid wordt. De tweede is dat er geen zeer smalle objecten 
gesegmenteerd worden. In deze objecten zijn we in dit onderzoek niet geïnteresseerd. 

Een gevolg van deze extra eis is dat de efficiëntie van het algoritme af blijkt te hangen van de wijze 
waarop het object 'volgegroeid' wordt. Hoe meer compact er gegroeid wordt, des te minder 
segmentatie stappen genomen hoeven te worden. Er zijn twee methodes bekeken die verschillend het 
region growing proces uitvoeren. Het ene proces plaatst de nieuw gevonden seedpoints telkens 
bovenop één array. Terwijl de tweede methode gebruik maakt van twee array's. Het blijkt dat de 
methode die gebruik maakt van twee arrays met het minst aantal stappen het object segmenteert. 
Aangezien deze methode het meest efficiënt is wordt hij toegepast in de beide segmentatie 
algoritmes. 

Optima/ threshold region growing. 

Het algoritme maakt gebruik van de optimale positie van de threshold. Deze ligt precies tussen het 
gemiddelde van het achtergrondniveau en het te segmenteren object in. 
Om het gemiddelde niveau van de achtergrond en het object te bepalen is een methode ontwikkeld. 
De nauwkeurigheid van deze methode is niet volledig te bepalen. Het niveau van de achtergrond is 
gecontroleerd met een fit voor een tweetal situaties. In deze situaties blijkt het verschil kleiner te zijn 
dan 10%. De nauwkeurigheid van de bepaling van het object niveau kan niet bepaald worden: er is 
niet altijd een duidelijke scheiding tussen object en achtergrond. Er is niet nagegaan hoe nauwkeurig 
de positie van de threshold wordt bepaald met deze methode. Deze wordt indirect gecontroleerd door 
de nauwkeurigheid van het hele segmentatie te bepalen. Als er geen of weinig volume onder- of 
overschatting plaatsvindt wordt de positie van de threshold nauwkeurig bepaald. 

Uit figuur 5.6 blijkt dat boven een bepaalde SNR de massa onder- of overschatting ongeveer 
constant blijft. Boven deze minimale SNR blijft het algoritme binnen een foutenmarge van 10%. 
Onder deze waarde gaat de segmentatie fout. Het algoritme neemt nu een groot deel van de 
achtergrond mee of de segmentatie wordt afgebroken en wordt het object niet volledig 
gesegmenteerd. Bij de kleine slang gemeten met de MS techniek ligt dit minimum reeds bij SNR=l8. 
Bij de overige metingen ligt dit minimum rond SNR=lO. Tevens blijkt uit deze figuur dat de massa 
van de kleine slang overschat wordt. Dit bevestigt de verwachting dat bij deze afinetingen van slang 
en voxels partial volume artefacten een rol gaan spelen. Deze fout kan geminimaliseerd worden 
door de resolutie van de scan te verhogen. Momenteel wordt onderzocht door M. van Gestel of deze 
fout afneemt indien de dataset wordt geïnterpoleerd alvorens de segmentatie. Een eigenschap die 
eventueel verder onderzocht dient worden is het verschil in de nauwkeurigheid van de segmentatie 
door een verschil in scantechniek Uit de metingen lijkt het alsof de segmentatie met de 2D-multiple 
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slice een meer nauwkeurig resultaat levert dan de 3D volume scantechniek Om dit te kunnen staven 
zou er verder onderzocht verricht moeten \Vorden. 

In de praktijk levert deze segmentatie methode uitstekende resultaten. Uit verscheidene voorbeelden 
blijkt dat het algoritme de bloedvaten goed scheidt van de omgeving. 

Variabie threshold region growing. 

Bij dit algoritme wordt de threshold van elk voxel bepaald aan de hand van het aantal objectburen 
van dit voxel. Hoe groter het aantal objectburen, des te kleiner wordt de threshold. 
Aangezien dit verband tussen de threshold en het aantal objectburen (connectiviteit) niet theoretisch 
bepaald kon worden, is er een lineair verband tussen deze twee gesteld. Bij uitvoering van dit 
algoritme op de fantoommetingen bleek dat de slangen niet correct worden gesegmenteerd. De reden 
hiervan is dat het verband tussen de threshold en het aantal objectburen niet lineair is. 
Er is een poging gedaan om dit verband empirisch te bepalen. Gezocht wordt de optimale threshold 
van een voxel met een x aantal objectburen. Deze waardes kunnen niet rechtstreeks gevonden 
worden. Er zijn een aantal segmentaties uitgevoerd bij verschillende threshold waardes met de eis dat 
een voxel een minimum aantal objectburen (nnmin) heeft. Vervolgens zijn de optimale threshold 
waardes bepaald. Deze optima zijn gevonden voor nnmin= 1,2 en 3. Het bleek echter dat deze optima 
niet overeenkomen met de optimale waardes voor voxels met exact dit aantal buren. Desondanks zijn 
de gevonden waardes geïmplementeerd, het resultaat bleek een incorrecte segmentatie te zijn. 

Vanwege de slechte resultaten die het variabie threshold region growing algoritme in zijn 
verschillende vormen heeft geleverd, is er afgestapt van de segmentatie met een variabele threshold 
afhankelijk van het aantal objectburen. 

Concluderend. 

Het resultaat dat dit onderzoek heeft opgeleverd is een segmentatie algoritme dat voldoet, binnen 
bepaalde grenzen, aan de eisen die er gesteld werden. Het algoritme kan met weinig interactie van de 
gebruiker, door slechts het eerste seedpoint aan te geven, met een kleine systematische fout 
bloedvaten segmenteren. De hele segmentatieprocedure geschiedt binnen twee minuten. Er dient nog 
onderzocht te worden hoe het algoritme functioneert als er aneurisma 's of stenoses aanwezig zijn. 
Als er een vernauwing is van het vat kan het algoritme hier stoppen met groeien. Dit zal het geval 
zijn als de doorsnede van het vat de afmeting van de voxels benaderd. Dit kan voorkomen worden 
door de scanresolutie te verhogen. Een aneurisma kan problemen opleveren als de intensiteit van het 
vat hier erg laag wordt en als de diameter overeenkomt met de grootte van de ROl. Men dient in het 
laatste geval de ROl te vergroten. Het algoritme zal niet correct segmenteren als de intensiteit van 
het vat nagenoeg gelijk wordt aan de intensiteit van de omgeving, dit zal voorkomen moeten worden 
door een juiste scantechniek te kiezen. 

Hoewel het verslag is geschreven voor de segmentatie van bloedvaten, kan het onder twee 
voorwaarden ook gebruikt worden voor de segmentatie van andere objecten. De eerste voorwaarde is 
dat het te segmenteren object een hogere intensiteit heeft dan de omgeving. Aan deze voorwaarde 
kan voldaan worden door een juiste scanmethode te kiezen. De tweede voorwaarde is dat de grootte 
van de ROI's groter dient te zijn dan de grootte van het object. 
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Bijlage I. Resultaten OTRG algoritme op fantoommetingen met verschillende SNR. 
F t t MS hn. k an oommetmg me tee Ie . 

nnmin Grote slang (g) Kleine slang (g) 

SNR:::::88 I 

1 29.8 13.7 

2 29.8 13.7 

3 29.8 13.7 

4 28.7 -
SNR:::::63 ._ 

l 29.8 13.7 

2 29.8 13.7 

3 29.8 13.7 

4 28.6 -
SNR:::::40 1

· 

1 29.7 13.6 

2 29.7 13.6 

3 29.7 13.6 

4 - -
SNR:::::18 

l 29.5 13.6 

2 29.5 13.6 

3 29.5 13.6 

4 28.3 -
SNR:::::13 

1 29.4 -

2 29.4 10.9 

3 29.4 10.9 

4 16.5 -
SNR:::::9 

1 - -
2 29.0 10.7 

3 29.0 8.5 

4 18.7 

SNR:::::5 

1 - -

2 - 6.3 

3 12.7 -

4 - -



F antoommetmg met 30 hn. k tee te . 

nnmin Grot" <:hno fo) Kleine slang (g) 

SNR:::::55 

1 28.2 14.3 

2 28.2 14.3 

3 28.2 14.3 

4 - -
SNR:::::39 

1 28.2 14.3 

2 28.2 14.3 

3 28.2 14.3 

4 - -
SNR:::::28 

1 28.2 -
2 28.2 14.2 

3 28.2 14.2 

4 -
SNR:::::16 

1 29.3 -
2 28.1 14.4 

3 28.1 11.7 

4 - -
SNR:::::13 

1 28.1 -
2 27.9 14.6 

3 27.9 11.5 

4 - -
SNR:::::10 

I - -
2 27.7 14.3 

3 27.7 8.6 

4 - -



Bijlage 11. Variatie threshold op fantoom met SNR=13. Massa tegen Z. 
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