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Samenvatting

De waarde van afbeeldingen in de geneeskunde wordt voornamelijk bepaald door de
kundigheid van de arts om er diagnostische informatie uit te halen. Afgezien van de
subjectiviteit die hierbij een rol speelt, gaat bij deze benadering veel kwantitatieve informatie
verloren. Met kwantitatieve weefselkarakterisering proberen we deze problemen op te lossen.

Met ultrasone tomografie kunnen we afbeeldingen maken van doorsneden van het menselijk
lichaam op basis van de geluidssnelheid, de dempingscoetficient, de dempingshelling en de
backscatter. Deze parameters hebben allen een relatie met de eigenschappen van het weefsel.
In dit afstudeerproject zijn de mogelijkheden om hiermee kwantitatieve weefsel
karakterisering toe te passen onderzocht.

Eerst is er een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar kwantitatieve gegevens over deze
acoustische parameters. Opvallend was het gebrek aan consistente data, wat toch een vereiste
is voor het opstellen van een betrouwbaar weefselkarakteriseringssysteem. Tevens is de
fysische relatie onderzocht van de acoustische parameters met de eigenschappen van het
weefsel. Daarna is er software ontwikkeld die de gemeten tomogrammen kan opdelen in
gebieden van verschillende soorten weefsels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassieke
patroonherkenningsmethoden. Deze algoritmen zijn vervolgens toegepast op gemeten
tomogrammen van test-fantomen en op gesimuleerde tomogrammen van borstweefsel
doorsneden.

De resultaten leverden een nauwkeurigheid op van 96 % in de simulatie en 90 % in de
meting. De nauwkeurigheid van de gemeten tomogrammen heeft nogal te lijden onder de
meetartefacten die ontstaan ten gevolge van refractie, interferentieverschijnselen en reflectie,
voornamelijk op overgangen van twee soorten weefsel.

Tot slot wordt nog een praktische methode voorgesteld die ondersteuning zou kunnen geven
bij bepaalde diagnostische problemen. De methode is gebaseerd op de lineare Bayes
classificatie van de met de tomograaf gemeten acoustische parameters in een bepaald gebied
van interesse.
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Summary

QUANTITATIVE TISSUE CHARACTERIZATION
WITH ULTRASOUND TOMOGRAPHY

The value of images in medicine depends largely on the ability of the medical doctor to
extract diagnostic information from them. In this way most of the quantitative informati
on that is contained by the images is lost, and also the subjectivity of this approach plays
an important role. By using quantitative tissue characterization, we try to overcome these
problems.

With ultrasound tomography we can generate images from a slice of the human body,
based on the velocity of the ultrasound, the attenuation-coefficient, the attenuation-slope
and the backscatter. All these parameters have a relation with the characteristics of the
tissue in the slice. This project deals with the possibilities to use these parameters for
quantitative tissue characterization.

Because of the lack of quantitative information on the acoustical parameters in biological
tissues, research has been done to obtain some values from literature. Also the physical
relation between the acoustical parameters and the characteristics of the tissue has been
examined. Software has been developed to classify the acoustical parameters into groups
of tissues. The classification was based on classical pattern recognition techniques. With
these algorithms images from test-phantoms measured with the ultrasound tomograph
and some simulated images of breast tissue with additive noise were classified.

The results showed a mean accuracy of 96 % for the simulated images and 90 % for the
measured images. The measured images suffer from artifacts due to refraction, phase-can
cellation and reflection, specially at the borders between two different kinds of tissue.
More data is needed for a reliable database that supports the tissue characterization
system.

Finally a practical method is proposed to give the doctor some support in making his
diagnosis. The method is based on a linear Bayes classification of the parameters from a
special region of interest.
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1. Inleiding

Voor het stellen van een goede diagnose heeft een arts vaak infonnatie nodig over de
toestand van het ziek zijnde weefsel. Het liefst zou hij daarbij zelf op deze plaats een
kijkje willen nemen om zo het ziektebeeld te kunnen vaststellen, maar dit brengt
vanzelfsprekend nogal wat problemen met zich mee. Vandaar dat de medische technici
op zoek zijn gegaan naar method en die op een non-invasieve manier delen van het
lichaam af kunnen beelden.

Met behulp van de afbeeldingstechnieken probeert men een beeld te vonnen van een te
onderzoeken voorwerp. Het afbeeldend systeem transporteert eigenlijk informatie van het
voorwerp naar het beeld. Dit transport gebeurt door middel van een voor elk afbeeldend
systeem karakteristieke infonnatiedrager. Deze infonnatiedrager is een energiestroom die
met het af te beelden voorwerp een interactie aangaat en daarna weer meetbaar is. Uit
deze gemeten energiestroom kan dan een plaalje geconstrueerd worden, dat iets zegt over
de vonn en toestand van het gemeten voorwerp. Voorbeelden van afbeeldende systemen
zijn de rontgentechniek en de Magnetic Resonance Imaging (MRI). In het eerste geval is
rontgenstraling de infonnatiedrager en in het tweede geval de door waterstofionen
uitgezonden elektromagnetische straling. Sinds het einde van de jaren '40 onderzoekt men
de toepassingsmogelijkheden van ultrageluid als infonnatiedrager voor het maken van af
beeldingen van menselijk weefseJ. Ultrageluid is geluid met een frequentie die hoger is
dan de maximaal hoorbare geluidsfrequentie voor mensen, 20 kHz. Het gebruik hiervan
heeft het grote voordeel boven bijvoorbeeld rontgenstraling dat bij de voor afbeeldings
toepassingen gebruikte intensiteit, voor zover bekend, geen schadelijke gevolgen kunnen
optreden voor de patient. Daarnaast zijn de kosten van een opstelling relatief laag en de
techniek relatief eenvoudig vergeleken met die van de MRI. Een van de nadelen die daar
tegenover staan is het feit dat bij relatief lage frequenties gemeten moet worden omdat de
demping van het uItrageluid bij hogere frequenties te groot wordt. Dit betekent een
grotere golflengte (10.3-10-4 m.) en dus een lagere resolutie dan bij het gebruik van
rontgenstraling met golflengtes van 1O-lD m.

De vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven verricht
onder andere onderzoek naar de medische toepassingen van het gebruik van uItrageluid
voor het maken van afbeeldingen. Hier wordt gewerkt aan een uItrasone tomograaf, die
afbeeldingen maakt van doorsneden van een object door gebruik te maken van ultrage
luid. Deze tomograaf zendt geluidspulsen uit en meet daarna zowel het geluid dat door
het object heendringt als het geluid dat teruggekaatst wordt. Op basis van deze metingen
kan voor een doorsnede van het object de lokale waarde van een acoustische parameter
bepaald worden. De huidige opstelJing haaIt op deze manier vier acoustische grootheden
uit de ontvangen pulsen en construeert voor elke grootheid een afbeelding die in elk punt
de lokale waarde van die grootheid weergeeft. Deze grootheden zijn de geluidssnelheid,
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de demping van het geluid, de frequentie-afhankelijkheid van de demping en de totale

hoeveelheid teruggekaatst verrnogen. Deze grootheden blijken ieder op zich afhankelijk te

zijn van het medium waarin de geluidspuls zieh voortplant. De geluidssnelheid door bot

is bijvoorbeeld veel hoger dan door spierweefsel, omdat het bot heel andere eigen
sehappen heeft dan spier. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat op basis van de lokale

waarde van zo'n aeoustisehe grootheid iets te zeggen is over het type weefsel of mis

sehien weI de toestand van het weefsel op die plaats. Door nu de meetresuItaten van vier

grootheden te eombineren is waarsehijnlijk met toenemende zekerheid het weefsel te
karakteriseren. De teehniek die deze mogelijkheden onderzoekt heet weefselkarakteri

sering.

Met de kwantitatieve weefselkarakterisering probeert men op grand van gemeten
grootheden het type en de toestand van het weefsel te omsehrijven. Omdat bij veel

ziektebeelden het weefsel op een bepaalde plaats ingrijpend van struetuur en samenstel

ling verandert, mag aangenomen worden dat met de weefselkarakterisering iets over dit

ziektebeeld gezegd kan worden. Hierrnee zou de weefselkarakterisering op basis van
ultrasone tomografie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het stellen van de juiste

diagnose.

Uitgaande van de lokale geluidssnelheid, demping, frequentie-afhankelijkheid van de

demping en het teruggekaatste verrnogen rijst de vraag wat de mogelijkheden van deze

metingen zijn met betrekking tot het karakteriseren van weefsels. Wat is het seheidend

verrnogen van deze teehniek en op welke manier moeten de vier grootheden daarvoor

geeombineerd worden? Welke parameters zijn het meest diseriminerend en welke in
mindere mate? Het afstudeerprojeet heeft zieh in dit kader afgespeeld.
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2. De ultrasone tomograaf

In dit hoofdstuk wordt het meetpn'ndpe van de uItrasone tomogrlU1f kort beJumdeld.
Er wordt ingeglU1n op de wijze wlU1rop de acoustische parameters geluidssnelheid,
dempingscoiifficient, dempingshelling en backscatter beplU1ld worden. Tevens komen
hierbij de fouten die bij deze meetmethode optreden lU1n bod.

De ultrasone tomograaf, zoals die nu in gebruik is bij de vakgroep, is in figuur 2.1
weergegeven. De meetopstelling bevat twee transducenten die voor de omzetting van de
elektrische energie naar mechanische energie (en omgekeerd) zorgen. Deze omzetting
gebeurt op basis van het piezo-elektrische effect. Tussen de transducenten bevindt zich
het object, waarvan men van een doorsnede een afbeelding wi! maken, Het geheel
bevindt zich in een bak, die gevuld is met water,

measuring
electronics

IEEE-488

PC-AT

monitor

Figuur 2.1: Schematische weergave van de uItrasone tomograaf
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De transducenten kunnen met stappenmotoren langs evenwijdige rechte rails heen en
weer bewogen worden om een projectie te meten. Deze rails bevinden zich op een plateau
dat gedraaid kan worden in kleine stapjes om zo projecties uit verschillende richtingen te
krijgen. De stappenmotoren worden gestuurd vanuit een 8751 microprocessor, die ook de
meetelektronica bestuurt. Via een IEEE-488 bus is het geheel verbonden met een 80286-AT
computer, die voor de communicatie met de gebruiker zorgt.

Tijdens de lineaire scan zendt de zendtransducent geluidspulsen uit, die worden opgevan
gen door de ontvangsttransducent die het doorgelaten deel van de geluidsgolf opvangt en
de zendtransducent die het gereflecteerde deel opvangt. Het meten van een zo'n puIs
noemen we een sample. Tijdens het uitvoeren van een projectie worden er 64 samples
genomen. Daama wordt het plateau een aantal graden gedraaid om de volgende projectie
te kunnen meten. Voor een volledige meting worden 102 projecties uitgevoerd tussen 0 en
180 graden, plus een projectie voor het meten van de baanfout die ontstaat door het niet

geheel evenwijdig lopen van de rails.

Een projectie is wiskundig te omschrijven als de integraal van een bepaalde grootheid
over een rechte lijn. De projectie p(u,8) van grootheid n(x,y) op lijn u onder hoek 8 (zie

figuur 2.2) is te schrijven als

y

p(u,8)- [11(X,y)cb-

x

u

(2.1)

Figuur 2.2: Constructie van een projectie.
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Voor de weergave van grootheid n(x,y) in de tweedimensionale ruimte, wordt een
reconstructie-algoritme toegepast. Dit algoritme is gebaseerd op het Centrale Sectie
Theorema dat zegt dat de Fouriergetransfonneerde van een projectie onder hoek e
overeenkomt met een doorsnede door de tweedimensionaal Fouriergetransfonneerde van
het object op een lijn door de oorsprong onder dezelfde hoek e. Deze terugtransformatie
levert dus grootheid n op in elk punt (x,y) van de doorsnede van het object.

In deze benadering wordt er dus vanuit gegaan dat het geluid zich in een rechte lijn van
zender naar ontvanger voortplant. Dit basisprincipe blijkt in de praktijk lang niet altijd

geldig, waannee een eerste foutenbron is aangegeven.

2.1 De bepaling van de geluidssnelheid.

De snelheid van de ultrasone golf op een bepaalde plaats in de doorsnede van het object
wordt bepaald door het meten van de looptijd. Dit is de tijd die het geluid nodig heeft
om de weg tussen de zend- en ontvangsttransducent af te leggen. Om deze tijd nauwkeu
rig te meten wordt het rondzingprincipe toegepast. Dit houdt in dat na detectie van de
aangekomen geluidspuls door drempeloverschrijding de zender getriggerd wordt om
weer een puIs uit te zenden. De tijd die nodig is voor het verstrijken van N cyclussen
wordt gemeten met een teller waarvan de frequentie bepaald wordt door een 6,25 MHz
oscillator en een vooraf ingesteld deeltal (gewoonlijk 10 a 12). De looptijd van een puIs is
nu eenvoudig te bepalen door de totale tijd te delen door N. De extra vertraging die
wordt opgelopen door het detecteren en triggeren is constant en kan er dus van af

getrokken worden zodat deze geen invloed heeft op de bepaling van de looptijd.

Om te voorkomen dat bepaalde stoorsignalen met een amplitude die boven de ingestelde
drempel uitkomt, de triggering in werking stellen is een tijdvenster ingebouwd. Dit zorgt
ervoor dat de ontvangsttransducent na ontvangst tijdelijk "door' gemaakt wordt. Een
start-oscillator geeft een startpuls als gedurende een bepaalde tijd langer dan de maximale
looptijd nog niets ontvangen is. Dit zal gebeuren bij het inschakelen van de apparatuur en

wanneer de connectie tussen de zender en ontvanger verbroken is. In het laatste geval

wordt de meting ongeldig verklaard.

De looptijd is te schrijven als

looptijd - I_1_dl
c(f)
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Met behulp van het reconstructie-programma kunnen we de lokale snelheid c(x,y) van het
ultrageluid bepalen.

De looptijdbepaling wordt gestoord door het feit dat de rails waarover de transducenten
lopen niet precies evenwijdig lopen, zodat de afgelegde weg niet constant is. Om dit te
corrigeren wordt na een volledige meting nog een projectie uitgevoerd zonder het object
tussen de transducenten en het resultaat hiervan van aIle voorafgaande projecties
afgetrokken.

2.2 De bepaling van de demping.

De demping van de ultrasone golf wordt bepaald door het meten van de ontvangen
amplitude en deze te vergelijken met een referentie-amplitude. Een geluidspuls kan
beschreven worden als een sinus met een Gaussische omhullende (zie figuur 2.3).

f

AT-------------

20 ,
~,,

Figuur 2.3: De ultrasolle geluidspuls met het freque71tiespectrum.

Onder de amplitude van de puIs verstaan we de piek-amplitude van de omhullende en
deze wordt gemeten met een piek-detector voor hoog-frequente signalen. Omdat de
demping exponentieel verloopt als functie van de afgelegde afstand is de gemeten
projectie te schrijven als

(2.3)
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Met het reconstructie programma wordt weer in elk punt van de doorsnede de lokale
waarde van a(x,y) bepaald.

De demping wordt overschat door een aantal structurele problemen die optreden bij de
voortplanting van een geluidspuls door een medium. Ten eerste treedt diffractie op (zie
figuur 2.4). Een golffront afkomstig van een bron die op een zuiger-achtige manier
beweegt, blijkt te divergeren na een afstand d te hebben afgelegd. Deze afstand hangt af
van de diameter D van de bron en de golflengte Avan het geluid.

(2.4)

De intensiteit neemt dus na deze afstand d af en dus ook de ontvangen amplitude. Om
dit effect op te heffen nemen we als referentie-amplitude de amplitude van het signaal
dat ontvangen wordt wanneer er geen object tussen de transducenten zit. Om afstand d
zo groot mogelijk te maken zouden we tevens het oppervlak D van de zendtransducent
willen vergroten.

bron
<

d

>,

Figuur 2.4: Divergentie van de geluidsbundel.

Een tweede probleem wordt rejractie, ofwel breking, genoemd. Het treedt op bij een
overgang tussen twee media met een verschillende geluidssnelheid. De golf wordt op de
overgang als het ware gebroken en plant zich in een andere richting voort (zie figuur 2.5),
waardoor het de ontvanger niet meer bereikt. Deze richting wordt bepaaIt met de wet van
Snellius :

c
sin(S \ - -2 sin(S.)

rJ c •
1
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Figuur 2.5: Refractie van een geluidsgolf.

We zien dat bij een overgang tussen twee weefsels die ongeveer dezelfde geluidssnelheid
hebben de voortplantingsrichting van de geluidsgolf niet veel verandert. Om het effect
tegen te gaan zouden we het oppervlak van de ontvangsttransducent groter willen
maken, om het afgebogen geluid alsnog op te vangen.

zender omvanger

---1---[---1---1----[---1--- --- ---- --- --- --- ---- ---r--'--)-)---J--)---J----

_ -- _ _----- -- _--- -- - .

Figuur 2.6: lnterferentie als gevolg van faseverschuiving.

Een ander gevolg van deze breking is de vervonning van het golffront, waardoor
interferentie ontstaat. Interferentie is het uitmiddelen of versterken van de geluidsam
plitude op het oppervlak van de ontvangsttransducent ten gevolge van faseverschillen
(zie figuur 2.6). Dit effect vraagt juist om een verkleining van het transducent oppervlak.
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Om het totale effect van bovenvennelde meetartefacten te reduceren, moet dus naar een
compromis gezocht worden.

Tenslotte treedt nog reflectie op bij een overgang tussen twee media met een verschillende
acoustische impedantie. De invallende golf op zo'n overgang wordt deels gereflecteerd,
waarbij de hoek van uitval gelijk is aan de hoek van inval.

8 - 8.r ,

Figuur 2.7: Reflectie van een ge1uidsgolf

(2.6)

Het vennogen dat teruggekaatst wordt is afhankelijk van het verschil in acoustische impe
dantie Z (voor definitie zie fonnule (3.4)) tussen de twee media.

(2.7)

Hierin stelt R de amplitude reflectiecoefficient voor.

In tabel 2.1 zien we dat deze reflectiecoefficient op de meeste zachte weefselovergangen
klein is. Op de overgang van zacht weefsel naar bijvoorbeeld bot wordt echter een aan
zienlijk deel gereflecteerd.
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Tabel 2.1 : Reflectiecoejficienten voor een aantal
biologische weefselovergangen [11].

I
WEEFSELOVERGANG

I
AMPLITUDE
REFLECTIECOEFFICIENT R

lever-spier 0,018

vet-lever 0,09

bloed-spier 0,018

bot-spier 0,65

spier-long 0,73

2.3 De bepaling van de dempingshelling.

De demping van het uItrageluid is afhankelijk van de frequentie van het geluid. Hogere
frequenties worden namelijk sterker gedempt dan lagere. De centrumfrequentie van de
sinusvormige geluidspuls met Gaussische omhullende (zie figuur 2.3) zal dus omlaag
gaan en deze verandering zal groter zijn naarmate de frequentie-afhankelijkheid van de
demping groter is.

In de tomograaf wordt de daling van de centrumfrequentie gemeten door middel van een
periodetijdmeting. De periodetijd is twee maal de tijd die verloopt tussen twee opeenvol
gende nuldoorgangen van de geluidspuls en deze tijd wordt gemeten met een nuldoor
gangsdetector en een 100 MHz-teller. Er wordt gemiddeld over aile N pulsen die voor de
looptijdmeting nodig zijn.

De daling van de centrumfrequentie van de geluidspuls blijkt uit berekeningen van Sollie
[1] evenredig te zijn met de afgeleide van de demping naar de frequentie volgens

~ centrumfrequentie - 0 2 Ida dl
dw

waarin 0 de halve bandbreedte van het uitgezonden spectrum is (zie figuur 2.3).

(2.8)

Vit deze meting kan dus een afbeelding van de afgeleide naar de frequentie van de
demping op de uitgezonden frequentie worden gereconstrueerd. De problemen ten
gevolge van diffractie, refractie en reflectie die bij de dempingsmeting naar voren
kwamen spelen hier in mindere mate mee, omdat we nu geen amplitude maar de tijd
tussen twee nuldoorgangen meten.
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2.4 De bepaling van het gereflecteerde vermogen.

Een deel van de geluidsgolf wordt weerkaatst door het medium. We noemen dit
scattering. am dit deel op te vangen gaat de zendtransducent na het zenden van de
geluidspuls als ontvanger werken. Hij meet nu gedurende een vastgestelde tijd het inval
lende vennogen en integreert dat over de tijd.

am het dempende effect van het tussenliggende weefsel tegen te gaan wordt het
gereflecteerde vennogen gecorrigeerd met een in de tijd toenemende versterkingsfactor.
Tevens moet de tijd die tussen de ontvangst van een puIs en de triggering van een
nieuwe zendpuls ligt, groter gemaakt worden om aIle echo's de tijd te geven terug te
komen.

De gemeten projectie kan nu omschreven worden als

'2
I - J'P(t) Fdt

I

(2.9)

waarin p(t) de weerkaatste acoustische amplitude is. De integraal in de tijd kan met
behulp van de geluidssnelheid omgezet worden naar een lijnintegraal. De verhouding van
dit gereflecteerde vennogen met dat van een ideale reflector noemt men de geintegreerde
backscatter. Het reconstructie-algoritme bepaaIt uit de gelntegreerde backscatter de lokale
"scatter-coefficient" in een doorsnede van het object.

Meetartefacten ontstaan doordat bij de versterking die met de tijd oploopt van een
constante demping is uitgegaan, terwijl dat zeker niet het geval is. Dit zouden we kunnen
verhelpen door de lokale waarden uit de dempingsmeting te gebruiken. Probleem hierbij
is echter dat deze pas na de berekening van het reconstructie-algoritme bekend zijn,
terwijl we ze tijdens het meten nodig hebben om het ontvangen signaal te corrigeren.

Ook de problemen ten gevolge van diffractie en interferentie, die ook de intensiteit van de
gereflecteerde golf doen afnemen, komen in deze meting naar voren.
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Particle vibrations (-)

3. Fysische eigenschappen van de
acoustische parameters

We gaan hier dieper in op de interactie die de geluidsgolf met de materie heejt
tijdens het voortplanten. We bekijken de processen die hierbij een rol spelen met als
doel een relatie te leggen tussen de fysische eigenschappen van het medium en de
vier gemeten acoustische parameters.

Geluid is een golfverschijnsel. De voortplanting ervan geschiedt via deelljes die in trilling
worden gebracht. Deze verstoring plant zich voort met een snelheid die afhankelijk is van
het materiaal waarin de golf zich bevindt. Geluidsgolven kunnen voortgeleid worden
door vele materialen zoals lucht, water, hout, plastic en biologische weefsels maar niet
door vacuum omdat daar geen deeltjes aanwezig zijn die in trilling gebracht kunnen
worden.

Geluidsgolven worden opgewekt door vibrerende bronnen. Een eenvoudig voorbeeld
hiervan is een stemvork die in trilling wordt gebracht en daardoor een harmonische

beweging gaat uitvoeren. Luchtmoleculen die grenzen aan de york worden naar elkaar
toe gedrukt en drukken op hun beurt weer moleculen in hun omgeving dichter bij elkaar.
De moleculen worden in een vibrerende beweging rond hun evenwichtspositie gedwon

gen.

+

~
:>
rnrn
Ql

a. 0 t---t-----lL---+--t-+---+-;.-....,
.~

in
:>
o
o
<{

Distance--

Amplitude

Figuur 3.1 : Opwekken van de geluidsgolf met de acoustische

druk als functie van de plaats [19].
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Wanneer de richting waarin de deelljes zich bewegen gelijk is aan de richting waarin de
golf zich voortplant, spreken we van longitudinale golf voortplanting. Transversale golf
voortplanting treedt op wanneer de deelljes zich bewegen in een richting die loodrecht op
de richting waarin de golf zich voortplant staat. Het type van de golf voortplanting hangt
af van het medium. In zachte biologische weefsels treedt voomamelijk longitudinale golf
voortplanting op.

Wanneer we op elke plaats in de golf de druk zouden meten dan zou deze er uit zien a1s
in figuur 3.1. De acoustische druk is gesuperponeerd op de druk die tijdens de even
wichtssituatie heerst en heeft een sinusvorm. De afstand waarover de golf zichzelf
herhaalt, noemen we de golflengte A. Het is echter gebruikelijk de acoustische druk op
een bepaalde plaats tegen de tijd uit te zetten. Dan ontstaat de figuur 3.2 die op plaats
x =Xo de acoustische drukveranderingen als functie van de tijd laat zien.

De tijd waama de golf zichzelf herhaalt heet periodetijd T en de omgekeerde daarvan
noemen we de frequentie van de geluidsgolf.

f - ~ (3.1)
T

Zoals eerder vermeld hebben ultrasone golven frequenties boven de 20 kHz. In de
medische toepassingen van ultrageluid worden meestal frequenties tussen de 1 en
10 MHz gebruikt.

+

Q)

:;
!/l
!/l
Q)

C. 0 t---+----..,I---+-~-_+_--+-+-____.
.~

iil
:>o
u
<l:

Time---

Figuur 3.2: De acoustische druk als functie van de tijd [19].

Het produkt van de acoustische golflengte en de frequentie van de golf vormt de snelheid
waarmee de golf zich door het medium voortplant.

C - Ai
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Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de snelheid waarmee de
totale golf zich door het medium voortplant (geluidssnelheid c) en de snelheid waarmee
de deelljes zich in het medium voortbewegen (deelljessnelheid v). De deelljessnelheid v is
gelijk aan de afgeleide naar de tijd van de uitwijking van de deelljes ten opzichte van hun
evenwichtspositie. De snelheid van de deelljes verloopt als functie van de tijd net als de
acoustische druk en blijkt qua grootte het produkt van deze druk en een constante.

P - Z·v (3.3)

Een vergelijking met de elektrische netwerktheorie dringt zich op, waarin de spanning
synoniem is voor de druk en de stroom synoniem voor de deelljessnelheid. Constante Z
uit formule (3.3) wordt daarom ook weI acoustische impedantie genoemd en is geIijk aan
het produkt van de dichtheid van het medium en de geluidssnelheid door dat medium.

z - p'c (3.4)

De totale energie van een deellje is gelijk aan de kinetische energie van het deeltje bij het
passeren van de evenwichtstoestand

zodat de totale energie per volume-eenheid geschreven kan worden als

E 1 2
- -p Vo2

(3.5)

(3.6)

Deze energie reist door het medium met golfsnelheid c. De intensiteit van een geluidsgolf
is gedefinieerd als de totale hoeveelheid energie die per tijdseenheid een oppervlakte
eenheid passeert.

I-c£

Combinatie van deze vergelijking met formules (3.3), (3.4) en (3.6) levert

2

I 17 2 Po
- -.LJ·v -

2 0 2'Z

(3.7)

(3.8)

Het vermogen van de golf is nu gelijk aan de intensiteit maal het totale oppervlak van
een doorsnede door de golfbundel.
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3.1 De fysische eigenschappen van de geluidssnelheid

Om te bepalen van welke fysische eigenschappen de geluidssnelheid afhankelijk is, gaan
we de golfvergelijking afleiden van een vlakke golf die zich voortplant in een vloeistof
zonder viscositeit [10]. We gaan hier uit van een transducent die door middel van een
enkelvoudige harmonische beweging een vloeistofkolom met doorsnede 5 in beweging
brengt (zie figuur 3.3). Van deze vloeistofkolom beschouwen we een volume-elemenqe op
plaats x en dikte Ox.

zendtransducent s

__ •• • •• • -'_ _ _ _ • __ 4 ._. • __ ._. •• __ • •• •• • • _

: ,.-" ,/"

u u + ~~{)X

Figuur 3.3: De zendtransducent brengt de vloeistofkolom

in beweging door een enkelvoudige harmonische trilling.

Een uitwijking van de transducent veroorzaakt een verstoring u(x,t) van de evenwichts
toestanden in de vloeistofkolom die afhankelijk is van de plaats x en tijd t. Een kracht
F =P . 5 zorgt voor een uitwijking u op plaats x =xo' Deze kracht verandert continu met
plaats x.

Op het kleine stukje Ox kunnen we deze verandering lineair benaderen zodat de kracht
op plaats Xo + Ox geschreven kan worden als

aF
F+OF - F+_Oxax
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Het krachtsverschil tussen de twee oppervlakken zorgt voor een versnelling van het
volume-elemenlje volgens de tweede wet van Newton

(3.10)

Naast een verplaatsing van het elemenlje treedt ook nog een vervorming op. De rek van
een stof in een bepaalde richting is gedefinieerd als de lengtetoename in die richting
gedeeld door de originele lengte. In figuur 3.3 zien we dat de rek in het vloeistofelemenlje
geIijk is aan

au(u+_bx) - uaxrek - __....,... _
bx

au
ax

(3.11)

Voor het kleine stukje bx mag de verandering van de uitwijking u weer lineair benaderd
worden.

De wet van Hooke geeft nu de relatie tussen de rek in een vloeistof en de druk, vastge
legd in een eIasticiteitsmodulus K, die een maat is voor de moeilijkheid waarmee we de
vloeistof samen kunnen drukken.

K _ druk _ _ p_
rek au/ax

Hieruit voIgt dat de kracht op het oppervlak S te schrijven is als

F _ KS au
ax

en gedifferentieerd naar plaats x

Combinatie van de formules (3.10) en (3.14) levert de volgende vergelijking op

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Deze is te schrijven als de golfvergelijking voor longitudinale vlakke golven in een
wrijvingsloze vIoejstof.

(3.16)
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Deze golfvergelijking heeft als oplossing elke functie ;(x,t) van de vonn

(3.17)

In het geval dat de bron een enkelvoudige hannonische beweging uitvoert kunnen we

deze oplossing schrijven als

(3.18)

waarin OJ =21if en <p =21tx/"A.. De golf die afkomstig is van een bron die een enkelvoudige
hannonische beweging uitvoert, voert dus een soortgelijke beweging uit. De snelheid van
de golf is nu gelijk aan de constante

c-w (3.19)

Deze fonnule geldt in principe aileen voor wrijvingsloze vloeistoffen, maar in de praktijk
zien we dat hij ook voor zachte biologische weefsels een goede benadering geeft. In vaste
stoffen treedt naast de longitudinale golf voortplanting ook een transversale verspreiding

op. De snelheid van de longitudinale golven in deze media wordt gegeven door

(3.20)

waarin G de afschuivingsmodulus voorstelt, die de relatie geeft tussen de druk en de
volumeverandering in de richting die loodrecht staat op de richting waarin de golf zich
voortplant.

Het blijkt dus dat de geluidssnelheid afhankelijk is van twee materiaalconstanten van het
medium waardoor de golf zich voortplant. Dit zijn de elasticiteitsmodulus K en de dicht
heid p. In tabel 3.1 zijn een aantal van deze waarden voor biologische weefsels uitgezet.
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Tabel 3.1 : De dichtheid van een aantal biologische weefsels [11].

I WEEFSEL II DICHTHEID [kg/m3
] I

water 1000

vet 940

spier 1058

lever 1055

long 400

bot 1980

We zien dat de dichtheden van zachte weefsels niet veel verschillen van elkaar. Voor
harde weefsels zoals bot en kraakbeen is de dichtheid ongeveer twee maal zo groot als in

zachte weefsels en voor longweefsel ongeveer de helft. De spreiding in de elasticiteitsmo
dulus is veeI groter (zie tabel 3.2) zodat de geluidssnelheid grotendeels van deze

constante afhankelijk zal zijn.

In tabel 3.2 zien we dat de elasticiteitsmodulus van collagene vezels tot 1000 keer groter
kan zijn dan van andere biologische weefsels. Collageen is een vezelachtig eiwit dat voor
de bindende werking in weefsels zorgt. Het volume-percentage collageen bIijkt in verband
gebracht te kunnen worden met de elastische eigenschappen van het weefsel [3].

Tabel 3.2: De elasticiteitsmodulus in een aantal weefsels [3J.

WEEFSEL ELASTICITEITSMODULUS [N / cm2
]

spier 1 - 100

elastin vezels 30 - 60

coIIagene vezels 10000

Zowel de elasticiteitsmodulus als de dichtheid zijn van de temperatuur afhankelijk. De

geluidssnelheid zal dus ook van de temperatuur afhangen. Deze relatie is materiaalafhan
kelijk en tamelijk gecompliceerd. In zuiver water neemt de geluidssnelheid eerst toe met

de temperatuur tot er bij ongeveer 70°C een maximum optreedt (zie figuur 3.4).
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Figuur 3.4: De temperatuursafhankelijkheid van de

geluidssnelheid in zuiver water [26].

In figuur 3.5 is voor een aantal weefsels de geluidssnelheid als functie van de tempera
tuur rond 37°C uitgezet. De meeste zachte weefsels hebben een positieve temperatuur
coefficient voor de geluidssnelheid van ongeveer 1 m/soC rond de lichaamstemperatuur.
Vetweefsel daarentegen heeft een opvallend hoge negatieve temperatuurcoefficient bij
lichaamstemperatuur, van ongeveer -7 m/s°C. Nasoni et al. [2] toonden aan dat de
temperatuurcoefficient van de zachte weefsels dan ook afnam met toenemende lipide
inhoud. Geluidssnelheden die gemeten zijn bij kamertemperatuur en lichaamstemperatuur
kunnen dus niet zonder meer met elkaar vergeleken worden.

In sommige gevallen is de geluidssnelheid afhankelijk van de frequentie van de geluids
golf. We noemen dit verschijnsel dispersie. In de meeste biologische weefsels is dit echter
te verwaarlozen, zeker in de frequentieband die voor de afbeeldingstechnieken gebruike
lijk is.

Verder wordt aangenomen dat de toestand van het weefsel de materiaalconstanten
bei"nvloedt, hoewel dit moeilijk kwantitatief is vast te leggen. Experimenten van Sarvazy
an [8] toonden aan dat de geluidssnelheid niet zo zeer van de structuur van het weefsel
afhangt als weI van de samenstelling en met name de waterinhoud. Het is dus belangrijk
dat bij het bewaren van dood weefselmateriaal waarvan we de geluidssnelheid willen
bepalen het percentage waterinhoud niet verandert.
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Figuur 3.5: De geluidssnelheid versus temperatuur voor

een amztal biologische weefsels [27].

Een verzameling van geluidssnelheden in een aantal weefsels uit de literatuur leverde de
spreiding op volgens de grafiek in figuur 3.6. De waarden werden opgeslagen in een
database, waama de gemiddelden en hun standaarddeviaties uitgerekend konden
worden. We zien dat de geluidssnelheden in de meeste weefsels tussen de 1500 en
1600 m/s liggen.

spier

hLid --------.--------••,------.-------

vet ------- --------.

1400 1450 1500 1550 1600 1650

geluidssnelheid [m/s]

Figuur 3.6: Geluidssnelheden in een aantal biologische

weefsels, uit de literatuur.
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LongweefseI heeft een extreem Iage geIuidssneIheid, wat te verklaren is uit het feit dat het
IongvoIume voor tweederde deeI bestaat uit Iucht. Lucht is nameIijk een medium dat
nagenoeg ondoordringbaar is voor uItrageIuid waardoor de af te Ieggen weg aanzienIijk
wordt vergroot. Verder vaIt de hoge geIuidssneIheid in botweefseI op. Bot bestaat uit
been, organische ceIIen en collagene vezeIs die een hoge eIasticiteitsmoduIus hebben. Van
de zachte weefseIs onderscheidt vet zich door een reIatief Iage geIuidssneIheid en
negatieve temperatuurcoefficient. De grote spreiding van de gemeten waarden in spier- en
botweefseI is te verklaren uit het feit dat deze weefseIs niet isotroop zijn, hetgeen inhoudt
dat de materiaaIconstanten niet in eIke richting hetzelfde zijn.

3.2 De fysische eigenschappen van demping.

Wanneer een golf zich door een medium voortpIant, neemt de intensiteit af aIs functie
van de afstand. In formuIevorm betekent dit voor de intensiteit van een niet-divergerende
acoustische golf op pIaats x

(3.21)

waarin 1
0

de acoustische intensiteit op pIaats x =0 voorstelt en Ili de intensiteitsdemping.
Deze Iaatste parameter kunnen we uitdrukken per afstandseenheid

11 - 2. In (!...)
I x 1

0

(3.22)

in Np/cm. Omzetting naar de gebruikeIijke eenheid van dB/cmlevert de voIgende demping
op:

(3.23)

Het dempen van de acoustische intensiteit wordt veroorzaakt door een aantaI mechanis

men. Wanneer een grensvIak tussen twee media met een verschiIIende acoustische

impedantie kIeiner is dan de gebruikte goIfiengte van het geIuid treedt scattering op. Bij
scattering wordt het uItrageIuid in aile richtingen teruggekaatst en vermindert dus de
intensiteit van de golf die rechtdoor gaat.

De demping ten gevoIge van scattering wordt gegeven door

a - K'~ o[)3sc J
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waarin D de gemiddelde diameter van de scatteraar is en Keen constante die afhangt van
het verschil in acoustische impedantie [12]. Deze forrnule geldt aIleen wanneer D kleiner

is dan een tiende deel van de golflengte.

Volgens Pauly en Schwan [4] wordt een groot deel van de demping veroorzaakt door
absorptie : het omzetten van mechanische energie naar warmte. Absorptie vindt plaats op
basis van twee klassieke theorieen. De eerste is gebaseerd op het feit dat de viscositeit van
een vloeistof probeert de vibrerende beweging van de deelljes tegen te gaan. De absorptie
door dit verschijnsel wordt gegeven door

8n: 2 f-rl
a. -.... -3- pc 3

waarin 11 de viscositeit van het medium voorstelt [10].

(3.25)

Een tweede theorie verklaart absorptie als een gevolg van de therrnische conductiviteit
van een medium. Door kleine temperatuurgradienten ontstaat warrntegeleiding en dus
dissipatie. Deze absorptie van acoustische intensiteit kan worden weergegeven door

(3.26)

waarin Cp de soortelijke warrntecapaciteit bij constante druk, K de warrntegeleidingscoeffi
cient en y het quotient van de soortelijke warrntecapaciteit bij constante druk en de
soortelijke warmtecapaciteit bij constant volume voorstelt [11]. Voor vloeistoffen is deze
absorptie duizend maal kleiner dan de absorptie ten gevolge van de viscositeit en kan

daarom verwaarloosd worden.

Metingen aan ultrageluid door water en biologische weefsels tonen echter een veel grotere
demping aan dan op grond van deze klassieke theorieen voorspeld kan worden. Het is

daarom waarschijnlijk dat nog meer processen een rol spelen bij de demping van het
ul trageluid.

Een mogelijk.heid daarbij zou het optreden van zogenaamde relaxatie-processen kunnen
zijn. Wanneer we een klein volume-elemenqe van het medium waardoor de golf zich

voortplant beschouwen, zien we dat gedurende een halve periodetijd van de geluidsgolf
energie wordt opgenomen en gedurende de andere halve periodetijd energie wordt
afgegeven. De mechanische energie van de geluidsgolf kan worden omgezet in een aantal
verschillende energie-vorrnen, zoals molecuultrillingen, roostertrillingen en inwendige
energie. Deze omzetting van energie neemt tijd in beslag, zodat een deel van de energie
uit fase raakt en interferentie ontstaat. De energie-omzetting kan gekarakteriseerd worden
door de relaxatietijd of zijn omgekeerde: de relaxatie-frequentie.
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De demping ten gevolge van relaxatie kan als voIgt geschreven worden

a rei
(3.27)

waarin fr de relaxatie-frequentie voorstelt en A de relaxatie-arnplitude die afhankelijk is
van het proces. Biologische weefsels met hun complexe macro-moleculen geven aanlei
ding tot een groot aantal verschillende relaxatie-processen.

Duidelijk is dat door het nog onbekende karakter van de relaxatie-processen de demping
moeilijk kwantitatief in verband kan worden gebracht met de fysische eigenschappen van
een weefseI. In het algemeen wordt aangenomen dat demping zich op het macro
moleculaire niveau afspeelt. De demping Iijkt toe te nemen bij toenemend collageen
percentage en afnemend water-percentage.

Uit metingen van Bamber en Hill [25] blijkt dat de demping afneemt met toenemende
temperatuur tot 40 DC met ongeveer 0.03 dB/cmDC voor zachte weefsels en 0.30 dB/cmDC

voor vet. Daama lijkt de demping weer toe te nemen met de temperatuur, wat een gevolg
zou kunnen zijn van de denaturalisatie van grote biologische moleculen bij deze tempera
tuur.

huid

long

bot

lever

bloed

spier

~t +

10 11

demping [ dB/em]

Figuur 3.7: Dempingswaardell bij een frequelltie van 1 MHz

in een aantal biologische weefsels.

Omdat de demping duidelijk afhankelijk is van de frequentie moet bij het vergelijken van
dempingswaarden rekening gehouden worden met de uitgezonden geluidsfrequentie. In
figuur 3.7 zijn de uit de literatuur verzamelde dempingswaarden bij een uitgezonden
geluidsfrequentie van 1 MHz en in de buurt van de Iichaamstemperatuur in een grafiek
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weergeven. Wat opvalt is de relatief lage demping van vet en een toenemende demping
bij toenemende stijfheid van het weefseI. Uitzondering hierop vormt het longweefsel, dat
een uitzonderlijk hoge demping heeft. Oorzaken hiervan zijn de grote luchtinhoud van
het weefsel en een mechanisme waarbij deze luchtbelletjes die zich in de longblaasjes
bevinden, in trilling worden gebracht waardoor ze het geluid in aile richtingen versprei

den.

3.3 De fysische eigenschappen van de dempingshelling.

Uit de vorige paragraaf bleek dat demping een combinatie van verschillende verschijnse
len is. We hebben al gezien dat de demping ten gevolge van scattering afhankelijk is van
de vierde macht van de frequentie (formule (3.24)) en dat de klassieke dempingen ten
gevolge van de viscositeit en thermische conductiviteit van het medium kwadratisch
frequentie-afhankelijk zijn (formules (3.25) en (3.26)). De frequentie-afhankelijkheid van de
relaxatie-mechanismen is gegeven in formule (3.27). De demping die ontstaat door
refractie en reflectie is onafhankelijk van de frequentie. Elk proces Iijkt dus zijn eigen fre
quentie-afhankelijkheid te hebben.

De totale frequentie-afhankelijkheid van de demping wordt meestal weergeven als

a - a + a i"o 1
(3.28)

waarin ao , a1 en 11 materiaalafhankelijke constanten zijn. De dempingshelling is in dit
geval gelijk aan

(3.29)

en deze is dus ook frequentie-afhankelijk, behalve wanneer 11 =1.

Omdat de refractie en reflectie onafhankelijk van de frequentie zijn, hebben beide geen

invloed op de dempingshelling, hetgeen als een voordeel wordt ervaren vergeleken met
de gewone dempingsmeting. De andere dempingsprocessen (absorptie, relaxatie en scatte
ring) hebben ieder een eigen frequentie-afhankelijkheid die een bijdrage levert aan de
dempingshelling. Vanwege deze verschillen zou de dempingshelling iets kunnen zeggen
over de mate waarin deze processen een rol spelen bij de demping.

De bepaling van de frequentie-afhankelijkheid van de demping is niet eenduidig
vastgelegd. Veel onderzoekers bepalen de frequentie-afhankelijkheid door een curve
fitting van de vorm (3.28) toe te passen op de gemeten demping-frequentie karakteristiek
en daar de waarde 11 uit te halen. Deze frequentie-exponent blijkt voor biologische weef

sels tussen 1 en 2 te liggen. Anderen gaan uit van een Iineaire frequentie-afhankelijkheid
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van de demping (n = 1) en bepalen de dempingshelling die dan gelijk is aan al • Met
nadruk moet er op gewezen worden dat de waarde van de dempingshelling afhangt van
de frequentie van het geluid waannee gemeten is. Bij het verzamelen van meetgegevens
moet hiennee dus rekening gehouden worden. Vaak is de dempingshelling uitgerekend
met behulp van fonnule (3.29) bij gegeven n en al of uit de demping-frequentie karakteris
tiek bepaalt.

In figuur 3.8 staan een aantal waarden van dempingshellingen gegeven.

lever

b10ed .-:-_.--.

spier

vet

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

dempingshelling [ dB/cmMHz I

Figuur 3.8: Dempillgshellillg bij eell frequelltie vall 1 Mhz

ill eell Mlltal biologische weefsels.

3.4 De fysische eigenschappen van backscatter.

Scattering is het terugkaatsen van het ultrageluid in een bepaalde richting. Het is een
onderdeel van het dempingsproces, maar kan ook alleen gemeten worden. Scattering
wordt veroorzaakt door inhomogeniteiten in de acoustische impedantie van het medium
waarin de geluidsgolf zich voortplant. Omdat in biologische weefsels de dichtheden niet
veel van elkaar verschillen komt dit voomamelijk neer op inhomogeniteiten in de elastici
teitsmodulus. Het scatterproces is onder andere afhankelijk van de geometrie en de
afmetingen van de inhomogeniteit.

Als de scatteraars zeer veel kleiner zijn dan de ultrasone golflengte treedt de zogenaamde
Rayleigh-scattering op, een proces waarbij het ultrageluid in alle richtingen wordt
uitgestraald. De mate waarin dit gebeurt neemt toe met de vierde macht van de frequen
tie.
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Scatteraars in dezelfde grootte orde als de gebruikte golflengte geven aanleiding tot
diffractieve scattering. Het proces is kwadratisch afhankelijk van de frequentie en geeft
aanleiding tot een ruimtelijke verdeling van het gescatterde vennogen die afhangt van de
manier waarop de scatteraars onderling gerangschikt zijn.

Wanneer de scatteraar groter wordt dan de acoustische golflengte treedt steeds meer
directionele scattering op. Omdat de biologische weefselovergangen echter niet allemaal
even glad zijn zoals we bij speculaire reflectie veronderstellen treedt toch een zekere
verbreding op van de gereflecteerde geluidspuls, zeker wanneer de golflengte verge
lijkbaar wordt met de onregelmatigheden in het oppervlak. De kans dat gereflecteerde
golf de zendtransducent treft wordt daannee groter.

De mate van scattering hangt dus af van de grootte van de scatteraars, zowel qua
geometrie als qua impedantieverschil. Daamaast is het aantal scatteraars per volume
eenheid van invloed en de manier waarop ze gerangschikt zijn. Aan de ene kant kunnen
de scatteraars volgens het regelmatige patroon van een drie-dimensionale matrix over het
volume verdeeld zijn, en aan de andere kant kunnen ze volledig willekeurig in de ruimte
geplaatst zijn. De spatiele frequentie is een maat voor de gemiddelde afstand van de
scatteraars onderling. De scattering is verder nog afhankelijk van de frequentie van het
ultrageluid en de hoek van inval.

De scattering wordt soms als onderdeel van de demping omschreven. De coefficient die
hierbij gebruikt wordt representeert het totale intensiteitsverlies van de golf in een

volume-eenheid ten gevolge van scattering. Meestal wordt dit gerelateerd aan een min of
meer perfecte reflector. Een andere benadering gaat uit van een oppervlak in een klein
volume-elementje dat alle scattering voor zijn rekening neemt. Het gescatterde vennogen
in de richting van de transducent wordt uitgedrukt per ruimtehoek in cm-1Sf1.

Tabel 3.3: Enkele backscattercoiifficienten bij een frequentie van
1 MHz uit de literatuur.

I WEEFSEL I BACKSCATfER [cm-1Sr-I] REFERENTIE

lever 4,5 x 10-3 [6]
3,5 x 10-4 [7]

milt 2,0 x 10-3 [9]

hersenen 0,4 x 10-3 [9]

bloed 0,5 x 10-5 [5]
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In tabel 3.3 zijn enige waarden van backscatter-oppervlakken per volume-eenheid
weergegeven. We zien dat de scattering in bloed klein is ten opzichte van de ander zachte
weefsels. De scatteraars in bloed bestaan voornamelijk uit rode bloedcellen met een

gemiddelde diameter van 7 f..lm wat dus klein is ten opzichte van een golflengte van
500 f..lm. De meeste zachte weefsels bezitten een bepaald vast scatterpatroon dat de
diffraetieve scattering veroorzaakt.

- 27-



4. Patroonherkenning

In het vorige hoofdstuk is de fysische achtergrond behandeld van de acoustische
parameters waarmee we de uiteindelijke weefselkarakterisering willen uitvoeren.
Wanneer de eigenschappen van verschillende weefsels bekend zijn komt het weefsel
karakteriseren neer op het aangeven van grenzen tussen de verschillende soorten.
Hiervoor zijn een aantal statistische technieken bekend onder de naam patroonher
kenning. Deze zullen nu behandeld worden.

Een patroonherkennend systeem is een infonnatieverwerkend systeem dat in staat is om
objecten correct in een aantal klassen onder te brengen. Hiervoor worden eerst een aantal
karakteristieke kenmerken, die voor elk object meetbaar zijn, geselecteerd. Op basis van
deze kenmerken kan een classificatie-algoritme aan elk object een klasse toekennen. Met
behulp van een foutenanalyse kunnen we hiema de correctheid van deze classificatie
beoordelen.

In de huidige toestand produceert de uItrasone tomograaf vier afbeeldingen, elk geba
seerd op een acoustische parameter. Een afbeelding bestaat uit een roosterpatroon van
vierkante gebiedjes, pixels genaamd, met daarin een grijswaarde die evenredig is met de
acoustische grootheid van het medium in dat gebiedje. De grootte van een pixel bepaaIt
de spatiele resolutie en wordt in ons geval bepaald door het aantal translaties van de
transducenten per sample (12). Een afbeelding is dus in feite een weergave van de ruim
telijke verdeling van een acoustische grootheid over het oppervlak van de doorsnede in
64 x 64 pixels. Wanneer we deze afbeeldingen kwantitatief willen benaderen kunnen we
ze het beste weergeven in de vonn van matrices. De elementen geven dan de locale
waarden van de acoustische parameter in de pixels (zie figuur 4.1).

Combinatie van de vier afbeeldingen levert in elk pixel vier acoustische parameters op,
die we in een vectorvonn weer kunnen geven als

c

a

d

a

waarin c, a, d en a achtereenvolgens de locale waarden van de geluidssnelheid, de

dempingscoefficient, de dempingshelling en de backscatter voorstellen. Met deze
kenmerkenvector hopen we een kwantitatieve handtekening van het weefsel gekregen te
hebben, op basis waarvan karakterisering plaats zou kunnen vinden.
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Figuur 4.1 : Een afbeelding voorgesteld door een matrix.

Aile vectoren vonnen samen een vierdimensionale ruimte die we de parameterruimte
zullen noemen. De parameterruimte is een speciaal geval van de in de literatuur gebruikte
kenmerkenruimte, waarbij de acoustische parameters als kenmerken optreden. Op grond
van hun fysische eigenschappen mogen we aannemen dat metingen van een bepaald type
weefsel zich in een bepaald gebied van de parameterruimte zullen concentreren. Wanneer
we nu tussen deze gebieden grenzen kunnen aangeven dan zouden we een gemeten
vector kunnen classificeren aan de hand van het gebied waar hij in valt (zie figuur 4.2).

Figuur 4.2: Een drie-dimensianale kenmerkenruimte met twee kIassen [18).
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De indeling van de parameterruimte zal vaak toepassingsafhankelijk zijn en kan op twee
manieren gebeuren. In het ene geval gaan we uit van een zogenaamde trainingsset, een
verzameling gemeten vectoren waarvan de bijbehorende klasse (het type weefsel) bekend
is. De nieuw gemeten vectoren worden nu direct ingedeeld bij de klasse van de vector uit
de trainingsset waar ze het meest op lijken.

Wanneer deze voorkennis van klassen echter niet bekend is kunnen we de ruimte ook
indelen met behulp van clusteranalyse, een techniek die data in groepen, die op een
natuurlijke wijze uiteen vallen, indeelt. Op basis van een bepaalde indeling van de
parameterruimte kan dan een algoritme ontwikkeld worden dat aan elke pararnetervector

een type weefsel toewijst.

4.1 Clusteranalyse.

Met cluster-analyse kunnen we weefsels in groepen (zogenaarnde clusters) indelen op
basis van karakteristieke eigenschappen. Hierbij hoeven geen veronderstellingen te
worden gemaakt omtrent de verdeling van de parameters binnen een bepaalde groep en
is geen voorkennis nodig omtrent de eigenschappen van de groepen. Het gevaar bestaat
weI dat met behulp van deze methoden groepen ontstaan die in werkelijkheid geen
reIevantie hebben.

Er zijn verschillende clustennethoden bekend, die allen gemeen hebben dat ze met behulp
van een zoekalgoritme een bepaalde criteriumfunctie die de mate van clustering aangeeft
proberen te maximaliseren. Het K-mealls-algoritme, dat hieronder behandeld wordt, is een
eenvoudige variant hierop en probeert de som van de gekwadrateerde afstanden van aIle
punten binnen een cluster te minimaliseren. Het bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1 :

Stap 2 :

Kies K initiele clustercentra Jb.(1) , .l:!:.2(1) , ••• , 1b<(1). De waarde K is het
uiteindelijke aantal clusters dat men wi! hebben.

Verdeel aIle samples:! over de K groepen vectoren Sj volgens

voor aIle i _ j met k het nummer van de iteratieslag.
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Stap 3 :

Stap 4 :

Bereken de nieuwe clustercentra

1
~(k+l) - - E x

) N)o xtS~k)-- ,

voor j =I, 2,. .. , K.

Ais ~(k+l) = ~(k) voor j = I, 2,... ,K is het algoritme klaar, anders moet de
volgende iteratieslag gedaan worden beginnend bij stap 2.

Het gedrag van dit algoritme is afhankelijk van het aantal groepen K dat men wil hebben
en de initiele verdeling van de clustercentra, zodat het niet altijd de beste clusterverdeling
oplevert. Om dit te verhelpen zijn ingewikkelder algoritmen bekend zoals bijvoorbeeld
het ISODATA-algoritme dat ook rekening houdt met de afstand tussen de clustercentrums

onderling. Hierdoor kan het initieel gekozen aantal clusters veranderen, afhankelijk van
de verdeling van de data. In figuur 4.3 is een verdeling van de parameterruimte met
behulp van clustering weergegeven.

-,
". A \c,,' ,

". I
,.. A A I

, • I
" ••• I
Ie ••• J

\ • ... A I C\. _ ' ,--_ '2..
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Figuur 4.3: Indeling van de parameterruimte met behulp

van ISODATA-clustering [15J.

4.2 Classificeren.

Bij het classificeren delen we de kenmerkenruimte op in een aantal gebieden aan de hand

van een zogenaamde trainingsset. Deze trainingsset bestaat uit een aantal vectoren met
gemeten kenmerken, waarvan de bijbehorende klasse bekend is. Er zijn twee verschillende

soorten methoden, gebaseerd op het wei of niet bekend veronderstellen van de verdelin

gen van de kenmerken binnen een bepaalde klasse.
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4.2.1 Parametrisch classificeren.

Bij het parametrisch classificeren wordt de verdeling van de kenrnerken binnen de klassen
bekend verondersteld. Hierbij wordt de kenmerkenvector bij een bepaalde klasse

ingedeeld op basis van een beslissingsregel. De beslissingsregel kent aan een kenrnerken
vector! de klasse Cj toe als deze in het gebied R j van de kenmerkenruimte valt (zie figuur

4.4). Deze gebieden worden bepaald met een verzameling kenmerkenvectoren waarvan de

klasse bekend is, de trainingsset.

De kans op een foute beoordeling van een gegeven vector! uit klasse C; is gelijk aan de

kans dat deze vector bij een klasse Cj met j .. i wordt ingedeeld.

P[ errorlx] - L P[ C)~]
j_i

-l-P[C;I~]

(4.4)

Hierin stelt P[C; l!l de aposteriori Jams voor; dat is de kans dat het te beoordelen element

uit klasse Cj komt, wanneer de kenmerkenvector ! van dat element bekend is.

Om de foutenkans uit (4.4) te minimaliseren moeten we het gebied R j zo kiezen dat

P[Cj l!l maximaal is. De beslissingsregel die de foutenkans minimaliseert luidt dus als
voIgt :

kies C; waar P[ C;I~:l - max P[ C)~]
j

Wanneer er slechts twee klassen zijn, C1 en Cz' is deze regel te schrijven als

P[ C11~J > P[ C)~] ~ kies C1
< P[ C)~] ~ kies Cz

De functie

(4.5)

(4.6)

(4.7)

is dus het hypervlak in de kenmerkenruimte dat de scheiding aangeeft tussen de
gebieden R1 en Rz.

Met behulp van de regel van Bayes

p[AIB] _ P[BIA]'P[A]
P[B]
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is forrnule (4.7) te schrijven als

P[:!ICI].pr C1 ]

P[x]

P[:!IC2 ]:P[C2 ]

P[x]
(4.9)

ofwel

P[:!ICI ]

p[:!IC2 ]

. (4.10)

P[C;] is de a priori leans op het optreden van klasse Cj zonder dat een kenmerkenvector
gemeten is.

'2
'2

R2.
R1 P(C2 )

""

Boyes
cloSSlfler

PIC,)

Figuur 4.4: Scheiding van twee klassen met behuJp van de

kwadralische en de lineaire regel van Bayes [16].

Wanneer de kenmerken van klasse Cj normaal verdeeld zijn rond hun gemiddelde .I!i

volgens

(4.11)

met covariantiematrix

2 2
all al/l

Ii - E[~-l!}~-l!Y] -
(4.12). ,

a2 a2
111 M
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is fonnule (4.10) te schrijven als

(4.13)

Fonnule (4.13) noemen we de kwadratische beslissingsregel van Bayes voor het classifice
ren van een vector! in een van de twee klassen Cl en C2, die een nonnale parameterver
deling hebben met gemiddelden .I::!:J en .I!z en covariantiematrices I l en I 2• Voor het geval
dat I l = I 2 = I gaat de regel over in de lineaire beslissingsregel van Bayes.

(4.14)

De rechterkant in fonnules (4.13) en (4.14) wordt vaak aangeduid met likelihood ratio. Om
dit getal te kunnen berekenen moet de a priori waarschijnlijkheidskans dat de klasse op
treedt bekend zijn. Dit is de kans op het optreden van een klasse. In figuur 4.4 is de
scheiding tussen twee klassen met op basis van twee kenmerken met behulp van de kwa
dratische en de lineaire beslissingsregel van Bayes grafisch weergegeven.

Wanneer er meer dan twee kenmerken bekend zijn breidt de kenmerkenvector ! zich uit
naar een M-dimensionale vector waarvoor de beslissingsregel van Bayes nog steeds te
gebruiken is. Deze beslissingsregel bepaalt nu een M-dimensionaal polynoom dat de
scheiding aangeeft tussen de twee klassen.

In het geval dat er meerdere klassen, N, > 2, zijn die gescheiden moeten worden, moeten
we terug naar fonnule 4.5. Het maximaliseren van de conditionele kans P[Cj I!I is in het
geval van een multivariabele nonnale verdeling van de kenmerken gelijk aan het maxi
maliseren van de kwadratische discriminantfunctie

(4.15)

die bij gelijke covariantiematrices overgaat in een lineaire discriminantfunctie

(4.16)

Wanneer g/J) maximaal is voor 1 <= i <= N, moet voor klasse Cj gekozen worden. Op
deze manier zijn de drie klassen door een combinatie van discriminantfuncties in
gebieden te scheiden (zie figuur 4.5).
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o

X1

Figuur 4.5: Scheiden van drie klassen door een combinatie

van lineaire discrimillant functies [15].

4.2.2 Non-parametrisch classificeren.

Wanneer de verdeling van de kenmerken binnen een bepaalde kJasse niet bekend is of
niet normaal verdeeld verondersteld mag worden, zijn we aangewezen op non-parametri
sche classificatiemethoden.

Het K-naaste nabuur algoritme is een eenvoudige non-parametrische procedure voor het
toekennen van een kJasse aan een kenmerkenvector, gebaseerd op de kJassen van de K
dichtstbijliggende buurvectoren. Het algoritme heeft weI een verzameling vectoren nodig
waarvan de klasse bekend is, maar behoeft geen trainingsprocedure om de kenmerken
ruimte in te delen. We gaan er weer van uit dat kenmerkenvectoren van een zeIfde type

weefsel dicht bij elkaar in de kenmerkenruimte Iiggen. De vector! wordt ingedeeld bij
kJasse Cj wanneer de meerderheid van de K dichtstbijzijnde vectoren ook kJasse Cj heeft.
De volgende stappen moeten doorlopen worden.

Stap 1 :

Stap 2 :

Kies een geheel getal K tussen 1 en het aantal n aanwezige kenmerken
vectoren B.; waarvan de kJasse bekend is.

Bereken voor i =1 .. K de afstanden tussen kenmerkenvector! en fL·:

II x-a "- -i
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Stap 3 :

Stap 4 :

Bereken voor J' = K+l .. n de afstanden tussen kenmerkenvector x en a en
- ""'I

vervang hierdoor de grootste afstand tussen :! en!!i wanneer

Ux-a II < max Ilx-a II
- -j - -i

Bepaal de klassen van de geselecteerde vectoren !!i en ken de klasse die in
de meerderheid vertegenwoordigt is toe aan vector :!. Bij een gelijk aantal
krijgt de klasse met de kleinste opgetelde afstandssom tot:! de voorkeur.

Het algoritme is zo aantrekkelijk vanwege zijn eenvoud en blijkt een foutenkans te
hebben die maximaal twee keer zo groot is als de optimale foutenkans van de beslissings
regel van Bayes en met toenemende K asymptotisch deze foutenkans nadert [16]. Een
nadeel is echter dat alle kenmerkenvectoren uit de trainingsset opgeslagen moeten
worden en in de berekening voorkomen. Verder is er het probleem dat alle vectoren een
even grote invloed op de beslissing hebben. Dit kan worden opgelost door gewichten toe
te kennen aan de vectoren in de trainingsset. Tevens kan dan een uitspraak worden
gedaan over de mate waarin de vector:! tot een klasse behoort.

4.3 Lineaire discriminant analyse.

De lineaire discriminant analyse is een techniek die de scheidbaarheid van de klassen
optimaliseert. Er worden hierbij nieuwe kenmerken opgebouwd uit lineaire combinaties
van de gemeten parameters. Deze samengestelde kenmerken, ook weI canonische
variabelen genoemd, kunnen we dan als voIgt weergeven

y - CT. X
l -i -

waarin :! de oude kenmerkenvector is en £ de coefficientenvector, met i =LT.

(4.19)

Een grootheid die de mate aangeeft waarin verschillende weefsels op basis van karakteris
tieke parameters gescheiden kunnen worden is de Hotelling trace [16].

(4.20)

Hierin stelt Sj; de binnen-variantie matrix voor, die de gemiddelde afwijking van de
kenmerkenvectoren rond het gemiddelde binnen een groep weergeeft, en 5, de tussen
variantie matrix, die de scheiding tussen de gemiddelden van de groepen weergeeft.
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N

Sb - EP[CJI i
;-1

N

S, - Ep[ CJll!;-!;)ll!i-!;l
;-1

(4.21)

Wanneer J groot is zijn de klassen dus goed van elkaar gescheiden op basis van deze
parameters en wanneer J klein is niet. De coefficienten van deze lineaire combinaties
worden zo bepaald dat ze een bepaald scheidingscriterium zoals bijvoorbeeld de
Hotelling trace maximaliseren, terwijl ze onderling ongecorreleerd zijn. Het quotient van
tussen-variantie en binnenvariantie wordt nu

CT. S • C
-i I -i

CT. S • C
-i b-i

(4.22)

en de vectoren die dit maximaliseren blijken eigenvectoren van het eigenwaardeprobleem

(4.23)

A

B

"-t---.....,.--__---x i

A B

Figuur 4.6; Twee klassen gescheiden door een lineaire combinatie van twee kenmerken [29J.

De canonische variabelen kunnen getoetst worden of ze nog wei een significante bijdrage
aan het scheidingsprobleem leveren met behulp van de toetsingsgrootheid V van Bartlett
[20].

r

Vi - «M-1)-2.(N+r+1» I In(l+A.)
2 j-i.1 J
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Hierin is M het aantal trainingsvectoren, N het aantal kenmerken en r het aantal canoni
sche variabelen. Onder de nulhypothese dat de overgebleven variabelen voor j = i+1 .. r

ongecorreleerd zijn met de originele data heeft de toetsingsgrootheid Vi een chi-square
verdeling met (N-i)(r-i) vrijheidsgraden. Figuur 4.6 laat zien dat twee klassen door een
lineaire combinatie van twee kenmerken veel beter gescheiden kunnen worden dan met

de twee kenmerken op zich.

4.4 De beoordeling van een beslissingsregel.

Een beslissingsregel kan geevalueerd worden aan de hand van de foutenkans, de kans dat
een kenmerkenvector bij een verkeerde klasse wordt ingedeeld. Een theoretisch minimum
voor deze kans wordt gegeven door de Bayes-foutenkans die gedefinieerd is als in (4.4).
De Bayes-foutenkans daalt bij een toenemend aantal kenmerken, dat bij het classificeren
gebruikt wordt (zie figuur 4.7).

f'

k

Figuur 4.7: De theoretische Bayes-foutenkans als functie van het aantal kenmerken [21].

Wanneer we een schatting van de foutenkans willen maken moeten we een testprocedure
opstellen. De beslissingsregel zou in feite getest moeten worden met een tweede dataset

waarvan de klassen bekend zijn en die onafhankelijk is van de trainingsset. Bij gebrek aan
data is het ook mogelijk de leave-one-out methode toe te passen. Dit houdt in dat er van de
M observaties M-1 gebruikt worden om de beslissingsregel te formuleren en een om de
regel te testen. Deze procedure wordt dan herhaald voor aIle M observaties. De geschatte
foutenkans is afhankelijk van het aantal gebruikte trainingsvectoren volgens figuur 4.8.
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Figuur 4.8: De foutenkans als functie van het aantal trainingsvet:toren [21J.

Optimale waarden voor het aantal trainingsvectoren M en het aantal kenmerken N zijn
niet algemeen te geven. Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat de verhouding van de
M trainingsvectoren ten opzichte van de N kenmerken groter of gelijk aan 10 is [14].

4.5 Context afhankelijk classificeren.

In de vorige paragrafen is bij het c1assificeren steeds uitgegaan van onafhankelijke pixels.
In een afbeelding bevinden de pixels zich echter in een ruimtelijke context. De parameters
van nabij Iiggende pixels zijn immers afhankelijk van elkaar. Zo zal de kans dat pixel A k

tot k1asse Cl behoort groter zijn als gegeven is dat aile omliggende pixels tot k1asse Cl

behoren. Willen we deze infonnatie niet verloren laten ga~m dan moeten we bij het
c1assificeren van een pixel rekening houden met de omliggende pixels. We kunnen dit
doen door eenvoudig de gemiddelden van de kenmerken over een bepaald gebied uit te
rekenen, om hiermee vervolgens het hele gebied te c1assificeren. We zouden hierbij
kunnen denken aan een automatische segmentatie van het beeld met behulp van

clusteranalyse, of aan een arts die een bepaald gebied dat zijn interesse heeft, aangeeft.

Een andere mogelijkheid is de c1assificatie van een pixel te laten bei'nvloeden door de
classificatie van zijn buurpixels. Hier zijn verschillende varianten op mogelijk, waarvan er

ruer twee aileen theoretisch behandeld zullen worden. De eerste techniek is het zoge
naamde relnxatie labeling [17].

Veronderstel N kenmerkenvectoren :!I, ~ ... , !N afkomstig van pixels Al , A2I ... , AN die
elk tot een k1asse Cl , C2I ... , CNC behoren. Dan is er een niet negatieve functie dlk,l) te
definieren, waarvan de waarde groot is wanneer gegeven het feit dat AI tot k1asse Cj

behoort de kans groot is dat A k tot klasse Cj behoort.
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Hiennee is voor elk pixel Al dat iets zegt over pixel A k een factor flk;l) te bepalen die
afhankelijkheid van de klasse Cj in A k aangeeft van alle mogelijke klassen Cj in Al

N,

tJ(k;l) - E dij(k,l)Pj'J(l)
j-l

(4.25)

waarin ptm de kans voorstelt dat pixel 1 tot klasse Cj behoort. Hiermee kunnen we een
nieuwe kans pr1)(k) bepalen door voor aIle relevante pixels AI de kans P/')(k) te vennenig
vuldigen met f/')(k;l) en dit te middelen.

(4.26)

In afbeeldingen zal een pixel A k voomamelijk van zijn buurpixels afhangen (zie figuur
4.7), zodat we de functie dgCk,l) in geval van twee mogelijke klassen kunnen definieren als
in tabel 4.2. De parameter j3 is een getal tussen nul en fen, waarbij een hoge waarde een
sterke afhankelijkheid van pixel A k van zijn buurpixels Al voorstelt.

Tabel 4.2: Functie dgCk,l) voor relaxatie labeling.

d II (k,l) 8

ddk,l) 1-8

d 21 (k,l) 1-8

d 22(k,l) 8

........@.. ~\;"
....... j { .

..........

: AI
.......~ .......

Ak
..... . . .... ...

Figuur 4.9: Een beeld-pixeI met twee versclliIIende definities

van buurpixels.
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Het algoritme gaat uit van een initiele kansverdeling van kansen P/1J(k) dat pixel Ak tot
klasse C; behoort, en berekent met behulp van formule (4.26) een nieuwe verdeling die
rekening houdt met de buurpixels. De iteratie stopt wanneer de kansen niet meer
significant veranderen.

Context afhankelijk classificeren kan ook met behulp van een Markov model beschrijving
van de afbeelding. Een Markov model is het eenvoudigst op te vatten als een reeks
gebeurtenissen die geclassificeerd een bepaalde relatie met elkaar hebben. In een afbeel
ding zijn de gebeurtenissen op te vatten als de kenmerkenvectoren van de pixels waarvan
de klasse, het type weefsel, ruimtelijk geordend is. De Markov model beschrijving van het
pixelveld (de afbeelding) gaat er nu van uit dat de voorwaardelijke kans op klasse C/c,l van
het pixel met coordinaten (k,l) gegeven de klassen C van aIle andere pixels in de afbeel
ding gelijk is aan de voorwaardelijke kans op klasse C/c,l gegeven de klassen C/c,I van pixels
in de buurt van (k,l). Deze laatste kans kan geschreven worden als

(4.27)

waarin Z. een normalisatieconstante is en Teen factor die de mate van koppeling tussen
de pixels bepaalt. Vergelijkbaar met formule (4.10) kunnen we de beslissingsregel in het
geval van twee klassen die gescheiden moeten worden schrijven als

(4.28)

Formule (4.28) wordt gebruikt in een iteratieprocedure die elk pixel een nieuwe kJasse
toekent. De conditionele kansen P[Ck,11 Ck,J worden telkens berekent met formule (4.27).
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5. Classificatie van acoustische parameters

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de verschillende statistische methoden, die
bij het classificeren van belang zij1l. Tijdens het afstudeerproject zijn deze methoden
toegepast op afbeeldingen van fantomen met verschillende acoustische eigenschap
pen. De resultaten worden hier behandeld.

Vanwege de experirnentele fase waarin het ultrasone tornografie project zich bevindt,

worden voorlopig nag voomarnelijk agar-gel fantornen gebruikt voor het rnaken van
afbeeldingen. Deze fantornen hebben acoustische eigenschappen die in de buurt van die

van zachte weefsels liggen. Variaties in deze eigenschappen kunnen eenvoudig worden
aangebracht door toevoeging van n-propanol of ijzer(III)oxide. De stof n-propanol wordt

door diffusie in het agar fantoorn gebracht en heeft voomarnelijk invloed op de geluids
snelheid (zie figuur 5.1). I]zer(III)oxide wordt in poedervorm bij het aanrnaken van het
fantoorn toegevoegd en bei'nvloedt de dernping, de dernpingshelling en de backscatter.

Grafieken hiervan zijn in figuur 5.1 weergegeven.
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Figuur 5.1 : De invloed van n-propanol en ijzer(III)oxide op de acoustische parameters [24].
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Om de dassificatiemethoden, die in hoofdstuk 4 beschreven zijn te testen zijn afbeeldin
gen gemaakt van fantomen met verschillende percentages n-propanol en ijzer(III)oxide.

Het algoritme had vervolgens de taak om in een samengesteld fantoom de juiste klassen
aan te geven.

5.1 Propanol variaties.

In figuur 5.2 staat een schets van een agar fantoom afgebeeld, met daarin vier cylinder
vormige gaten die respectievelijk gevuld zijn met 2%, 4%, 6% en 8% n-propanol agar. Het
fantoom heeft een diameter van 5,0 em en de gaten hebben allen een diameter van 1,4 em.
De acoustische eigenschappen van de verschillende concentraties n-propanol zijn eerst
gemeten op een homogeen fantoom. Voor elke parameter is het gemiddelde en de stan
daarddeviatie bepaald over 300 pixels. De resultaten hiervan staan in tabel 5.1.

2% propanol

6% propanol

4% propanol

agar

8% propanol

Figuur 5.2: Sehets van het test-fantoom met versehillende eoneentraties n-propanol.
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Tabel 5.1 : Gemiddelden en standaarddeviaties van de acoustische

parameters van verschillende concentraties n-propanol.

I I
c a d 0

[m/s] [dB/em] [dB/em MHz] [arb. uni ts]

water 1481,3 -0,02 0,01 7,1

0,7 0,02 0,05 6,6

agar 1491,5 0,14 0,02 -19,1
0,1 0,00 0,01 22,8

2% n-prop 1506,9 -0,08 -0,10 144,7
0,1 0,01 0,03 23,2

4% n-prop 1520,0 -0,27 -0,18 147,6
0,1 0,01 0,08 21,9

6% n-prop 1539,4 -0,58 -0,58 98,9

0,2 0,01 0,04 17,6

8% n-prop 1550,4 -0,70 -0,67 31,3
0,2 0,01 0,07 20,7

Vervolgens is de Kolmogorov-Smimov test [28] uitgevoerd op het normaal verdeeld zijn
van de parameters binnen elke klasse. Dit is immers een voorwaarde voor het mogen
toepassen van het lineaire Bayes classificatie algoritme. In geen van de gevallen werd een
normale verdeling afgewezen op een significantie van 0,01.

Met de ultrasone tomograaf zijn daama 102 projecties gemeten van elk 64 samples. Het
reconstructieprogramma berekende vervolgens de ruimtelijke verdeling van de vier
acoustische parameters in de doorsnede van het meetvlak. Deze afbeeldingen zijn
weergegeven in figuur 5.3. De oppervlakte van een afbeelding komt overeen met
8,14 x 8,14 em, zodat de pixelgrootte op 0,127 x 0,127 cm komt.

Voor het classificeren is een lineaire discriminant analyse uitgevoerd, op een trainingsset
van 6x7 vectoren. Dit leverde de volgende vier coefficientenvectoren op met bijbehorende
toetsingsgrootheid Ven het aantal vrijheidsgraden.

c1 =( -0,39 -0,39 0,23 -0,0000 ) , V1 =175,64 (df =16)

c2 = ( -0,047 0,75 -0,68 -0,0012 ) , V2 = 21,04 (df = 9)

c3 =( -0,023 -0,067 -0,30 -0,0041 ) , V3 = 9,12 (df= 4)

c4 = ( 0,0027 , 0,37 0,40 -0,0031 ) , V4 = 0,19 ( df = 1)
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Figuur5.3 De tomogrammen van het n-propanol test-fantoom.1

Omdat F(X2
a=O,05 ; df=4) = 9,48 zlJn alleen de eerste en de tweede discriminantfunctie

significant. Hiermee is vervolgens zowel een non-parametrische (K=3) als een parametri
sche c1assificatieprocedure uitgevoerd, waarvan de resultaten in de figuren 5.4 en 5.5 te
zien zijn.

Vergelijking met de werkelijke klassen leverde
correct gec1assificeerd percentage van 86,38 %
86,40 %.

voor de naaste nabuur procedure een
en voor de lineaire Bayes' procedure

1: De contrastverschillen komen op papier minder goed over dan op een beeldschenn.
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Figuur 5.4: K-naaste nabuur classificatie.

5.2 IJzer(III)oxide variaties.

Figuur 5.5 : Lineaire Bayes cwssificatie.

Op dezelfde manier als met n-propanol, is een experiment met verschillende concentraties
ijzer(III)oxide uitgevoerd. Eerst werden de acoustische parameters van homogene
fantomen met respectievelijk 1%, 2%, 3% en 4% ijzer(III)oxide gemeten, waarvan de resul
taten in tabel 5.2 verrneld staan.

Figuur 5.6: Schets van het test-fantoom met verschillende

concentraties ijzer(lIl)oxide.
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Tabel 5.2: Gemiddelden en standaarddeviaties van de acoustische parameters van verschillende
concentraties ijzer(IlI)oxide.

I I
c a d a

[m/s) [dB/em) [dB/em MHz) [arb. units)

water 1481,8 0,06 0,02 35,3

0,0 0,00 0,00 4,2

agar 1492,0 0,14 0,03 47,6

0,7 0,04 0,08 94,0

1% Fe20 3 1487,3 0,71 0,25 500,4

0,5 0,06 0,08 185,1

2% Fe20 3 1487,44 1,23 0,37 523,4
0,46 0,81 0,08 206,9

3% Fe20 3 1486,3 1,89 0,67 460,3
0,7 0,17 0,18 182,0

4% Fe20 3 1484,8 2,47 0,96 436,1
0,7 0,20 0,21 140,7

De gemiddelden en hun standaarddeviaties werden weer bepaald over 300 pixels. Daarna
werden de parameters van elke klasse aan de Kolmogorov-Smirnov normaalheidstoets
onderworpen, die in geen van de gevallen een normale verdeling kon afwijzen op een
significantie van 0,01.

De afbeeldingen van de ultrasone parameters van het samengestelde fantoom uit figuur
5.6 staan in figuur 5.7. Er werden weer willekeurig 6x7 trainingsvectoren gekozen,
waarmee een lineaire discriminant analyse werd uitgevoerd. Dit leverde de volgende
coefficientenvectoren en toetsingsgrootheden op.

cI = ( 0,21 2,70 4,03 0,0071 ) , VI =196,77 ; ( df = 16 )

S = ( 0,96 0,99 0,77 0,0005 ) , Vz = 84,09; (df = 9)

c3 = ( -0,17 -2,57 -1,77 0,0052 ) , V3 = 13,02; (df = 4)
c4 = ( 0,019 -0,79 2,47 -0,0008 ) , V4 = 0,54 ; ( df = 1)

Uit de toetsingsgrootheden van de discriminantfuncties blijkt dat in dit geval de eerste
drie canonische variabelen significant zijn bij een onbetrouwbaarheid van a = fJ,05. De
resultaten van de non-parametrische en parametrische test staan afgebeeld in de figuren

5.8 en 5.9. De procedures kwamen tot een prestatie van correct gec1assificeerde pixels van
achtereenvolgens 90,67 % en 91,24 %.
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Figuur 5.7: De tomogrammen van het ijzer(III)oxide test-fantoom.
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5.3 Propanol en ijzer(lII)oxide variaties.

In figuur 5.10 is een fantoom afgebeeld met een diameter van 8,8 em en daarin drie
cylindervonnige gaten van 1,4 em doorsnede. De gaten zijn achtereenvolgens opgevuld
met water, 2% n-propanoI / 4% ijzer(III)oxide en 8% n-propanol / 1% ijzer(III)oxide. De
uit de 102 projecties gereconstrueerde afbeeldingen staan in figuur 5.11. De afmetingen
van een pixel zijn in dit geval 0,21 x 0,21 em.
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Figuur 5.8: K-naaste nabuur classificatie. Figuur 5.9: Lineaire Bayes classificatie.

De lineaire discriminant analyse leverde twee significante canonische variabelen op.

-0,86
0,02

-1,05
-0,06

-0,81
0,40

0,0009) ,
-0,0048 )

v = 121,26 ;
V = 36,34;

(df = 12)
(df = 6)

De resultaten van de c1assificatie-algoritmen staan in de figuren 5.12 en 5.13. Uit de waar

heidstabeIIen blijkt dat de non-parametrische classifier 94,07 % juist cIassificeert en de
parametrische 94,16 %.

agar
water

2% propanol 8% propanol
4% Fe203 1% Fe203

Figuur 5.10: Schets van het test-fantoom met verschillende concentraties

n-propanol en ijzer(1I1)oxide.
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Tabel5.3 Waarheidstabellen voor de geclassificeerde pixels.

1

2

3

4

1

2738
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o

o

2

o
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o

o

45

o

4

o

o

o

45

1

2

3

4

1

2733
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o

o

2

35

1070
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4

3

o

o

45

o

4

o

o

o

45

1535.041

149B.439

'490.13B
m/I demping
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dB/em
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9.374
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Figuur 5.12: K-1llUlste nabuur classificatie. Figuur 5.13: Li1leaire Bayes clo.ssificatie.

In figuur 5.14 staat de Hotelling trace J uitgerekend voor de klasse van 2% n-propa
nol/4% ijzer(II1)oxide ten opzichte van het omringende agar, en voor 8% n-propanol/l%
ijzer(lll)oxide ten opzichte van agar. We zien dat in het eerste geval de dempingsco
efficient a en de backscatter 0 het meeste scheidend vermogen opleveren en in het
tweede geval de geluidssnelheid c.
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Figuur 5.14: De Hotelli1lg trace voor aIle mogelijke parametercombinaties.

klasse 2 = agar; klasse 3 =2% n-propa1lol/ 4% ijzeroxide;

klasse 3 =8% 1l-propa1lo1l1 % ijzeroxide
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6. Borstweefselkarakterisering

In dit hoofdstuk wordt ingegann op de manier wanrop we de eerder beJumdelde
classificatiemethoden in de praktijk zouden kunnen toepassen in de borstweef
selkarakterisering. Ann de hand van gesimuleerde tomogrammen van een borstweef
seldoorsnede wordt bekeken of de techniek voldoende onderscheid kan maken tussen
goednnrdige en kwaadaardige tumoren. Vervolgens zal een procedure voorgesteld
worden die een praktische ondersteuning moet leveren bij het stellen van deze
diagnose.

De toepassingsmogelijkheden van de ultrasone tomograaf zijn beperkt omdat de af te
beelden doorsnede van aile kanten te benaderen moet zijn en er geen luchtgevulde
ruimten in mogen voorkomen. Bovendien bestaan er grote verschillen in de acoustische
eigenschappen van bot en zachte weefsels en is er een hoge reflectiecoefficient van zachte
weefsels naar bot, zodat het onderzoek voornamelijk wordt gericht op doorsneden met
aileen zachte weefsels. Met name in de borstweefselkarakterisering biedt de techniek
mogelijkheden die hier verder onderzocht zullen worden.

Borstweefselkarakterisering zou met name toegepast kunnen worden in het borstkanker
onderzoek. Borstkanker is bij vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. De
ziekte heeft bij te late ontdekking vaak de dood tot gevolg. In 1987 werd bij 7500
vrouwen in Nederland borstkanker ontdekt [22]. Een op de tien vrouwen wordt eens in
haar leven met de ziekte geconfronteerd en per jaar sterven er zo'n 3000 vrouwen aan.
Vroege ontdekking is erg belangrijk, omdat met een stralingsbehandeling of afzetting van
de borst uitzaaiing kan worden voorkomen.

6.1 Anatomie en pathologie van de borst.

De borst bestaat voomamelijk uit drie soorten weefsels: klierweefsel, steunweefsel en vet.
Direct onder de huid bevindt zich een vetIaag, waaronder zo'n 15 tot 20 lobben te
onderscheiden zijn met afscheidingsklieren. De k1ieren zijn verbonden met de afschei
dingskanalen, die doorlopen naar de tepel. De klieren en afscheidingskanalen zijn
omgeven door bindweefsel, dat doorweven is met bloed- en Iyrnfevaten. De samenstelling
van het binnenste borstweefsel, ook weI parenchym genoemd, varieert van patient tot
patient en is mede afhankelijk van de menstruatie-cyclus. Naarmate de leeftijd van de
vrouw toeneemt wordt steeds meer bind- en klierweefsel omgezet in vet.
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Figuur 6,1 : A1Ultomie van de borst [23J.

Een gezwel of tumor is een min of meer begrensde woekering van weefsel. Er is onder
scheid te maken tussen met vocht gevulde holten, zogenaamde cysten, en vaste gezwel
len. De cysten zijn goed gescheiden van de omgeving en zijn volkomen ongevaarlijk (zie
figuur 6.2). Binnen de vaste gezwellen is een onderscheid te maken tussen goedaardige en
kwaadaardige tumoren. De goedaardige tumoren zijn meestal omgeven door een kapsel
en dringen het gezonde weefsel niet binnen. Verreweg het meest voorkomende goedaardi
ge gezwel in de borst is het fibro-adenoma, een bindweefselgezwel met gladde of gelobde
randen (zie figuur 6.2). Kwaadaardig weefsel ontwikkelt zich gedurende een lange
periode, het liefst langs een weg van weinig weerstand. Op den duur infiltreert het
kwaadaardige weefsel in het gezonde weefsel en ontstaat de kans op verspreiding van de
kankercellen via het bloed- of lymfevatenstelsel (metastase). Er zijn verschillende soorten
kankergezwellen, afhankelijk van het soort weefsel waaruit het ontstaan is. De meest
voorkomende is het ductale carcinoma, dat zijn oorsprong vindt in de afscheidingskana
len van het klierweefsel (zie figuur 6.2).
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Fibroadenoma

Figuur 6.2: Geschetste doorsneden van een cyste, een fibro-adenoma en een carcinoma [23].

6.2 Simulatie van borsttomogrammen.

In figuur 6.3 is een schets weergegeven van een fictieve borstdoorsnede, met daarin drie
tumoren: een cyste, een goedaardig fibro-adenoma en een kwaadaardig ductaal carcino
ma. De tumoren hebben allen een cirkelvorrnige doorsnede met een diameter van
ongeveer 1 an. Geprobeerd is om van deze doorsnede de uItrasone tomogrammen te
simuleren, op basis van in de literatuur gevonden waarden. Voor elk weefseItype zijn in
tabel 6.1 de gemiddelden van de acoustische parameters gegeven met hun standaarddevi
atie. Deze standaarddeviatie kunnen we dus beschouwen als een maat voor de variabili
teit tussen de verschillende patienten. Een index in de tabel geeft het aantal gevonden
waarden aan.
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Figuur 6.3: Schets van een fidieve borstdoorsnede.

Tabel 6.1 : Gemiddelden en stmldaarddeviaties van in de literatuur gevonden acoustische
parameters voor verschillende soorten weefsels.

I I
c a d a

[m/s] [dBI cm] [dB/cmMHz] 10-3 [cm-1Sr-1]

water 1520,0 1 0,00 0 0,00 0 0,0 0

1,0 0,01 0,01 1,0

huid 1583,0 9 4,35 4 2,00 0 23,0 1

49,8 0,87 0,40 20,0

vet 1434,0 3 2,95 1 0,34 1 14,0 1

37,6 0,08 0,08 6,0

parenchym 1559,7 3 6,04 2 3,39 2 38,0 1

17,1 0,06 0,51 25,0

fibro- 1563,8 4 4,45 1 1,47 1 1,0 0

adenoma 13,7 0,80 0,60 1,0

ductaal 1579,2 6 3,15 4 1,58 2 2,0 1

carcinoma 17,2 0,76 0,87 1,5

i: Het gemidde1de en de standaardd~Uztie zijn berekend over i waarden.
1 : De standaarddroUztie is de opgeg~en meetonnauwkeurigheid.
o : Het gemiddelde en de standaardd~Uztie zijn geschat.
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Van een willekeurige greep uit deze normale parameterverdelingen zijn vervolgens vier
tomogrammen gesimuleerd. Hierbij is normaal verdeelde additieve ruis toegevoegd, zoals
die bij een meting gei"ntroduceerd wordt (zie tabel 6.2). De standaarddeviatie van deze
rond nul verdeelde meetruis is bepaald uit een meting met alleen water tussen de
transducenten [24].
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c1emping
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6.594

1.749
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FiguUT 6.4: Gesimuleerde tomogrammen van een fictieve bOTstdooTsnede.
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Tabel 6.2: Standnnrddeviatie van de meetruis [24].

i parameter st. deviatie

e [m/s] 0,2

a [dB/em] 0,02

d [dB/emMHz] 0,06

10'3 [em,lSr,l] 6,0
.

a

• Deze UXIJlrde is een schatting.

Vervolgens is geprobeerd de pixels te c1assifieeren met een trainingsset van 6x7 veetoren,
die weer willekeurig gekozen zijn uit de verdelingen van tabel 6.1. Op deze manier zijn
twintig simulaties uitgevoerd met telkens een nieuw gekozen 'patient'. De resultaten
staan vermeld in bijlage 1; de gemiddelden hiervan zijn in tabel 6.3 opgenomen.

LINEAR BAVES CLASSIFIER

2 huid
:.:.;.:.:.:.:.::::::: _4_5_6

u.t

p.,.enchwtt

~lb,.o-ad&nOtta

Figuur 6.5 : Lilleaire Bayes cInssificatie van de gesimuleerde tomogrammen uit figuUT 6.4.
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TabeI6.3: Gemiddeld resultaat van de classificatie van gesimuleerde tomogrammen.

nauwkeurigheid (%) sensi tiviteit (%) specificiteit (%)

96,5 85,0 92,7

De nauwkeurigheid is gedefinieerd als het percentage juist geclassificeerde pixels. De
sensitiviteit drukt hier het percentage pixels van kwaadaardig weefsel uit dat ook als
kwaadaardig werd geclassificeerd, en de spedfidteit is het percentage niet kwaadaardig
weefsel dat inderdaad niet als kwaadaardig werd geclassificeerd. In figuur 6.5 staat het
resuItaat van een geclassificeerd plaalje op basis van de gesimuleerde tomogrammen uit
figuur 6.4. De totale nauwkeurigheid was in dit geval 100 % .

Om te kijken op basis van welke kenmerken(combinatie) we het beste kwaadaardig
weefsel kunnen scheiden van een cyste en van een goedaardig gezwel, is hiervoor de
Hotelling trace uitgerekend en weergegeven in figuur 6.6 en 6.7.
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Figuur 6.6: De Hotelling trace van kwaadaardig weefsel en een cyste voor verschillende
parametercombinaties.
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Figuur 6.7: De HoteIling trace van lavandaardig versus goednardig weefseI voor verschiIIende
parametercombinaties.

We zien dat kwaadaardig weefsel en cysten goed gescheiden kunnen worden op basis
van de geluidssnelheid en de dempingscoefficient. Tussen kwaadaardig weefsel en
goedaardig is de dempingscoefficient de meest scheidende parameter.

6.3 Praktische implementatie.

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het theoretische mogelijk is om uit de 'ideale' tomo
grammen van de geluidssnelheid, de dempingscoefficient, de dempingshelling en de
backscatter borstweefsel te karakteriseren. Met nadruk dient hierbij venneld te worden
dat het hier om ideaJe tomogrammen gaat omdat reflectieverschijnselen op weefselover
gangen en meetartefacten ten gevolge van refractie niet in de simulatie zijn opgenomen.
Uit de metingen die met de opstelling gedaan zijn aan testfantomen is gebleken dat deze
factoren zeker van invloed zijn op het resultaat.
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Een volgend probleem is de homogeniteit van het weefsel. Uit tabellen 5.1 en 5.2 blijkt dat
de standaarddeviatie van de parameters van een homogeen verondersteld stuk agar al
drie maal groter is dan de in tabel 6.2 gegeven standaarddeviatie van de meetruis. Hierbij
zijn de randverschijnselen nog niet meegerekend. In geval van biologisch weefsel zal deze
variantie ten gevolge van de inhomogeniteit aIleen maar toenemen omdat we binnen een
weefselsoort te maken hebben met een grote verscheidenheid aan cellen en stoffen.

Toch biedt de ultrasone tomografie een mogelijke ondersteuning bij het stellen van de
diagnose, zoals bij het onderscheidt maken tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren
Hierbij zou de procedure gevolgd kunnen worden, zoals die in figuur 6.8 schematisch is
weergegeven. Met behulp van ultrasone tomografie zou in deze procedure data verza
meld kunnen worden van een doorsnede door de tumor. Een reconstructieprogramma
kan vervolgens de vier tomogrammen genereren op basis van de lokaIe geluidssnelheid,
de dempingscoefficient, de dempingshelling en de backscatter. Vervolgens kan een
deskundige een zogenaamd region-oj-interest (ROI) aangeven, waaruit met behulp van de
lineaire discriminant analyse de meest significante kenmerken gehaald kunnen worden.
De lineaire Bayes classificatie kan vervolgens een uitspraak doen over de a posteriori kans
dat het gekozen gebied tot een weefselsoort uit de database behoort.

database

meting

reconstructie

ROI selectie

classificatie

Figuur 6.8: Schema van een mogelijke procedure
ter ondersteuning van weefselkarakterisering.
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7. Conclusies en aanbevelingen

In dit afstudeerwerk zijn de mogelijkheden bekeken om met behulp van de uit ultrasone
tomografie verkregen parameters geluidssnelheid, dempingscoefficient, dempingshelling en
backscatter biologisch weefsel te karakteriseren. Uit een fysische beschouwing is gebleken dat
de geluidssnelheid voomamelijk afhangt van de samendrukbaarheid van het weefsel. De
meting is na een baanfoutcorrectie vrij nauwkeurig te noemen. Demping wordt veroorzaakt
door absorptie ten gevolge van de viscositeit van het weefsel, scattering ten gevolge van
onregelmatige structuren in het weefsel en relaxatieverschijnselen op macro-moleculair
niveau. De dempingsmeting heeft erg veel last van meetfouten ten gevolge van refractie,
interferentieverschijnselen en reflectie, met name op weefselovergangen. Bij de dempingshelli71g
spelen dezelfde processen aIs bij de demping een rol, aileen komt de frequentie
afhankelijkheid hiervan nu naar voren. De nauwkeurigheid van deze meting lijdt ook onder
de interentieverschijnselen. De backscatter wordt veroorzaakt door onregelmatigheden in de
acoustische impedantie met afmetingen in de grootte orde van enkele !-un. De parameter is
richtingsafhankelijk en de meting wordt verstoord door de andere dempingsprocessen en
speculaire reflectie.

Hoewel het meetprincipe al meer dan tien jaar bekend is, zijn er nog maar welmg
kwantitatieve gegevens over de acoustische parameters bekend in de literatuur. Een
onderzoek leverde voor de geluidssnelheid 155, voor de dempingscoefficient 152, voor de
dempingshelling 60 en voor de backscatter 8 meetwaarden op bij verschillende temperaturen
en frequenties. Verder bleek er een grote spreiding in vergelijkbare meetwaarden te zijn.
Enerzijds heeft dit natuurlijk te maken met de verschillen in meetcondities, anderzijds met
de variabiliteit die in de weefseleigenschappen nu eenmaal aanwezig is.

Om de parametervectoren uit de tomogrammen in gelijksoortige klassen te kunnen
onderverdelen is software ontwikkeld, op basis van twee method en. De Iineaire Bayes
methode classificeert op grond van een vooraf bepaalde beslissingsregel en gaat hierbij uit
van nonnaal verdeelde meetgegevens. De K-naaste nabuur methode is verdelingsvrij en
werkt op basis van een trainingsset, waarin observaties uit bekende klassen zijn opgeslagen.
In de meeste gevallen was de nauwkeurigheid van de twee methoden nagenoeg gelijk. De
K-naaste nabuur methode verlangt echter aanzienlijk meer rekentijd en heeft bovendien meer
geheugen nodig om aile vectoren uit de trainingsset op te slaan. De lineaire Bayes methode
biedt bovendien de mogelijkheid tot het uitrekenen van de a posteriori kans dat het object
tot de gekozen klasse behoort. In het vervolg zou deze methode dus de voorkeur verdienen.

Classificatie van met de huidige opstelling gemeten parameters leverde een algemene
nauwkeurigheid op van ongeveer 90 %. Met name in overgangsgebieden tussen twee
verschillende media werd nogal eens foutief geclassificeerd, wat natuurlijk een gevolg is van
de eerder vennelde meetartefacten. Wanneer n-propanol is toegevoegd aan een stuk agar-gel
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blijkt de geluidssnelheid de meest scheidende parameter van dit gebied. Voor ijzer(IIl)oxide
zijn dit de demping en de backscatter. In beide gevallen voegde de dempingshelling weinig
scheidend vennogen toe aan de kenmerkenvector.

Classificatie van gesimuleerde borstweefseltomogrammen leverde een gemiddelde
nauwkeurigheid op van 96 %. De sensitiviteit van kwaadaardig tumorweefsel was gemiddeld
85 % en de specificiteit 92 %. Het bleek dat kwaadaardig weefsel en een cyste met deze
methode goed van elkaar te onderscheiden zijn, voornamelijk op basis van de
geluidssneIheid. Kwaadaardig weefsel en goedaardig weefsel onderscheiden zich van elkaar
voomamelijk door de demping en in mindere mate in geluidssnelheid en backscatter. Ook
hier had de dempingsheIling weinig invloed op de classificatie.

Verder onderzoek wordt aanbevolen omtrent de waarde van de dempingshelling-meting in
deze toepassing van de tomografie. Voor de opstelling is dit van groot belang omdat zonder
deze meting overgeschakeld zou kunnen worden op fase-ongevoelige transducenten,
waannee een groot deel van de huidige meetartefacten te ondervangen is.

De toepassing van kwantitatieve weefselkarakterisering is natuurlijk sterk afhankelijk van de
nauwkeurigheid van de kwantitatieve gegevens. Omdat het bij uit de literatuur verzamelde
waarden steeds maar weer de vraag is of de gegevens betrouwbaar en onder vergelijkbare
omstandigheden zijn uitgevoerd, zou het aan te bevelen zijn hier zelf in vivo gegevens over
te verzamelen.

Tot slot is nog een praktische methode voorgesteld die als ondersteuning zou kunnen dienen
bij bepaalde diagnostische problemen. Hierin kan de ontwikkelde software een uitspraak
doen over de a posteriori kans dat een door de arts aangegeven gebied in de tomogrammen
tot een bepaalde weefselklasse behoort. Het grootste probleem in deze methode is, afgezien
van de praktische problemen die het meten van de tomogrammen nog met zich meebrengt,
het gebrek aan referentie-data.

De software kan nog verbeterd worden door het in rekening brengen van de apriori kansen
op het optreden van de verschillende soorten weefsels in een bepaalde doorsnede en het
invoeren van een zogenaamde verliesfunctie, die per klasse het verlies aangeeft wanneer een
observatie uit die klasse foutief beoordeeld wordt. Deze verliesfunctie zou dus relatief hoog
moeten zijn voor kwaadaardig weefsel, omdat we niet willen dat kwaadaardig weefsel niet
als zodanig geclassificeerd wordt zou wordeiWaarschijnlijk zal dit de sensitiviteit van het
algoritme voor kwaadaardig weefsel ten goede komen. Verder zouden de classificatie
methoden uitgebreid kunnen worden met de kwadratische beslissingsregel van Bayes, hoewel
in eerste instantie de variantiematrices van de verschillende klassen redelijk overeen lijken
te stemmen.

- 62 -



Literatuuropgave

[1] Sollie G. ,
ULTRASOUND TRANSMISSION TOMOGRAPHY, A LOW COST REALISATION,
Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 1988.

[2] Nasoni R.L., Bowen T., Connor W.G., Sholes R.R.,
In vivo temperature dependence of ultrasound speed in tissue and its application in noninvasive
temperature monitoring.,
Ultrasonic Imaging, Vol. 1/1, p. 34-43, 1979.

[3] Fields S., Dunn F.,
Correlation of echographic visUillizability of tissue with biological composition and physiological
state,
The Joumal of Acoustic Society of America, Vol. 54/3, p. 809-812, 1973.

[4] Pauly H., Schwan H.P.,
Meclumisms of absorption of ultrasound in liver tissue,
The Joumal of Acoustic Society of America, Vol. 50/2, p. 692-699, 1970.

[5] Shung K., Siegelmann R., Reid J.,
Scattering of ultrasound by blood,
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 23/6, p. 460-467., 1976.

[6] Hill C.R.,
Ultrasonic attenuation and scattering by tissues,
HANDBOOK OF CLINICAL ULTRASOUND,
John Wiley & Sons, New York, 1978.

[7] Nicholas D., Hill c.R., Nassiri D.K.,
Evaluation of backscattering coefficients for excised human tissues,
Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 8/1, p. 18-27, 1982.

[8] Sarvazyan A.P., Lyrchikov A.G., Gorelov S.E.,
Dependence of ultrasonic velocity in rabbit liver on water content and structure of the tissue,
Ultrasonics, Vol. 25, p. 244-247, 1987.

[9] Nicholas D.,
Orientation and frequency dependence of backscattered energy and its clinical application,
RECENT ADVANCES IN ULTRASOUND IN BIOMEDICINE, VoLl,
Research study press, Oregon, 1977.

(10] Wells P.N.T.,
BIOMEDICAL ULTRASONICS,
Academic Press, London, 1977.

[11] Hussey B. E.,
DIAGNOSTIC ULTRASOUND, AN INTRODUCTION TO THE INTERACTIONS BE
TWEEN ULTRASOUND AND BIOLOGICAL TISSUES,
Blackie, Glasgow, 1975.

(12] Blitz J.,
ULTRASONICS, METHODS AND APPUCATIONS,
Butterworths, London, 1971.

- 63-



[13] Insana MoF., Garra B.S., Rosenthal S.J., Hall T.J.,
Quantitative ultrasonography,
Medical Progress through Technology, Vol. 15, p. 141-153, 1989,

[14] Insana M.F., Garra B.S., Wagner R.F., Moneman R., Loew MoH.,
Supervised pattern recognition techniques in quantitative diagnostic ultrasound,
Journal of Clinical Engineering, Vol. 13/6, p. 447-453,1988.

[15] Moneman R., Insana M.F., Wagner R.F., Garra B.S., Loew M.H.,
Application of cluster analysis and unsupervised learning to multivariate tissue characterization,
Journal of Clinical Engineering, Vol. 13/6, po 455-461, 1988.

[16] Fukunaga K.,
INTRODUCTION TO STATISTICAL PAlTERN RECOGNmON,
Academic Press, New York, 1972.

[17] Therrien e.W.,
DECISION ESTIMAnON AND CLASSIFICATION,
John Wiley & Sons, New York, 1989.

[18] Finette So, Bleier A., Swindell W.,
Breast tissue classification using diagnostic ultrasound and pattern recognition techniques: methods
and results.
Ultrasonic Imaging, Vol. 5, p. 55-86, 1983.

[19] Zagzebski J.A.,
Physics of diagnostic ultrasound,
TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC ULlRASONOGRAPHY, Hagen-Ansert SoL., 1983.

120] Dillon W.R., Goldstein M.,
MULTIVARIATE ANALYSIS,
John Wiley & Sons, New York, 1984.

[21] Backer E., Duin R.P.W.,
STATISTISCHE PAlROONHERKENNING,
Delftse Uitgevers Maatschappij, Delft, 19890

122] Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER,
Distriebutiecentrum DOP, Den Haag, 1989.

{23] Hagen-Ansert S.L.,
TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC ULlRASONOGRAPHY, 2nd ed.
The e.V. Mosby Company, St. Louise, 1983.

[24] Rietsema J.,
ongepubliceerde data,
Technische Universiteit Eindhoven, 1992.

[25] Bamber J.e., Hill e.R.,
Ultrasonic attenuation and propagation speed in mammalian tissues as a function of
temperature,
Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 1, p. 149-157, 1979.

- 64 -



[26] Vlieger de M., et al.,
HANDBOOK OF CLINICAL ULTRASOUND,
Wiley & Sons, New York, 1978.

[27] Linzer M., et al.,
ULTRASONIC TISSUE CHARACTERIZATION II,
NBS publication, Washington, 1976.

128] Larsen R.J., Marx M.L.,
AN INTRODUCTION TO MATHEMATICAL STATISTICS AND ITS APPLICATI
ONS,
Prentice Hall, New York, 1986.

129] ScherZinger A.L., et al.,
Assesment of ultrasonic computed tomography in symptomatic breast patients by discrimi
nant analysis,
Ultrasound in Medicine and Biology, Vol. 15, p. 2]-28, 1989.

- 65-



Bijlage 1

Tabel: Resultaten van de classificaties van de gesimuleerde tomogrammen.

I I nauwkeurigheid(%) sensi tivi tei t (%) specificiteit (%)

1 100,0 100,0 100,0

2 83,3 100,0 100,0

3 96,1 100,0 100,0

4 99,9 100,0 100,0

5 97,9 100,0 99,9

6 79,8 0,0 95,8

7 99,1 55,0 100,0

8 93,9 98,0 81,6

9 98,6 0,0 100,0

10 97,6 100,0 0,0

11 97,5 100,0 92,7

12 100,0 100,0 100,0

13 97,7 95,9 97,8

14 99,9 87,8 100,0

15 98,3 100,0 94,6

16 95,2 100,0 100,0

17 98,8 100,0 96,4

18 97,9 100,0 100,0

19 99,3 100,0 99,6

20 98,7 63,8 96,5
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