Eindhoven University of Technology

MASTER
Flowquantificatie in digitale subtractie angiografie : een nieuwe benadering : theorie, fantoomen in vivo experimenten

van Dongen, P.A.C.
Award date:
1988

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Technische Natuurkunde
Vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden

Flowquantificatie in Digitale
Subtractie Angiografie
een nieuwe benadering
theorie, fantoom- en in vivo experimenten

P.A.G. van Dongen

Verslag van een afstudeerwerk verricht bij Philips Medical Systems.
Begeleiders:
Ir. J .L.M. Marinus (Philips)
Dr. Ir. C.H. Massen (TUE)
Afstudeer hoogleraar:
Prof. Dr. J.A. Poulis
Eindhoven, augustus 1988.

1

Samenvatting
Dit verslag beschrijft verschillende methoden voor flowbepaling in bloedvaten met behulp van digitale subtractie angiografie.
De beste is in staat de flow met een nauwkeurigheid van 5% te bepalen.
Bij deze methode wordt een deel van het vaatstelsel beschouwd als integrator van het geinjeeteerde contrastmiddel. De in- en uitgang van deze
integrator worden bemonsterd met proefgebieden. Aan de hand van de
verandering in een beeldinterval van de beeldinformatie in de integrator en
het beeldsignaal uit de proefgebieden wordt de flow berekend.
Deze methode is getest, zowel in fantoom- als in in vivo experimenten.
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Voorwoord
Voor U ligt het verslag van een afudeerwerk dat ik heb mogen verrichten
bij Philips Medica} Systems te Best.
In de groep Voorontwikkeling heb ik kennis kunnen nemen van de stand
van zaken in de digitale medische röntgentechniek. Het is de taak van deze
groep de theorie over te laten gaan in praktijk.
Ikzelf heb zo'n heel traject mee kunnen maken.
Met als uitgangspunt de literatuur zijn we via modelvorming, fantoom- en
in vivo experimenten uitgekomen bij een octrooi aanvraag.
Bij deze wil ik Hans Marinus hartelijk bedanken voor wat ik van hem geleerd
heb. De vele discussies zijn zinvol geweest.
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Inleiding

In de medische wereld is het maken van röntgenopnamen een alledaagse
zaak. Aan de hand van deze opnamen kan een diagnose gesteld worden en
therapie beoordeeld worden.
Ook hier heeft de computer zijn intrede gedaan, en we zien steeds meer dat
de röntgenfoto verdrongen wordt door een beeld op een monitor. Met behulp van een beeldversterker en een TV-keten worden de röntgenopnamen
geregistreerd en in een computer opgeslagen.
De computer introduceert ook de mogelijkheid tot beeldbewerking.
Zo wordt bij vaatanalyse vaak digitale subtractie angiografie (DSA) toegepast. Hierbij wordt van een gedigitaliseerde opname, waarbij contrastmiddel in het vaatstelsel is geïnjecteerd, een opname zonder contrastmiddel
afgetrokken. Het verschilbeeld toont alleen de vaten waarin contrastmiddel
aanwezig is.
Op dit moment wordt naast de kwalitatieve analyse van de beelden steeds
meer aandacht besteed aan een kwantitatieve analyse.
Bij vaatonderzoek is men o.a. geïnteresseerd in het bepalen van de stroming
van bloed door een vat, omdat dit mogelijk een maat is voor de kwaliteit
van het vaatstelsel.
In dit afstudeerwerk is een methode ontwikkeld voor flowbepaling met DSAbeelden.
In dit verslag wordt eerst de beeldvorming in het DSA-systeem toegelicht.
Hierna wordt de theorie besproken van flowbepaling uit de röntgenbeelden.
Aan de hand van experimenten worden verschillende methoden geëvalueerd
en tot slot wordt een in vivo experiment toegelicht.
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Digitale Subtractie Angiografie
Het doel van DSA

Angiografie is het specialisme binnen de radiologie wat zich bezig houdt het
zichtbaar maken van bloedvaten met behulp van röntgenopnamen.
Hiertoe worden er röntgenopnamen gemaakt van het te onderzoeken vaatstelsel. Op de röntgenafbeeldingen zijn botstrukturen goed zichtbaar want
deze absorberen veel meer röntgenstraling dan weefsel. De bloedvaten zijn
echter niet zichtbaar, want ze absorberen net zo veel straling als het omringende weefsel.
De vaten kunnen door een röntgencontrastmiddel wel zichtbaar gemaakt
worden. Als contrastmiddel wordt vaak een sterk jodiumhoudende oplossing gebruikt. Op beelden verkregen na injectie van dit contrastmateriaal
zijn behalve de botstrukturen ook vaatstelsels zichtbaar.
Met behulp van de subtractie angiografie verwijdert men de botstrukturen
door gebruik te maken van twee opnamen. Eerst wordt er vóór de contrastinjectie een maskerbeeld gemaakt, waarop alle anatomische strukturen
te zien zijn. Hierna wordt contrastmateriaal in het af te beelden vaatbed
geïnjecteerd waarna er opnieuw een opname gemaakt wordt. Door van deze
opname het maskerbeeld af te trekken wordt een beeld overgehouden waarin
alleen die vaten zichtbaar zijn waarin zich contrastmateriaal bevindt.
Bij digitale subtractie angiografie (DSA) worden de opnamen niet op röntgenfilm gemaakt, maar wordt het beeld door een aan een beeldversterker
gekoppeld TV systeem opgenomen en in gedigitaliseerde vorm in een computer opgeslagen. De beeldbewerking wordt door de computer uitgevoerd
en het beeld kan hierna op een monitor bekeken worden. (ref.13)
In figuur 2.1 staan, als voorbeeld van DSA, opnamen van een hals afgebeeld. Hierbij is contrastmiddel geïnjecteerd in één van de slagaders die de
hersenen van bloed voorzien.
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figuur 2.1: Een voorbeeld van Digitale Subtractie Angiografie.
A: masker beeld, B: beeld na contrastinjectie, C: subtractie beeld.
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Beeldacquisitie met een DSA systeem
Beeldvorming

Een röntgenbeeld is een schaduwbeeld dat ontstaat doordat röntgenstraling
verzwakt en verstrooid wordt in het afgebeelde object. Bij de in de diagnostiek gebruikte röntgenenergieën gebeurt dit voornamelijk door het fotoelektrisch effect en ComptonverstrooLiing.
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figuur 2.2: Verzwakking en verstrooiing van röntgenstraling in een
voorwerp door het fotoelektrisch effect en Comptonverstrooiing.
De secundaire straling die bij de Camptonverstrooiing ontstaat kan door
de richtingsverandering van de straling het beeld wazig maken. Deze verstrooide straling wordt echter zo goed mogelijk weggevangen door een rooster van dunne loden lamellen die gefocusseerd zijn op de röntgenbron.
De intensiteit I van de straling die door het voorwerp komt, kan in goede
benadering beschreven worden door de wet van Lambert-Beer

I= I 0 exp( -J.Ld)

(1)

Hierin is I0 de stralingsintensiteit vóór verzwakking, J.L de lineaire verzwakkingscoëfficient en d de dikte van het doorstraalde voorwerp.
Het röntgensysteem dat voor DSA gebruikt wordt ziet er als volgt uit
(figuur 2.3)
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liguur 2.3: Schematisch een röntgensysteem voor DSA.
De generator wekt de hoogspanning (50-120kV) op voor de röntgenbuis en
de beeldversterker. In de röntgenbuis worden bij de kathode elektronen
vrijgemaakt die door de versnelspanning de anode bombarderen. Hierbij
ontstaat remstraling en karakteristieke straling. Het rendement van de
opwekking van de röntgenstraling is ca.l %; de rest van het toegevoerde
vermogen (10-lOOkW) komt vrij als warmte. Om dit vermogen af te voeren past men vaak een roterende anode toe, ook wordt vloeistofkoeling
gebruikt.
De maximum energie van de röntgenquanten is afhankelijk van de gebruikte
versnelspanning. Omdat echter remstraling een continu spectrum heeft zal
er een breed spectrum aan röntgenstraling opgewekt worden.
De laag energetische röntgenquanten ( <40 keV) hebben een gering doordringingsvermogen zodat deze allen in het voorwerp geabsorbeerd zullen
worden, waardoor ze wel bijdragen tot de röntgenbelasting van het voorwerp (patient), maar niet tot de beeldvorming. Deze zachte röntgenstraling
wordt daarom door een filter van enkele millimeters dik aluminium of koper
weggefi Iterd.
De straling wordt gecollimeerd en valt na in het voorwerp verzwakt te zijn,
op het ingangsscherm van een beeldversterker.
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In het ingangsscherm wordt röntgenstraling in licht omgezet. Hiervoor gebruikt men meestal een Csl laag omdat de detectie-efficientie voor röntgen
hiervan hoog is (ca.80%) en omdat in de gebruikte kristallijne vorm de
lichtspreiding gering is.
Direct hier tegenaan bevindt zich een fotokathode die de lichtquanten omzet
in elektronen. Het ingangsscherm en de fotokathode zijn bol, waardoor de
weglengte gelijk is voor elektronen die van verschillende plaatsen van het
scherm afkomstig zijn. Hierdoor kan de elektronenoptiek in de beeldversterker relatief simpel zijn; wel zal hier kussenvervorming optreden. (figuur
2.5)

INPUT

OUTPUT

figuur 2.5: Kussenvervorming door het bolle ingangsscherm van de beeldversterker.
In het uitgangsscherm (fl.uorescentiescherm) van de beeldversterker wordt
weer een lichtbeeld gemaakt. Achter het uitgangsscherm bevindt zich een
lenzenstelsel met een diafragma. Hiermee wordt de lichtintensiteit die op
de opneembuis valt zo geregeld dat de opneembuis niet in verzadiging komt.
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Het ingangsscherm van de opneembuis is een fotogeleidende laag van loodmonoxide. Aan één zijde bevindt zich een zeer dunne, lichtdoorlatende,
geleidende laag (signaalplaat) en aan de andere zijde wordt de fotogeleidende laag door een elektronenbundel afgetast. Hierdoor wordt de fotogeleidende laag op dezelfde potentiaal gebracht als de kathode.
Daar waar licht op het ingangsscherm valt verandert de potentiaal. Zo
wordt het lichtbeeld in een ladingsbeeld omgezet. Het licht zal het ladingabeeld als maar verder opbouwen, totdat het beeld door de elektronenstraal
uitgelezen en gewist wordt (de fotogeleidende laag wordt weer op de potentiaal van de kathode gebracht).
Afhankelijk van de lading in de fotogeleidende laag zal bij het aftasten door
de elektronenstraal de stroom door de signaalplaat variëren. De beeldinhoud is nu omgezet in een stroomsignaaL
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figuur 2.6: Schematisch de opneembuis.
a: geleidende signaa/p/aat, b: fotogeleider, c: af buigspoelen,
d: elektronenstraal, e: kathode.
Het aftasten van het ladingsbeeld gebeurt langs lijnen; hierbij kunnen alle
lijnen achter elkaar afgetast worden (sequentia} scan) of eerst alle oneven en
daarna alle even lijnen (interlaced scan). Het elektrisch beeldsignaal wordt
vervolgens bemonsterd en in gedigitaliseerde vorm opgeslagen.
De röntgenintensiteiten in het oorspronkelijke beeld zijn nu omgezet in digitale waarden. Hiervoor is het röntgenbeeld via licht, elektronen, licht en
een ladingsbeeld in een stroomsignaal omgezet. (figuur 2.7)
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figuur 2. 7: Omzetting van het röntgenbeeld in een digitaal beeld.
Voor een goede werking van het DSA systeem is het noodzakelijk dat de
totale overdracht van röntgen naar het uiteindelijke digitale beeld lineair
verloopt.
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Het gebruikte DSA systeem met DVI en APU

Voor de digitalisatie en de opslag van de videobeelden is gebruik gemaakt
van de Philips DVI (Digital Vascular lmaging). Dit apparaat digitaliseert
een videobeeld in 512 x 512 pixels (beeldelementen) met een 10-bits analoogdigitaal converter. Het uitlezen van een beeld duurt 40 ms.
In de DVI wordt het maskerbeeld in een geheugen opgeslagen en daarna
logaritmisch bewerkt. (zie paragraaf 2.3 voor de reden) Het momentane
beeld wordt ook logaritmisch bewerkt, waarna het maskerbeeld hiervan
afgetrokken wordt. Het subtractiebeeld wordt weer analoog gemaakt en
aan een monitor toegevoerd. De gehele beeldbewerking gebeurt real-time;
een opgenomen beeld is dus direct op een monitor als subtractiebeeld zichtbaar. (figuur 2.8)
De DVI zorgt ook voor de communicatie met de röntgengenerator en zorgt
ervoor dat met behulp van testopnamen de spanning en stroom bij de
röntgenopwekking zodanig zijn dat de beeldinformatie optimaal in het bereik van de analoog-digitaal converter past.

...._____,t--...,....t log

monitor

digitale
of
~~------------~APU
analoge
opslag

figuur 2.8: Schematisch de opbouw van de DVI (Digital Vascular Imaging)
met daaraan gekoppeld een APU (Analytica/ Processing Unit) waarop de
beelden nabewerkt kunnnen worden.
De beelden worden tijdens acquisitie opgeslagen op digitale of analoge disk.
Alleen voor hoge beeldfrequenties (8-25 beelden per seconde) moet het
analoge opslagmedium gebruikt worden.
Bij deze hoge beeldfrequentie is de datastroom omvangrijk; 25 beelden per
seconde komt neer op ca.6,5 Mbyte per seconde. Op het analoge medium
kunnen of de originele of de gesubtraheerde beelden opgeslagen worden,
terwijl men op het digitale medium altijd alleen de originele beelden opslaat.
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Als men subtractie beelden wil beschouwen en het analoge opslagmedium
moet gebruikt worden dan verdient het de voorkeur direct de gesubtraheerde beelden op te slaan en niet eerst de originelen analoog op te slaan
en daarna de subtractie uit te voeren. Dit in verband met het cijferverlies
dat bij de subtractie optreedt en de extra ruis die in het analoge medium
aan de beelden wordt toegevoegd. (zie ook paragraaf 2.5.4)
Na afloop van de röntgenopnamen kunnen de beelden opnieuw bekeken
worden. De beelden kunnen ook overgezonden worden naar de Philips
APU (Analytical Processing Unit). Dit is een zelfstandig apparaat waarop
de beelden nabewerkt kunnen worden en waarmee berekeningen aan de
beeldinhoud uitgevoerd kunnen worden.

2

DIGITALE SUBTRACTIE ANGIOGRAFIE

2.3

15

Beeldbewerking bij DSA

Bij DSA is het doel van de subtractie de ongewenste anatomie van het
skelet uit het beeld te verwijderen.
We gaan hier uit van een maskerbeeld B 0 waarin de anatomie is vastgelegd en een beeld B 1 van hetzelfde voorwerp na injectie van een contrastmiddel in een vat. We vinden voor B 0 en Bb als hierbij p, 0 de lineaire
verzwakkingscoëfficient van de anatomische structuren is, d0 de dikte, p, 1 de
lineaire verzwakkingscoëfficient van het contrastmateriaal is en d 1 de dikte
van het vat

(2)
(3)

{3 Io exp( -p,odo)
{3 lo exp( -P,odo- ~-ti di)
{3 is een overdrachtsconstante van het systeem.

Een lineaire subtractie van de beelden geeft nu

(4)
Hierin is nog informatie aanwezig over de anatomie en de bundelintensiteit.
Een logaritmische subtractie van de beelden geeft

(5)
Door de logaritmische bewerking is zowel de informatie over de anatomie
als de bundelintensiteit uit het beeld verdwenen. De beeldinformatie is dus
rechtevenredig met de dikte van het vat en met de lineaire verzwakkingscoëfficient van het contrastmiddel in het vat. Deze verzwakkingscoëfficient
is weer rechtevenredig met de concentratie van het contrastmiddel.
In het subtractiebeeld zal de inhoud van één pixel (beeldelement) dus recht
evenredig zijn met de hoeveelheid contrastmateriaal "onder" dat pixel. De
inhoud I(xi, Yi, t) van het pixel met afmetingen 6x en 6y is dan afhankelijk
van de lokale tijdafhankelijke contrastmiddel concentratie C(x, y, z, t) in het
voorwerp.
rz;+l::.z [fl;+l::.y rscherm
}bron

I(xi, Yi, t) = a lz,

lv;

C(x, y, z, t) dz dy dx

(6)
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a is een evenredigheidsconstante, diP afhangt van de instelling van het
afbeeldingssysteem. DE> z-as is de as waarlangs geprojecteerd wordt; de
integraal over z loopt over de ruimte die door de projectie afgebeeld wordt.
Bij de integratie loopt z dus van de röntgenbron tot het ingangsscherm van
de beeldversterker. (figuur 2.9)

voorwerp

z

y

figuur 2.9: De waarde van een pixel in een DSA beeld is rechtevenredig met de hoeveelheid contrastmatriaal "onder" dat pixel.

Voor het berekenen van de logaritme van de waarde van alle pixels in de
beelden wordt gebruik gemaakt van een Look Up Table (LUT). Omdat
de beeldwaarden in 10-bits gedigitaliseerde meetwaarden zijn, zijn er maar
1024 verschillende waarden waarvan maar één maal de logaritme bepaald
moet worden. Deze waarden worden in een tabel (de LUT) opgeslagen;
om de logaritme van een meetwaarde te bepalen wordt nu in de tabel de
bijbehorende logaritme opgezocht.
Door op deze manier te werken is de DVI in staat van 25 beelden per
seconde de logaritme te bepalen:
De subtractie van het maskerbeeld en het momentane beeld zal gepaard
gaan met cijferverlies, omdat de beeldwaarden in het momentane beeld
met contrastmiddel en het maskerbeeld zonder contrastmiddel vrijwel gelijk
zijn. Tevens zal de variantie van de ruis in de beelden door de subtractie
verdubbelen.
In paragraaf 2.5.4 zal getoond worden hoe groot de signaal-ruis verhouding
is bij het gebruikte DSA systeem in de originele beelden en de subtractie
beelden.
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Metingen in een DSA beeld

Lengtemetingen kunnen in een DSA beeld uitgevoerd worden als er een
calibratie factor bepaald is. De calibratie factor geeft het verband tussen
de lengte in het voorwerp en de lengte in het beeld (cm per pixel). Deze
calibratie factor hangt af van de positie van het voorwerp ten opzichte van
de röntgenbron en de beeldversterker. Door bijvoorbeeld een loden lineaal
mee af te beelden kan de calibratie factor bepaald worden.
In het beeld zit echter kussenvervorming; hierdoor zal de calibratie factor
plaatsafhankelijk zijn. Deze vervorming is in het gebruikte systeem zo groot
dat de lokale calibratie factoren aan de rand van het beeld en in het centrum
van het beefd ca.lO% groter respectievelijk kleiner zijn dan de gemiddelde
calibratie factor.
Daarom is het belangrijk dat de calibratie geschiedt op de plaats waar de
lengtemeting uitgevoerd wordt.
De diameter van een vat kan bepaald worden met behulp van het beeldsignaal van een lijn loodrecht op dat vat.

a

d
figuur 2.10: Het beeldsignaal van een lijn loodrecht op een vat bij
(a) ideale beeldvorming en met (b) een beschikbaar beeldvormend systeem.

Als de beeldvorming ideaal is dan zal de afgeleide van het signaal bij de
randen van het vat discontinu zijn. In een reëel beeldvormend systeem is
de afbeelding van het vat door de systeemoverdracht versmeerd.
Om de diameter te benaderen is gebruik gemaakt van een bestaand algoritme (ref.10,11,18). Dit algoritme maakt gebruik van de extrema in de
eerste en tweede afgeleiden van het beeldsignaal van een lijn loodrecht op
het vat. De extreme waarden van deze afgeleiden zouden bij ideale beeldvorming samenvallen; bij de reële beeldvorming is dit echter niet het geval.
In dit algoritme neemt men als diameter d het gemiddelde van de diameters
d 1 en d 2 die men op grond van de extrema in de eerste en tweede afgeleiden
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verwacht. (figuur 2.11)

1e afgeleide

2e afgeleide

figuur 2.11: Diameterbepalipg van een vat op grond van de extrema
in de eerste en tweede afgeleiden.
Als men veronderstelt dat het vat rond is dan kan het doorstroomd oppervlak van het vat berekend worden met behulp van de diameter en de
calibratie factor. Het volume van een stuk van een vat kan berekend worden uit het doorstroomd oppervlak en een lengtemeting.
Er zij opgemerkt dat in dit volume de calibratie factor tot de derde macht
voorkomt; hierdoor is het belangrijk dat de calibratie factor zo goed mogelijk bepaald wordt.
In de DSA beelden kan men ook densitometrisch meten. (ref.18)
Hierbij wordt gekeken naar de grijswaarde van de pixels en wordt gebruik
gemaakt van de evenredigheid van de pixelwaarde met de hoeveelheid contrastmiddel in het voorwerp.
Eerst wordt hiervoor een maximum-beeld bepaald; dit is een beeld waarbij
ieder pixel de maximale waarde heeft die dit betreffende pixel in de beeldserie gehad heeft. Het beeldsignaal van een pixel zal maximaal zijn als het
maximum van de contrastwolk op die plaats is.
Men neemt nu aan dat het zogenaamde maximum-beeld een afbeelding is
waarbij op alle plaatsen in het vaatstelsel de concentratie contrastmiddel
gelijk is. Nu kunnen densitometrisch vaatvolumina vergeleken worden.

afgebeeld vat

figuur 2.12: Densitometrische vergelijking van vaatvolumina.
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De verhouding van de som van de pixelwaarden in twee gebieden (figuur
2.12) is nu gelijk aan de verhouding van de door deze gebieden omsloten
vaatvolumina. (De grootte van het gebied buiten het vat doet niet ter zake,
want door de subtractie is het beeldsignaal daar nul.)
Ook kan men het beeldsignaal in een gebied als functie van de tijd meten.
Dit signaal is rechtevenredig met de hoeveelheid contrastmiddel die in dit
gebied aanwezig is.
Hier wordt nog opgemerkt dat de gebieden waarover de berekeningen uitgevoerd worden niet noodzakelijkerwijs een geheel aantal pixelafmetingen
groot moeten zijn. Door interpolatie is het discrete beeldsignaal continu te
veronderstellen.
Hierdoor zullen in de volgende afleidingen integralen in plaats van sommaties gebruikt worden als er iets over een gebied in het beeld berekend
wordt.

2

DIGITALE SUBTRACTIE ANGIOGRAFIE

2.5
2.5.1

20

Eigenschappen van het DSA systeem
Lineariteit

Bij DSA is de pixelwaarde in het beeld in theorie rechtevenredig met de
hoeveelheid contrastmiddel in het afgebeelde voorwerp.
Vereist is daarvoor dat de overdracht van het röntgenschaduwbeeld via de
beeldversterker en de opneembuis naar het gedigitaliseerde beeld lineair
verloopt.
Ook dient de verzwakking van de röntgenstraling in het voorwerp volgens
een exponentiële functie te verlopen (vergelijking 1). Dan immers zal de logaritmische conversie ervoor zorgen dat in het subtractie beeld het beeldsignaal rechtevenredig is met de hoeveelheid contrastmateriaaL
Door middel van experimenten is aangetoond dat het gebruikte DSA systeem deze lineariteit bezit. (ref.18)
/
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figuur 2.13: Lineariteit van het gebruikte DSA systeem.
Het beeldsignaal blijkt rechtevenredig te zijn met de
hoeveelheid contrastmiddel in het afgebeelde voorwerp.
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Fluctuaties in de röntgendosis

Voor het maken van de röntgenbeelden wordt er voor ieder beeld een
bepaalde hoeveelheid röntgenstraling opgewekt. Dit wordt gerealiseerd
door de generator die aan de röntgenbuis het benodigde vermogen levert.
In het gebruikte systeem fluctueert de dosis van beeld tot beeld echter
enkele procenten. Deze fluctuatie in dosis vindt men terug in het subtractie beeld.
Stel we hebben een maskerbeeld B 0 en een beeld B 1 met daarin contrastmiddel. Als B 0 gemaakt is met röntgenintensiteit 10 en B 1 met intensiteit
I~, dan vinden we voor de beelden en het bijbehorende subtractie beeld:

J3 Io exp( -~-todo)
J3 I 1 exp(-~-todo -~-ttdd
log(BI) - log(B0 )

ft

-~-ttdt +log( Io)

(7)
(8)
(9)

In het subtractie beeld is de fluctuatie in de röntgendosis terug te vinden
als een offset, welke nul is als de röntgendosis constant is.
Bij de uitgevoerde experimenten bleek deze offset ca.5% van het maximale
beeldsignaal in het subtractie beeld te zijn. Dit is echter storend wanneer
de beelden gebruikt worden voor flowberekening. De informatie waaruit de
flow bepaald kan worden is de verandering van de beeldinhoud in de tijd.
Deze verandering wordt verstoord door de fluctuaties in de offset op het
subtractie beeld.
Om te corrigeren voor deze offset kan gekeken worden naar een plaats in
het beeld waar geen contrastmiddel zit; hier is het beeld gelijk aan het
maskerbeeld en moet de waarde van het subtractie beeld nul zijn.
Wat men in deze achtergrond aan beeldsignaal meet is de offset.
Door de gemeten achtergrond waarde van het gehele beeld af te trekken,
kan gecorrigeerd worden voor de fouten in het subtractie beeld ten gevolge
van de fluctuaties in de röntgenintensiteit.
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Timing in het beeldvormend systeem

De hoogste beeldfrequenties van het gebruikte DSA systeem zijn 25 en 12.5
beelden per seconde. Bij 25 beelden per seconde is de uitlezing van de
opneembuis interlaced (paragraaf 2.2.1); bij 12.5 beelden per seconde is de
beeldscanning naar keuze interlaced of sequentia!.
Het uitlezen van één beeld duur 40 ms. Bij 25 beelden per seconde moet
de röntgenstraling dus gegeven worden terwijl het beeld uitgelezen wordt.
Hier komt nog bij dat de interlaced scanning vereist dat er voor ieder halfbeeld (beeld met even of oneven lijnen) opnieuw röntgenstraling gegeven
wordt.
Bij de interlaced scanning techniek zijn. er dus per beeld twee röntgenpulsen
nodig, voor ieder half-beeld één, waarbij deze röntgenpulsen (pulsduur 210ms) gegeven worden terwijl het beeld door de opneembuis al uitgelezen
wordt.
Dit heeft tot gevolg dat de beide half-beelden, door de twee röntgenpulsen,
van verschillende tijdstippen zijn.
Doordat de röntgenpuls gegeven wordt terwijl het beeld uitgelezen wordt,
is de informatie die in het begin wordt uitgelezen afkomstig van de vorige
röntgenpuls. Hierdoor verloopt de beeldinhoud van boven naar beneden
van oud naar nieuw.
Er is dus niet één tijdstip te bepalen waarop het beeld tot stand is gekomen.
25 heelden/seconde
röntgenpuls
beeldscan

1 1 I I I 11 I I I

12.5 beelden/ seconde
I

I

I

I

••

I e 1 o)e 1 o)e 1 o)e 1 oG 1 g~--+
<'D(!)

::l

interlaced

<
(!)

::l

röntgenpuls _,
_ _ _.I.___ _
, _ __
beeldscan

(beeldJ lbeeld

r

t-+
sequentia!

figuur 2.14: Timing van de röntgenpulsen en de beeldscanning
bij 25 beelden per seconde (interlaced} en 12.5 beelden per seconde
(interlaced en sequentia/).
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Ook bij toepassing van 12.5 beelden per seconde met interlaced scanning is
er niet één tijdstip aan te wijzen waarop het beeld gemaakt is.
Bij 12.5 beelden per seconde en een sequentia! beeldscan is de röntgentiming echter anders; nu is er per beeld één röntgenpuls nodig en deze
wordt gegeven vóórdat het beeld uitgelezen wordt. (figuur 2.14)
De tijd waarop de beeldinformatie tot stand is gekomen ligt nu wel duidelijk
vast; dit is het moment waarop de röntgenpuls gegeven wordt.
Voor het bepalen uit de beelden van een tijdafhankelijke flow wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke tijdresolutie. Hierbij moet ieder beeld
een goed gedefinieerd tijdstip hebben.
Gezien het bovenstaande is bij het gebruikte DSA systeem de hoogste bruikbare beeldfrequentie 12.5 beelden per seconde met een sequentiële beeldscanning.

2.5.4

Signaal-ruis verhouding in de experiment beelden

Het DSA systeem is bij de experimenten zo ingericht dat de opeenvolgende beelden van het maskerbeeld worden afgetrokken. Hierdoor wordt
de waarde in het subtractie beeld hoger wordt naarmate er meer contrastmiddel in het afgebeelde voorwerp zit. In de beelden van de fantoomexperimenten (hoofdstuk 4) is de digitale beeldwaarde van de pixels in een
vat in de originele, niet gesubtraheerde beelden, ca.1000 en 900 bij respectievelijk het maskerbeeld en het beeld met contrastmiddel.
De amplitude van de ruis (afkomstig van röntgenruis, digitalisatie ruis,
versterkerruis, etc.) is 2 grijswaarden.
Het digitale subtractiebeeld heeft een waarde van ca.100±4.
Hier is het cijferverlies en de verdubbeling van de ruisamplitude door de
subtractie duidelijk te zien.
De analoge disk heeft een signaal-ruis verhouding van 200:1. Bij de analoge
opslag wordt extra ruis aan een beeld toegevoegd.
Als de originele beelden op de analoge schijf worden opgeslagen dan wordt
hun beeldinhoud ca.1000±7 en 900±7.
Het subtractiebeeld zal nu een beeldinhoud hebben van ca.100±14.
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Als de subtractie eerst uitgevoerd wordt en daarna wordt het subtractiebeeld op de analoge schijf weggeschreven dan wordt de beeldinhoud
ca.100±5.
originele beelden
Bo
Bt

1000±2

}--------

900±2
~ analoge opslag
1000±7
900±7

subtractie beeld

]

100±4

analoge
opslag

100±5

t 100±14

figuur 2.15: Beeldwaarden en ruisamplituden in de experiment beelden.
Bij analoge opslag dienen de gesubtraheerde en niet de originele beelden
opgeslagen te worden om de invloed van de extra ruis te beperken.
Het verdient dus de voorkeur als het analoge opslagmedium gebruikt moet
worden, om de gesubtraheerde beelden op de analoge disk op te slaan.

2.5.5

Conclusies ten aanzien van het gebruikte systeem

Het gebruikte DSA systeem heeft een lineaire overdracht en de beelden zijn
te gebruiken als "ideale" subtractiebeelden.
Er dient wel voor gezorgd te worden
• dat er gecorrigeerd wordt voor fluctuaties in de röntgendosis door in
ieder beeld de waarde van het achtergrondsignaal te meten en deze
waarde van het gehele beeld af te trekken.
• dat er een beeldfrequentie gebruikt wordt van maximaal12.5 beelden
per seconde; de beelduitlezing moet hierbij sequentieel geschieden.
• dat er op de analoge disk de gesubtraheerde beelden en niet de originele beelden worden opgeslagen.
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Inleiding

Bij vaatonderzoek wordt voor het stellen van de diagnose en het maken van
keuzes voor therapie vaak gebruik gemaakt van DSA.
De beelden van de anatomie van het vaatstelsel worden hiervoor zowel
statisch als dynamisch gebruikt. Men kijkt of de doorbloeding van een vat
of deel van het vaatbed wel optimaal is en, als hier afwijkingen in zijn,
wat de ernst daarvan is. In de vaten vindt men dan vaak vernauwingen
(stenoses), mogelijk ontstaan als gevolg van atherosclerosis. (figuur 3.1)
Deze stenoses kunnen de oorzaak zijn van een verminderde doorbloeding
van het achterliggende vaatbed, omdat door de vernauwing de weerstand
van het vat toegenomen is. Nu vertoont de bloedstroming in mensen onderling een grote variatie. Ook in een lichaam blijkt de bloedflow nogal
te kunnen varieren in de tijd. Dit is afhankelijk van de omstandigheden,
zoals bijvoorbeeld inspanningstoestand en leeftijd, en van de gezondheidstoestand van een orgaan of aanvoerende bloedwegen.

vat

stenose

liguur 3.1: Stenose in een vat. Een stenose van 80% wil zeggen dat
het doorstroomd oppervlak met 80% gereduceerd is.

Voor het doen van therapie (medicijnen, bypass, dotter-techniek) is het
van belang te weten of een bepaalde afwijking van een vaatbed haemodynamisch significant is.
Een afwijking is haemodynamisch significant als de bloedflow naar een
bepaald lichaamsgebied zodanig is veranderd dat de bloedflow niet meer
voldoet aan de vraag van dat lichaamsgebied. Dit is dus afhankelijk van
de situatie zoals rust, inspanning, etc.
De arteriolen (kleine slagaders) beschikken echter over een regelmechanisme. Hierbij worden door glad spierweefsel vaten meer of minder geopend.
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(resp. vasodilatatie en vasoconstrictie.) Op deze wijze kan de stromingsimpedantie van een vaatbed, liggend achter een stenose in een ader, zodanig
aangepast worden dat het lichaamsgebied geen hinder van deze stenose ondervindt.
Het blijkt dat in een toestand van rust een stenose pas haemodynamisch
significant wordt bij een gemiddelde afname van doorstroomd oppervlak
met 75% en een lengte van de vernauwing van 1 cm. (figuur 3.2)
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figuur 3.2: Relatie tussen de beïnvloeding van stroming en
de lengte van een stenose in rustt'oestand. (ref.2}
In een toestand van inspanning kan de vraag naar bloed van een lichaamsgebied echter veel hoger zijn (4-8 keer zo hoog).
In figuur 3.3 is te zien dat een stenose van bijvoorbeeld 80% in rusttoestand nauwelijks leidt tot een vermindering van gemiddelde flow, maar dat
in een toestand van hyperemia (maximale bloedvraag) de gemiddelde flow
is gedaald tot ca.45% van de flow zonder vernauwing.

3

FLOW

27
500%

hyp

percentage flow
rust
100%
50%

100%

percentage stenose

figuur 3.3: Het effect van toenemende stenose in slagaders van een
hond op de flow in rusttoestand (rust) en in door contrastmiddel
geïnduceerde hyperemia (hyp). (ref.22}
Het blijkt dat van een stenose de geometrische afmeting alleen niet de
informatie oplevert over de doorbloeding van een vaatbed.
Als men ech_ter de absolute flow kan bepalen, dan heeft men rechtstreeks
grip op de doorbloeding van een vaatbed. Ook is het dan mogelijk te zien of
een gekozen therapie de gewenste verbeterde doorbloeding heeft opgeleverd.
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DSA beelden voor flowquantificatie

Om met een DSA systeem beelden te maken van een vloeistofstroming is
het gebruik van een röntgen-contrastmiddel noodzakelijk. Hierbij wordt
het contrastmiddel in de stroming geïnjecteerd en worden er röntgenopnamen gemaakt met een hoge beeldfrequentie.
Uit deze beeldserie, waarin het contrastmateriaal als een bewegende wolk
te zien is, is de informatie te halen waarmee de flow door de vaten berekend
moet worden.
Voor de visuele beeldanalyse is een voldoende contrastrijk beeld noodzakelijk. In deze beelden voor kwalitatieve analyse wordt de flow door de
injectie van het contrastmiddel en door het contrastmiddel zelf vaak op
zodanige wijze verstoord dat niet meer verwacht mag worden dat bij een
kwantitatieve analyse van deze beelden de flow bepaald kan worden.
Om een beeldserie te verkrijgen waarvan kwantitatieve analyse zinvol is zal
de injectiestrategie aangepast moeten worden.
De injectie van het contrastmiddel kan intra-veneus zijn (in een ader) of
intra-arterieel (in een slagader). Bij de intra-veneuze injectie zal het contrastmiddel de weg door het hart en de longen afl.eggen alvorens aan te
komen in het af te beelden vat. Bij de intra-arteriële injectie wordt via
een snede in een slagader in de lies of elleboog een catheter ingebracht die
zover opgeschoven wordt dat deze net stroomopwaarts van het af te beelden
vaatbed ligt.
De arteriële injectie heeft als voordeel dat alleen maar dat deel van het
vaatstelsel afgebeeld wordt, waarin selectief geïnjecteerd is. Bij de veneuze
injectie ondervindt men vaak hinder van vóór- of achterliggende delen van
het vaatbed, waarin men niet geïnteresseerd is, maar die wel worden afgebeeld.
Een nadeel van de arteriële injectie is dat dit een meer invasieve (bloederige)
techniek is en dat er daarom steriel gewerkt moet worden.
Voor het maken van de beeldserie voor de flowberekening gaat de voorkeur
uit naar een intra-arteriële injectie van contrastmiddel, omdat daarbij alleen
de gewenste strukturen afgebeeld worden.
Bij de intra-arteriële injectie is het de gewoonte een injectieflow te gebruiken
die 2-4 maal hoger is dan de bloedflow zodat er een duidelijk contrastrijk
beeld ontstaat. Voor flowbepaling uit de verkregen beeldserie is dit een te
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hoge injectieflow. Het is duidelijk dat de injectiesnelheid in plaats van de
bloedflow gemeten wordt.
Er zal dus voor het kwantificeren van flow gestreefd moeten worden naar
een zo langzaam mogelijke injectiesnelheid, waarbij de bloedflow berekend
kan worden uit de passage van het mengsel van bloed en contrastmiddel.
Het mengsel moet in de beeldserie voldoende duidelijk afgebeeld worden.
Als contrastmiddel wordt meestal een sterk jodiumhoudende oplossing gebruikt met een concentratie van ca.400 gramjodium per liter. In een bloedvat moet de concentratie jodium minstens 40 gram per liter zijn om in een
DSA beeld zichtbaar te zijn. (ref.6) Om voldoende kwantitatieve informatie
uit de beelden te kunnen halen is een hogere concentratie nodig (ca.4 keer
zo hoog).
Bij een injectie van contrastmiddel met een injectieflow ongeveer even groot
als de bloedflow zal het mengsel van bloed en contrastmiddel een zodanige
concentratie jodium bevatten, dat de verkregen beelden kwantitatief geanalyseerd kunnen worden.
Het stromingsprotiel in het vat zal door de injectie van het contrastmiddel
verstoord worden. Als er gebruik wordt gemaakt van een catheter met een
opening aan het uiteinde met een doorstroomd oppervlak van 1 mm 2 , dan
zal bij een injectieflow van 5 ml/sec de stroomsnelheid van het contrastmiddel 500 cm/sec zijn. De gemiddelde stroomsnelheid van het bloed in de
vaten is ca.10-20 cm/sec, waardoor het duidelijk is dat de injectie, door het
grote snelheidsverschil, aanleiding zal geven tot het ontstaan van wervels
en turbulentie. (ref.6,8,9)
De lengte (X) die nodig is om de stroming te stabiliseren kunnen we afschatten met behulp van de instroomlengte van een Poiseuille stroming.
Als we voor de diameter (d) van het vat 5 mm nemen en voor het getal
van Reynolds (Re) 500 dan geeft dit een instroomlengte van ca.25 cm.
(X= 0.1 x d x Re, ref.2)
Bij de intra-arteriële injectie is de afstand tussen de catheter en de af te
beelden plaats in de regel kleiner dan 25 cm (10-15 cm), zodat het stromingsprotiel ook vlakker is dan het parabolische. (ref.3)
Omdat de stroming in een groot gebied achter de catheter heinvloed wordt
door de injectie moet er zo ver mogelijk van de injectieplaats gemeten worden.
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Als we kijken naar de viscositeit van contrastmiddel ten opzichte van bloed
(2.3 centi poise, ref. 7) dan zien we dat bij 37°G het contrastmiddel 2 tot
3 keer zo viskeus is als bloed (ref.23). Het mengsel van bloed en contrastmiddel zal dus een hogere viscositeit hebben dan bloed alleen, waardoor de
(poiseuille-) weerstand van een vat gevuld met contrastmiddel hoger is dan
gevuld met bloed.
De weerstand van een heel vaatbed is eigenlijk opgebouwd uit een serieschakeling van de weerstand van de toevoerende arteriën en de weerstand
van het achterliggende capillair vaatbed. Hierbij is de weerstand van de
toevoerende aders ca.lO% van de totale weerstand van het vaatbed.
10%

._____...n
toevoerende capillair
arterien
vaatbed

90%

"
toevoerende capillair
arterien

vaatbed

figuur 3.4: Schematische voorstelling van de weerstand van een totaal
vaatbed. De weerstand van de toevoerende arteden is ca.lO% van
de totale weerstand. (ref.2)
Als na de injectie van contrastmiddel alleen de arteriën gevuld ZIJn met
contrastmiddel dan zal, omdat de weerstand van de arteriën veel kleiner
is dan de weerstand van het capillair vaatbed, de flow door het vaatbed
niet veel afnemen. De injectieduur moet zo kort zijn dat er geen contrastmiddel in het capillair vaatbed aankomt voordat de injectie is afgelopen.
Bij een juiste injectie van contrastmiddel (injectieflow kleiner of gelijk aan
de bloedflow, injectieduur één à twee seconden) zal de beïnvloeding van
de flow kleiner zijn dan ca.lO% zolang er nog geen contrastmiddel in het
capillair vaatbed zit.
Als het contrastmiddel het capillair vaatbed bereikt dan is er relatief een
grotere afname van de flow, die volgens Poiseuille evenredig is met de toename aan viscositeit.
Enige tijd nadat het contrastmiddel in het capillair vaatbed is aangekomen
treedt door de eigenschappen van het contrastmiddel het mechanisme van
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vasodilatatie in werking, waardoor ook fysiologische effecten zichtbaar worden.
Hierdoor neemt de capillairweerstand sterk af waardoor, ondanks de hogere
viscositeit van de vloeistof, de flow toe zal nemen. (figuur 3.5)

percentage flow

•A

B

c

D
t~

figuur 3.5: Schematische voorstelling van de flowbeïnvloeding na een
contrastinjectie. A: injectie, B: contrastmiddel in toevoerende arterien,
C: contrastmiddel in capi/air vaatbed, D: vasodilatatie veroorzaakt door
fysiologische effecten van contrastmiddel. (ref. 7,23,24}
De verwachting is dat in gebied B van figuur 3.5 de beweging van de contrastwolk een maat is voor de bloedflow, waarbij de beïnvloeding van de
flow minimaal is.
Tot slot zij opgemerkt dat een uitgebreide analyse van de complexe verschijnselen die zich voordoen na de injectie van contrastmateriaal in het
lichaam, buiten het bestek van dit afstudeerverslag vallen.
Samenvattend kan gezegd worden dat de bloedflow direct na de injectie
van contrastmiddel bepaald kan worden, vóórdat het contrastmiddel het
capillair vaatbed bereikt, uit de passage van het mengsel van bloed en
contrastmiddel. Hierbij is de gemaakte fout kleiner dan ca.lO%. Wel dient
het contrastmiddel37°C te zijn in verband met de viscositeit, de injectieflow
ten hoogste net zo groot als de bloedflow te zijn en de injectietijd voldoende
kort te zijn (ca.l sec).
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3.3

Bestaande methoden voor ftowquantificatie

De met DSA verkregen beeldserie beschrijven we door I(xi, Yi, t).
Hierbij is I evenredig met de concentratie C(x, y, z, t) van het contrastmiddel in het object volgens

I(xi, Yi, t) = a:

l

z;+ll.z

z;

llli+ll.u lscherm
lli

C(x, y, z, t) dz dy dx

(10)

bron

en l:::,.y zijn de pixelafmetingen en a: is een evenredigheidsconstante. De
z-as is de as waarlangs geprojecteerd wordt en de integraal over z loopt over
de ruimte die door de projectie afgebeeld wordt. Bij de integratie loopt z
dus van de röntgenbron tot het ingangsscherm van de beeldversterker.
De beeldwaarde van pixel xi, Yi is dus evenredig met de hoeveelheid contrastmiddel "onder" het pixel (hoofdstuk 2).
Buiten de bloedvaten waar geen contrastmiddel is is ook het beeldsignaal
nul.
l:::,.x

Voor het berekenen van de flow uit de contrastmiddel passage (boluspassage) kan gebruik gemaakt worden van de verdunnings theorie vanStewart
en Hamilton (ref.25,26). Ook gebruikt men looptijd- en verplaatsingsmetingen. (ref.l) Deze methoden zullen in de volgende paragrafen toegelicht
worden.
De in dit afstudeerwerk ontwikkelde integrator methode wordt in paragraaf
3.4 toegelicht.
De Stewart-Hamilton techniek geeft direct een flow (mi/sec). De andere
methoden geven een stroomsnelheid, welke met behulp van het uit de
beelden te bepalen doorstroomd oppervlak (hoofdstuk 2) ook in een flow
om te rekenen is.

3

33

FLOW

3.3.1

De Stewart-Hamilton methode

De Stewart-Hamilton theorie is gebaseerd op de injectie van een bekende
hoeveelheid contrastmiddel Mini. (ref.25,26)
In deze theorie wordt aangenomen dat dit contrastmiddel ideaal met de
stroming mengt; hieruit volgt onder andere dat bij iedere splitsing in het
vaatbed het contrastmiddel in dezelfde verhouding splitst als de stroming.

_jF,C
figuur 3. 7: Schematische voorstelling van de contrastinjectie Mini
in flow F. Na de splitsingen vinden we in tak i een flow Fi,
waarin Mi contrastmiddel passeert met concentratie Ci.
Als de stroming met flow F en Mini contrastmiddel met concentratie C
splitst in F 1 en F 2 , waarbij in F 1 M 1 contrastmiddel stroomt met concentratie C 1 en in F 2 resp. M 2 en C 2 , dan betekent ideale menging

(11)
In de hoofdstroom zal gelden
Mini =

fooo F(t)C(t) dt

(12)

hetgeen bij constante flow overgaat in

(13)
In een zijtak i met flow Fi en concentratie Ci waardoor in totaal Mi contrastmiddel stroomt, vinden we
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(14)
Wegens de ideale menging (vgl.ll) zal dus

(15)
D is constant onafhankelijk van i.
Als de geinjeeteerde massa Mini bekend is kan door de op plaats i gemeten
concentratie Ci te integreren over de tijd de flow berekend worden

(16)
De zo berekende flow is de flow op de injectie plaats, of, indien er voor het
hart geïnjecteerd is, de cardiac output.
De toepassing van deze methode op DSA beelden heeft als probleem dat de
absolute waarde van de concentratie op de meetplaats bekend moet zijn.
In de DSA beelden is slechts een relatieve waarde voorhanden. (vgl.10)
Er kan wel met behulp van meerdere injecties een relatieve flow berekend
worden; hierbij wordt de flow door een vat bijvoorbeeld vergeleken met de
flow door het hart. (ref.27) Een calibratie van de beeldinhoud in een absolute concentratie voor de berekening van de absolute flow is echter moeilijk
uitvoer baar.
Een ander probleem bij de Stewart-Hamilton methode is de aanname dat
de flow constant is. Hierdoor wordt er een gemiddelde flow berekend op de
injectieplaats, terwijl de flow tijdafhankelijk is en juist op de injectieplaats
maximaal verstoord zal zijn. Ook het moment van injectie binnen de hartcyclus zal de meting beïnvloeden. (ref.12)
Omdat de bloedstroming in een lichaam een gesloten systeem vormt, zal het
contrastmiddel na een tijdje de meetplaats voor een tweede maal passeren
(recirculatie). Hierdoor moet bij het berekenen van de integraal voor er
recirculatie optreedt een extrapolatie gemaakt worden. Dit zal ook problemen opleveren. (ref.19)
Er wordt bij deze techniek maar weinig van de beschikbare informatie gebruikt; er wordt maar naar één meetplaats in het beeld gekeken, zodat er
geen spatiële informatie gebruikt wordt.
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Meting van de looptijd van het contrastmiddel

Bij deze methode meet men de tijd die het contrastmiddel nodig heeft om
een bepaalde afstand in een bloedvat met constante diameter af te leggen.
(ref.29,30)

vat

x
contrast
wolk

figuur 3.8: Looptijdmeting van contrastmiddel tussen de plaatsen x 1 en x 2 •
Hiertoe worden op twee plaatsen (x 1 en x 2 ), die op een bekende afstand
van elkaar liggen, de contrastverdunningscurves 8 1 en 8 2 gemeten {curve
van het signaal in de tijd op een lijn in het beeld loodrecht op het vat).

S1 {t)

S2(t)

Iu I(xb y, t) dy

(17)

I(x 2, y, t) dy

(18)

i

Er wordt hier geïntegreerd over een lijn in dey-richting die het vat geheel en
loodrecht doorsnijdt. (figuur 3.8) Hoe ver de lijn buiten het vat doorloopt
doet niet te zake, want het beeldsignaal buiten het vat is nul.
Uit iedere curve wordt nu een tijdparameter t 1 ,t 2 gehaald {bijvoorbeeld
tijdstip van het maximum, tijdstip van maximale toename, tijdstip van
zwaartepunt...) Welke van de mogelijke tijdparameters de beste keuze is is
onduidelijk. (ref.14)

figuur 3.9: Mogelijke tijdparameters voor looptijdmeting. (ref.29}
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De stroomsnelheid wordt berekend uit het tijdverschil van de gekozen tijdparameter en de afstand. De flow F wordt berekend met het doorstroomd
oppervlak A. (zie hoofdstuk 2 voor de bepaling van A)

(19)
Deze methode geeft de gemiddelde waarde van de flow en geeft geen informatie over het pulserende karakter van de flow.
Ook wordt slechts op twee plaatsen de temporele informatie gebruikt, zodat
veel van de spatiële informatie ongebruikt blijft.
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Meting van de verplaatsing van het contrastmiddel

Bij deze methode meet men de afstand afgelegd door het contrastmiddel in
in een vat met constante diameter in een vast tijdintervaL (ref.21)
Hiertoe bepaalt men op twee tijdstippen t 1 en t 2 het beeldsignaal D 1 en D 2
langs het vat (het beeldsignaal is evenredig met de contrastmiddelverdeling
en de y-as staat loodrecht op het vat).

Iu I(x, y, t.) dy
Iu I(x, y, t dy

(20)
(21)

2)

Uit Dt(x) en D 2 (x) worden plaatsparameters x 1 en .x 2 gehaald; er wordt
als het ware een label op de contrastwolk geplakt.
Voor de bepaling van de plaatsparameter zijn weer verschillende keuzes
mogelijk (maximum signaal, buigpunt in de flank, begin van de flank etc.)
maar welke van de mogelijke keuzes de beste is is weer onduidelijk. (ref.14)

..

'fh

'

Xt

I

Dt

D2

'f'

'

X2 I
t2

tl

x~

x~

x.(t.)

'

Xt

X2(t2)

figuur 3.10: Verplaatsingsmeting van de contrastwolk in het
tijdinterval van t 1 tot t 2 •
Met behulp van de gekozen plaatsparameters x 1 en x 2 en het vaste tijdinterval kan nu de verplaatsing en de stroomsnelheid berekend worden.
Met het doorstroomd oppervlak A geeft dit de in het tijdinterval gemiddelde flow F1,2·
F

_ A(x2- xt)
1,2 -

t

2-

t

(22)

1

Weer wordt er weinig gebruik gemaakt van de aanwezige informatie, daar de
plaatsafhankelijke contrastverdeling in één parameter samengevat wordt.
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Integrator methode, een nieuwe benadering

Een conclusie van de vorige paragraaf is dat niet alle aanwezige informatie
gebruikt wordt.
De inhoud van de beeldserie bevat echter spatiële en temporele informatie,
welke recht evenredig is met de spatiële en temporele verdeling van het
contrastmiddel in het voorwerp.
In plaats van deze informatie samen te vatten in één plaats- of tijdparameter of alleen temporele informatie te gebruiken (Stewart-Hamilton)
is onderzocht of het mogelijk is een tijdsafhankelijke snelheid van het contrastmiddel te bepalen met gebruik van de spatiële en temporele informatie
in de beeldserie.

3.4.1

Verplaatsingsmeting

In plaats van de verplaatsing van de contrastwolk te bepalen uit het verschil
van twee plaatsparameters, waarin de positie van de gehele contrastwolk
(bolus) is samengevat, wordt hier de verplaatsing van het contrastmateriaal bepaald uit de verplaatsing van een deel van de contrastwolk. (ref.15,20)
Als het vat cirkelvormig is en een constante diameter heeft en de beeldfrequentie zo hoog is dat een deel van de bolus in het volgende beeld nog
aanwezig is, dan kan de verplaatsing met behulp van de flank van de contrastwolk berekend worden.
I

.-;~=.:; ;.;:;. '~"-t·_.~_""";...·_~;:_~;....:...;-~-·~-·-··. . :!---~q vat
I

DI

I

Wffl~~~~ ......ÏÎ ..,.. :--'

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

a

a

b x

---+

liguur 3.11: Verplaatsing van de bolus van ti tot t 2 door een vat
met constante diameter. Als het vat tussen de posities a en b bekeken
wordt, dan kan het gearceerde stuk gevolgd worden. (D-x-curve)
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Met beeldsignaal Dl(x) op t 1 en D 2 (x) op t 2 met de x-as langs het vat en
de y-as loodrecht op het vat

Dl(x) =i J(x,y,ti) dy

(23)

(24)
geldt wegens behoud van contrastmiddel en de evenredigheid hiervan met
het beeldsignaal dat (fig.3.11: gearceerde delen)

rb-d
ra+d
la D1 (x) dx = - lb
D 2 (x) dx

(25)

De afstand d is nu de afgelegde weg van het contrastmiddel in het tijdinterval h-t 2 • We zijn er hier van uit gegaan dat het stuk a-b van het vat
bekeken wordt.
Deze afstand d kan bepaald worden met behulp van de integralen S D 1 ( q)
en SD 2 (q). Hierbij wordt DI(x) geïntegreerd van a naar a+q en D 2 (x) van
b naar b- q, waarbij een minteken wordt toegevoegd omdat in de negatieve
x-richting geïntegreerd wordt; q loopt van 0 tot b - a.
De afstand d is nu bekend als de integralen aan elkaar gelijk zijn.

ra+q
SD1(q) =la Dt(x) dx

(26)

(27)
Gelijkheid treedt op bij

SD 1 (b- a-d}= SD 2 (b- a-d)

(28)
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SD

'<

I

d

)I
I
q~

b-a-d

b-a

liguur 3.12: Bepaling van de verplaatsing d van de bolus middels
integratie in de positieve x-richting van het beeldsignaal op t 1
en integratie in de negatieve x-richting op t 2 •
Door op deze wijze de beeldinformatie te gebruiken kan een momentane
snelheid in een vat bepaald worden, omdat de beeldtijden bekend zijn.
Met het doorstroomd oppervlak A geeft dit de flow F.
(29)
Deze methode vereist een gradient in de contrastmiddel verdeling. Dit
brengt met zich mee dat er dus ook een diffusiestroom zal zijn. (ref.19)
Vooruitlopend op de fantoomexperimenten zal hier afgeschat worden hoe
groot de invloed is van de diffusiestroom; hierbij worden experimentele
waarden gebruikt.
De diffusiestroom hJ kan afgeschat worden door

/diJ

6C
6-x

= DA ---

(30)

waarin D de diffusie coëfficient is (~lo- 9 m 2 /s voor waterige oplossingen),
A het oppervlak (ca.12 mm 2 bij een vat), 6C / 6x de concentratie gradient (in een vat met contrastmiddel maximaal ca. 400g/l per lOcm, dus
4 x 10+6gj m 4 ). De diffusiestroom is dan ca. 5 x 10- 8 gj s. Bij een normale
stroming (v ~20 cm/s) is het transport van contrastmassa /flow echter
/flow=

AvC

(31)
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met een gemiddelde concentratie van 200 mg/ mi geeft dit ca.5 x 10- 1 g/ s.
De diffusie stroom is dus veel kleiner dan de contrastverplaatsing door de
normale stroming en kan hier dus verwaarloosd worden.
Om te bepalen welk deel van de beeldserie gebruikt kan worden voor de
flowberekening volgens deze methode, moet er gekeken worden wanneer
er contrastmiddel met voldoende gradient in het stuk a-b van het vat zit.
Hiertoe wordt het totale beeldsignaal S(t) van dit deel van het vat bekeken.

S(t) = Iu

ib

I(x,y,t) dxdy

(32)

Vooruitlopend op de fantoomexperimenten zal hier afgeschat worden welk
deel van de beeldserie bruikbaar is uitgaande van experimentele resultaten.
100%
80%

S(t)
20%

t

----+

liguur 3.13: Beeldsignaal in het stuk a-b van het vat.
Het deel van de beeldserie waar het signaal tussen ca.20%
en 80% van het maximum ligt lijkt bruikbaar.
We gebruiken voor de berekening de stijgende flank van de contrastwolk.
Hierbij kiezen we dat deel van de beeldserie waarbij het signaal tussen
ca.20% en 80% van het maximum signaalligt bruikbaar. (figuur 3.13)
Immers, bij 100% zitten we op het maximum van de contrastwolk en zal er
nauwelijks een gradient aanwezig zijn.
Beneden de 20% is het signaal per pixel ongeveer even groot als de ruis,
zodat ook dit deel niet bruikbaar is.
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Integrerende werking van een vaatbed

Als we kijken naar de werking van een vaatbed, dan zal hierdoor het contrastmiddel "geïntegreerd" worden, zolang er nog geen contrastmiddel uit
het vaatbed komt. Het totale beeldsignaal afkomstig van dit vaatbed zal
dan sneller toenemen naarmate de concentratie van het contrastmiddel
hoger is en naarmate de flow groter is.
Als dus een maat gevonden kan worden voor de concentratie van het contrastmiddel dat het vaatbed binnenstroomt, dan kan een maat voor de flow
bepaald worden uit de toename van de totale beeldwaarde van het vaatbed.
(De verblijftijd voor contrastmiddel van een vaatbed is omgekeerd evenredig
met de flow door het vaatbed.)
We kunnen nu een vaatbed benaderen als ware het een reservoir dat een
signaal, de verdeling van contrastmiddel in de vloeistof stroom, integreert.
Het contrastsignaal gaat via een ingangsvat de integrator binnen en komt
er na een integratietijd (verblijftijd) weer uit via een uitgang.
Wat er in het reservoir gebeurt met de stroming doet niet ter zake; het
reservoir kan dus bijvoorbeeld een lang vat zijn, maar ook een vaatstelsel
of orgaan.

---+
a

1~1

----+

---+

~

b

c
ingang
~

reservoir
integrator

I

I

uitgang

--+

figuur 3.15: Een reservoir als integrator van het contrastsignaal.
Het reservoir kan (a) een vaatbed zijn, maar ook (b) een recht vat
of (c) een orgaan (nier). Aan het reservoir zit één in- en uitgangsvat.
Voordeel van deze methode is dat de struktuur van het vaatstelsel in het
reservoir niet bekend hoeft te zijn.
Wel moet er één definieerbare in- en uitgang zijn.
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Voor de berekening van de flow door het reservoir kan gebruik gemaakt
worden van behoud van vloeistof volume en behoud van contrastmassa.
• Het vloeistof volume dat in een beeldinterval het reservoir binnenstroomt moet gelijk zijn aan het vloeistof volume dat het reservoir
uitstroomt. (Het volume van het reservoir is constant verondersteld.)
• De toename van de totale hoeveelheid contrastmiddel in het reservoir
in een beeldinterval moet gelijk zijn aan het verschil van wat er aan
contrastmiddel binnenstroomt en wat er uitstroomt. Dus de toename
moet gelijk zijn aan het verschil van de hoeveelheid contrastmiddel
in het volume dat binnenstroomt en de hoeveelheid contrastmiddel in
het volume dat het reservoir uitstroomt.
Omdat het beeldsignaal recht evenredig is met de hoeveelheid contrastmiddel "onder" het afgebeelde stuk gaat de laatste regel van behoud van
contrastmiddel over in behoud van beeldsignaal.
Om de vloeistofstroming te kunnen beschrijven voeren we in de gebieden
Ingang, Reservoir en Uitgang gescheiden coördinatenstelsels in. Let op de
afwijkende x-richting in het ingangsgebied. (figuur 3.16)

~t·

Yr- •

Ingang

Xr

Reservoir

Uitgang

liguur 3.16: Definitie van de drie coördinatenstelsels in de gebieden
Ingang, Reservoir en Uitgang.
De beweging van het contrastmiddel in één beeldinterval van t 1 tot t 2 kunnen we ons voorstellen als een hoeveelheid contrastmateriaal die in het
eerste beeld op t 1 in het ingangsgebied te zien is en in het tweede beeld op
t 2 in het reservoir zit. Ook zal er een hoeveelheid contrastmateriaal zijn die
op t 1 in het reservoir zat en in het beeldinterval naar het uitgangsgebied is
bewogen. (figuur 3.17)

3

FLOW

44

figuur 3.17: Schematisch de beweging van het contrastmateriaal
in een beeldinterval van t 1 tot t 2 •
Als de beeldserie weer voorgesteld wordt door I( x, y, t), dan geeft het behoud van contrastmiddel en dus beeldsignaal

Hierbij wordt steeds het beeldsignaal over het gehele reservoirgebied berekend om de toename in dit gebied te bepalen.
Van de In- en uitgangsgebieden worden delen gebruikt. Deze moeten zo
bepaald worden dat het vaatvolurne corresponderend met het gebruikte
deel van het ingangsgebied, gelijk is aan het vaatvolume dat correspondeert met het gebruikte deel van het uitgangsgebied. Dit om te voldoen
aan het behoud van vloeistof volume.
Als de gebieden aan in- en uitgangszijde onder de genoemde voorwaarden
bepaald zijn, dan is het volurne dat met zo'n gebied correspondeert precies
het vloeistof volurne dat in een beeldinterval van t 1 tot t 2 door het reservoir
stroomt. De flow is dan bekend.
In de volgende paragrafen zal uitgelegd worden hoe de gedeeltes van het
in- en uitgangsgebied juist bepaald kunnen worden.
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Flowberekening met een integrerend vaatbed

Als we aannemen dat de diameter van het vat in het in- en uitgangsgebied
constant en gelijk is, dan kunnen we de flow bepalen op een manier die lijkt
op de manier beschreven in paragraaf 3.4.1.
Eerst wordt de toename van het beeldsignaal in het reservoir berekend
(~R 2 ,t). Vervolgens bepalen we de integralen SDJ(x) en SDU(x) die
aangeven wat er aan contrastmiddel (beeldsignaal) het reservoir respectievelijk in- en uitgestroomd zou zijn bij een vloeistof verplaatsing over een
afstand x.

SDI(x)
SDU(x)

--

lfoz I(x,,y,,tt)dx,dy,

(34)

Iu foz l(xu,Yu,t2) dxudYu

(35}

Omdat de diameter van het vat constant is, is vanzelf zo het ingestroomde
vloèistof volume gelijk aan het uitgestroomde volume.
De afstand d die de vloeistof in een beeldinterval heeft afgelegd is bekend
als geldt
~R 2 , 1

= SDI(d)- SDU(d)

(36)
SDI(x)

SD

x--+
d

liguur 3.18: Verplaatsing d van de vloeistof is bekend als het verschil
van in- en uitgestroomde contrasthoeveelheid (beeldsignaal) gelijk is
aan de toename ervan in het reservoir.
De afstand d geeft met het bekende tijdinterval en het doorstroomde oppervlak A de flow F 1 , 2 in het tijdintervaL
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Door voor ieder beeldpaar op deze wijze de flow te bepalen wordt de tijdafhankelijke flow gevonden.
Wanneer we deze methode vergelijken met de methode uit paragraaf 3.4.1
dan zien we dat we hier van het reservoir gebied alleen de temporele informatie gebruiken en van de in- en uitgangsgebieden de temporele en spatiële
informatie. De informatie over de spatiële verdeling in het reservoir gebied
is niet nodig.
Bij de methode uit paragraaf 3.4.1 werd wel gebruik gemaakt van de spatiële
informatie (stuk a-b van het vat).
De methode hier maakt het mogelijk te meten in een gebied waar de vaatstruktuur niet eenvoudig te bepalen is, zoals in een orgaan (nier bijvoorbeeld).
In sommige gevallen kan de beschouwing van het uitgangsgebied achterwege gelaten worden. Als de doorlooptijd van het contrastmiddel door het
reservoir groter is dan de tijd gedurende welke we de flow willen meten,
dan zal er geen contrastmiddel in het uitgangsgebied aankomen ( S DU =0).
Hiermee vervalt dan de noodzaak een uitgangsgebied te definieren.
Op de meting van de flow door een nier is dit bovenstaande van toepassing,
want het duurt ca.5 seconden voordat ingestroomd contrastmiddel de nier
weer uitkomt.
Wat betreft de beschikbare meettijd is de verwachting dat de flow het best
gemeten kan worden als de verandering in het reservoir maximaal is.
Een maat voor de verandering in het reservoir vinden we door te kijken
naar het verschil S in signaal van het in- en het uitgangsgebied. Als S
maximaal is dan is de verandering in het reservoir maximaal en dus is de
flow optimaal te bepalen. Is S gelijk nul dan zal er evenveel contrastmiddel
in als uit het reservoir stromen en zal er in het beeld ook niets veranderen
en dus kan de flow niet bepaald worden.
Vooruitlopend op de fantoomexperimenten zal hier met behulp van het
verloop van S geponeerd worden welk deel van de beeldserie bruikbaar is,
uitgaande van experimentele resultaten.
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100%
50%

S(t)

t

---+

figuur 3.19: Verloop van het signaal S, het verschil van het signaal van
het in- en uitgangsgebied, voor de bepaling van de bruikbare meettijd.

We meten alleen bij toename van het contrastmiddel in het reservoir. Hierbij kiezen we dat deel van de beeldserie waarbij S boven ca.50% ligt.

3.4.4

Flowberekening via bemonstering aan in- en uitgangszijde
van een vaatbed

De totale beeldwaarde in een in- of uitgangsgebied kunnen we benaderen
door de lineaire extrapolatie van de gemiddelde beeldwaarde uit een proefstukje in dat gebied.
Als we in het in- en uitgangsgebied proefstukken nemen met lengte p en q
en daarmee corresponderende vaatvolumina P en Q dan wordt
x

SDI(x)

::::: -SDI(p)

(38)

SDU(x)

x
::::: -SDU(q)

(39)

p

q

De gemaakte benadering zal beter zijn naarmate de gradient in het betreffende gebied geringer is.
Vergelijking (36) van paragraaf 3.4.3 die het behoud van beeldsignaal
beschrijft wordt nu
p

~R2,1 = {3 (SD!(p)- QSDU(q))

(40)

hierin is door de factor P / Q gecorriceerd voor een verschil in omvat vaatvolurne van de proefstukken in het in- en uitgangsgebied. (zie paragraaf
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2.4 voor de bepaling van relatieve vaatvolumina.)
Het vloeistof volume dat in een beeldinterval door het reservoir stroomt,
uitgedrukt in het volume P van proefstuk in het ingangsgebied is
b.R21
/3- - ~----~---'------- SDI(p)- ~SDU(q)

(41)

Het volume V dat door het reservoir stroomt wordt dan
V= {3P

(42)

en daarmee wordt de flow F

(43)
Als p en q zo gekozen zijn dat de daarmee corresponderende vaatvolumina
P en Q gelijk zijn en als deze zo groot zijn dat juist dit het volume is dat
in het tijdinterval van t 1 tot t 2 door het reservoir stroomt, dan worden er
geen extra fouten gemaakt door de verwaarlozing van de gradient in het inen uitgangsgebied.
Deze benadering maakt het bovendien mogelijk de flow door een reservoir
te meten als de beschikbare in- en uitgangsgebieden te klein zijn om de flow
volgens de methode uit de vorige paragraaf te berekenen.
Daar was het nodig dat het in- en uitgangsgebied tenminste dat volume
omvatten dat in het tijdinterval door het reservoir stroomde.
Hier kan het signaal uit het proefgebied geëxtrapoleerd worden, zodat de
flow bepaald kan worden zonder dat het verplaatste volume geheel in het
in- en uitgangsgebied omvat hoeft te worden.

4 EXPERIMENTEN
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Experimenten

4.1

Inleiding

De methoden voor flowquantificatie, zoals beschreven in de paragrafen
3.4.1, 3.4.3 en 3.4.4, zijn geïmplementeerd op de APU en getest aan de
hand van fantoomexperimenten.
De eerste twee methoden geven de verplaatsing van het contrastmiddel in .
een beeldintervaL De laatste methode drukt het vloeistofvolume dat in een
beeldinterval door het reservoir gestroomd is, uit in het volume van een
gekozen proefstuk.
Om de verplaatsing van het contrastmiddel door een vat om te rekenen naar
de flow door dat vat is het nodig dat de calibratie factor bepaald wordt.
Hiermee wordt de verplaatsing in het beeld omgerekend naar de verplaatsing in het voorwerp. De diameter van het vat in het beeld wordt, door
te veronderstellen dat het vat rond is, omgerekend naar het doorstroomd
oppervlak van het vat in het voorwerp. (zie 2.4)
Bij de bepaling vandecalibratie factor en de diameter worden echter fouten
geïntroduceerd die los staan van het te testen flow algoritme. Ook bij de
bepaling van het volume van het proefstuk bij de laatste methode worden
deze fouten gemaakt.
Om de methoden onderling te kunnen vergelijken en de fouten van het
flow algoritme onafhankelijk te kunnen bepalen van de andere fouten is er
voor gekozen de verplaatsing per beeldinterval van het contrastmiddel in
het beeld niet om te rekenen naar een volume-flow. De verplaatsing wordt
uitgedrukt in pixel-lengten (.6x). Om de verplaatsing per beeldinterval
om te rekenen naar een volume per beeldinterval is een omrekeningsfactor
nodig. Deze factor is het volume van een stuk van het vat in het beeld ter
lengte van één pixel. (figuur 4.1)
afgebeeld vat

YL
x

9

El

111111

liguur 4.1: Het volume van een stuk van het vat met lengte
van één pixel. (volume per beeldlijn)
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Deze omrekeningsfactor noemen we in het vervolg het volume per beeldlijn.
Bij de laatste methode moet de flow die uitgedrukt wordt in een aantal (,B)
malen het volume van een proefstuk per beeldinterval, omgerekend worden
naar een aantal malen het volume per beeldlijn per beeldintervaL
Om dit te kunnen doen wordt er in de experimenten voor gezorgd dat
het vat in het proefgebied een constante diameter heeft en dat het vat
evenwijdig aan één van de beeldassen ligt. Ook wordt er voor gezorgd dat
het proefgebied een geheel aantal pixels lang is (al::,. x).
De equivalente verplaatsing wordt dan /3a pixel-lengten. (figuur 4.2)
proefgebied
~

11

~~ ~~

~

vat
x

figuur 4.2: Een proefstuk ter lengte al::,.x heeft
een volume van a keer het volume per beeldlijn.
De drie methoden voor flowbepaling kunnen nu onderling vergeleken worden.
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Het fantoom

Voor het maken van de DSA beelden om de flow algoritmes te testen is
gebruik gemaakt van een fantoom dat bestaat uit vaten, slangen en glazen
buisjes waardoor water stroomt en waarin contrastmiddel geïnjecteerd kan
worden.
Om een constante flow door het fantoom te verkrijgen zijn er twee overloopvaten gebruikt waarmee een constant drukverschil over het fantoom is
gerealiseerd. (figuur 4.3)

..t.

L

.---..=J,
pomp

vat 1

vat 2

fantoom

buffervolume
figuur 4.3: De realisatie van een constant drukverschil
over het fantoom.

Een pomp (rollenpomp) zorgt ervoor dat het niveau in vat 1 op peil blijft.
De flow door het fantoom kan met een maatglas en een stopwatch gemeten
worden bij de overloop van vat 2. De gebruikte flowrange is 1.5-7 mi/sec.
Het is ook mogelijk een pulserende flow door het fantoom te maken door
rechtstreeks de pomp, zonder overloopvat 1, op het fantoom aan te sluiten.
De pomp geeft namelijk een pulserend flowsignaal af waarvan de frequentie
regelbaar is.
De slangen van en naar het fantoom dat op de patiententafel ligt, hebben
een grote diameter (1.5cm) ten opzichte van de diameter van de slangen in
het fantoom (4mm). Hierdoor wordt de totale stromingsweerstand hoofdzakelijk door het fantoom bepaald.
In de slang van het fantoom kan via een T -stuk met behulp van een automatische injector een bekende hoeveelheid contrastmiddel met een in te
stellen flow ingespoten worden.
Door de injectie van het contrastmiddel zal de stroming door het fantoom
heinvloed worden. Omdat bij ieder experiment dezelfde injectieflow en
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hetzelfde injectievolume gebruikt wordt, zal de beïnvloeding groter zijn
naarmate de flow door het fantoom geringer is.
Door de afwezigheid van een capillair vaatbed zal de verstoring van de flow
door de injectie anders verlopen dan in het lichaam. (Zoals beschreven is
in paragraaf 3.2 en figuur 3.5.)
Het is echter van belang de momentane snelheid van het mengsel van water
en contrastmiddel te kennen om deze te kunnen vergelijken met de waarden voor de momentane snelheid die de beeldanalyse geeft. Het bepalen
van de momentane flow is gedaan met behulp van een elektro-magnetische
flowmeter. Het signaal van de elektro-magnetische flowmeter is op een x-tschrijver geregistreerd.
Op de x-t-schrijver werd ook het signaal van een röntgenmeter geregistreerd.
Met de röntgenmeter werd het moment waarop de beelden gemaakt werden
gekoppeld aan de flowmeting.
De nauwkeurigheid waarmee met een elektro-magnetische flowmeter de absolute flow bepaald wordt is ca.10%; omdat dit een te grote onnauwkeurigheid is werd voor en na ieder experiment met behulp van een maatglas en
een stopwatch de flow bepaald met een nauwkeurigheid van ca.l %. Tevens
werd op de x-t-schrijver het nulpunt van de elektro-magnetische flowmeter
vastgelegd.
Op deze wijze is nauwkeurig (fout :S2%) de tijdafhankelijke flow gemeten.
Het fantoom dat zich in het beeldveld van het röntgensysteem bevindt,
bestaat uit twee glazen buisjes die met elkaar verbonden zijn door 50cm
opgerolde slang (diameter 4mm).

r-- - --- - --- ----

-+ van vat 1
I

I

I

buis 1

I

beeldveld-te.m.-flowmeter
I
buis 2
röntgenmeter
figuur 4.4: Het fantoom.

I
I
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De beide glazen buisjes hebben een diameter van 3.8mm. Buisje 1 kan ver-

•
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vangen worden door een buisje waarin een geleidelijke vernauwing (stenose)
tot een diameter van 1. 7mm is aangebracht. De lengte van de vernauwing
met een diameter van 1. 7mm is 2cm.

4.3

Experimenten en beeldanalyse

Bij de uitvoering van de experimenten en het maken van de beeldseries
is eerst een opname van een loodlineaal gemaakt voor de bepaling van de
calibratie factor (paragraaf 2.4).
Bij de experimenten zelf is de flow ingesteld door het regelen van het niveauverschil van het water in de overloopvaten. Vervolgens is het maskerbeeld
gemaakt. Hierna is bij ieder experiment 3ml contrastmiddel in het fantoom gespoten met een flow van 3ml/sec. Het gebruikte contrastmiddel
is lsopaque Coronair 370, waarin 370 gram jodium per liter zit. Tegelijkertijd is gestart met het maken van de beeldserie op de DVI. De DVI was
zo ingesteld dat er 12.5 beelden per seconde gemaakt werden waarbij de
beelduitlezing sequentieel geschiedde (paragraaf 2.5.3).
Van het momentane beeld werd het maskerbeeld afgetrokken en het subtractiebeeld werd op analoge disk opgeslagen. Er werd gestopt met het
maken van opnamen op het moment dat het contrastmiddel door het fantoom gestroomd was.
Tijdens de opnamen heeft de x-t-schrijver het signaal van de röntgenmeter
en van de elektro-magnetische flowmeter geregistreerd, zodat de tijdafhankelijke flow vastgelegd is. Na het experiment is de flow gemeten met behulp
van een maatglas en een stopwatch.
De bovenbeschreven procedure is uitgevoerd voor verschillende waarden
van de flow met in het fantoom zowel een buis met constante diameter als
een buis met een vernauwing.
Tenslotte zijn nog enkele experimenten gedaan met een pulserende flow in
plaats van een constante flow.
Voor verdere beeldbewerking is de beeldserie overgezonden naar de APU.
Vanwege de beperkte opslagcapaciteit van de APU is steeds ca.5 seconden
van de experiment opnamen overgezonden. Hierbij ligt het beginpunt van
de overgezonden beelden net voor het moment dat er contrastmiddel in het
beeld te zien is. Deze opnamen zijn op tape opgeslagen.
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De beeldanalyse op de APU is gedaan met behulp van programma's in
Fortran en Medcol. Medcol is een (locale) procedurele taal voor medische
beeldbewerking. Voordat de eigenlijke flowanalyse volgens de methoden uit
paragraaf 3.4.1, 3.4.3 en 3.4.4 is uitgevoerd zijn de beelden voorbewerkt. De
resolutie van de beelden is van 512x512 pixels teruggebracht tot 256x256.
Dit is gedaan omdat enkele bewerkingen met de beschikbare apparatuur
niet op 512 2 beelden uitgevoerd kunnen worden.
Hierna is de beeldserie gefilterd in de tijd, om de invloed van röntgenruis
en fluctuaties in de röntgendosis te verminderen. Hierbij is de inhoud van
een beeldelement I(xi, Yi, ti) berekend volgens

Ook is bij ieder experiment het maximum-beeld Imaz(xi, yt) bepaald,
(45)
waarbij voor ieder beeldelement de maximale grijswaarde wordt genomen
die in de beeldserie bereikt wordt. Zo wordt een beeld gecreëerd waarin
het gehele fantoom zichtbaar is, terwijl in een willekeurig (subtractie) beeld
alleen dat deel zichtbaar is waar zich contrastmiddel bevindt. In dit beeld
worden de ROI's (region of interest) gedefinieerd die aangeven welk deel van
een beeld uit de beeldserie gebruikt moet worden bij de flowberekening. De
ROI's worden dan als een venster over het beeld uit de beeldserie gelegd.
De plaats en afmeting van deze ROI's is afhankelijk van de te gebruiken
analyse methode. (figuur 4.5)
De verkregen beeldseries zijn op vijf manieren geanalyseerd die in het vervolg met een letter aangeduid zullen worden.
Bij alle methoden is het nodig een gebied te definiëren buiten het fantoom.
De gemiddelde beeldwaarde in dit gebied wordt gebruikt om te corrigeren
voor de fluctuaties in de röntgendosis (paragraaf 2.5.3).
De definitie van de ROI's, zoals deze gebruikt worden bij de eigenlijke flowberekening, wordt per experiment toegelicht.
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figuur 4.5: Experiment en beeldanalyse.
De te onderscheiden experimenten zijn:
A De methode uit paragraaf 3.4.1, waar gekeken wordt naar de flank
van het mengsel van water en contrastmiddel, is hier getest. Er wordt
gemeten in ROil (figuur 4.6). Van buis 1 wordt een stuk gebruikt
met een lengte van 100 pixel-lengtes.
B Hier is de manier uit paragraaf 3.4.3 getest, waarbij een vaatbed als
integrator wordt beschouwd. De opgerolde slang (ROI2 in figuur
4.6) wordt als reservoir gebied gebruikt. De in- en uitgangsgebieden
worden gevormd door respectievelijk ROil en ROI3; beide zijn 100
pixel-lengtes lang.
C De methode uit paragraaf 3.4.4 is hier getest. Hierbij wordt eveneens
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een vaatbed als integrator beschouwd, maar worden de in- en uitgang van de integrator met een proefgebied met vaste lengte bemonsterd. Weer wordt ROI2 (figuur 4.6) als reservoir gebied gebruikt. De
proefgebieden voor de bemonstering van in- en uitgangsgebied worden
gevormd door respectievelijk ROil en ROI3. Met de afmetingen van
de proefgebieden is geëxperimenteerd. Er zijn proefgebieden genomen
met een lengte van 25 tot 53 pixel-lengtes. ROil en ROI3 omsluiten
steeds gelijke vaatvolumina.
D Hier is weer de methode uit paragraaf 3.4.4 getest. In het fantoom
is echter buis 1 met een constante diamter vervangen door een buis
met een vernauwing, hierdoor zullen bij de bemonstering van in- en
uitgang door ROil en ROI3 verschillende vaatvolumina omsloten worden. ROil is zo gedefinieerd dat juist de gehele vernauwing omsloten
is en is 33 pixel-lengtes lang. Ook ROI3 is 33 pixel-lengtes lang. Als
reservoir, ROI2, dient weer de opgerolde slang. (figuur 4.7)
E De methode uit paragraaf 3.4.4. is hier op een pulserende flow getest.
Ook is in het fantoom buis 1 vervangen door de buis met de vernauwing. De positie van de ROI's is gelijk aan die bij experiment D.
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figuur 4.6: Definities van ROI's in experiment A-C.
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liguur 4. 7: Definities van ROI's in experiment Den E.
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Experimenten in vivo

Omdat de methode voor flow bepaling, zoals beschreven in paragraaf 3.4.4,
veelbelovend leek is deze methode toegepast op experimenten in vivo.
In samenwerking met de afdeling Applicatie van Philips Medica! Systems is
contact gezocht met ziekenhuis Tivoli in La Louvière (België). Hier is samen
met Dr.Schokkert bekeken op welke manier een flowanalyse experiment
zo eenvoudig mogelijk kon worden ingepast in de standaard procedure bij
vaatonderzoek.
In de standaad procedure wordt onder andere een injectie van contrastmiddel (ca.40ml) gedaan in de aorta, net boven het hart. (a in figuur 4.8)
Op de röntgenopnamen hiervan zijn naast de aorta alle zijtakken en "aangesloten" organen zichtbaar.
Met behulp van een kleine wijziging in de injectie strategie kon voldaan
worden aan de voorwaarden (paragraaf 3.2) om de flow met de injectie van
contrastmiddel minimaal te verstoren. Voor het meten van de flow door
een nier is ca.IOcm stroomopwaarts van de nierarterie in één seconde 15ml
contrastmiddel in de aorta geïnjecteerd. (b in figuur 4.8)
Na de injectie is een beeldserie gemaakt met de DVI met 12.5 beelden per
seconde en een sequentiële beeldscan. Deze beelden zijn overgezonden naar
de APU en daar verder bewerkt.

hart
figuur 4.8: Plaats van injectie van contrastmiddel. a: normale
plaats, b:plaats voor flowbepaling door de nier.
Bij de berekening van de flow is de nier als reservoir gebied genomen; de
nierarterie dient als ingangsgebied. Een uitgangsgebied is hier niet nodig,
omdat het ca.5 seconden duurt voordat er contrastmiddel uit de nier komt
en de meting korter duurt dan deze 5 seconden.
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Voor de fluctuaties in de röntgendosis is gecorrigeerd met behulp van een
meting van de beeldwaarde in een gebied waar geen contrastmiddel te zien
is.
Bij de bepaling van de calibratie factor is hier gebruik gemaakt van een
eigenschap van het röntgenstatieL Dit statief kent zijn positie ten opzichte
van een denkbeeldig punt in de ruimte, het isocentrum. Door nu de nier van
de patient in dit isocentrum te positioneren zijn alle geometrische maten
bekend en kan decalibratie factor berekend worden. Een speciale opname
voor de bepaling van de calibratie factor is niet nodig.
Tot slot moet opgemerkt worden dat het meten van de flow door een nier
voor het testen van een flowalgoritme een beperkte relevantie heeft, omdat
er geen ijkmeting is uitgevoerd.
Er kan alleen gekeken worden óf er onder reële condities in een lichaam
een pulserende flow gemeten wordt en óf de waarde van de flow binnen de
waarde van de verwachting ligt.
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Resultaten
Resultaten van fantoom experimenten

Bij het beoordelen van de resultaten van de flow algoritmen moet men zich
realiseren dat de methoden bedoeld zijn om een pulserende flow te meten.
De methode moet dus zo nauwkeurig mogelijk de flow bepalen uit slechts
twee opeenvolgende beelden.
Bij ieder experiment (A-E) zijn beeldseries gebruikt met verschillende waarden van de flow (1.5-7 mi/sec, fysiologisch redelijke waarden).
Om de methoden onderling te kunnen vergelijken wordt, zoals in paragraaf
4.1 is beschreven, de flow uitgedrukt in een aantal maal het volume per
beeldlijn per beeldintervaL
Met de APU wordt uit een beeldpaar de flow bepaald. Deze berekende flow
wordt uitgezet tegen de momentane flow, die gemeten is met de elektromagnetische flowmeter.
In het ideale geval liggen alle meetpunten op een rechte lijn door de oorsprong; de richtingscoëfficient (r.c.) geeft dan het volume per beeldlijn. Bij
de experimenten is een kleinste kwadraten fit gemaakt.
De gefitte lijnen gaan steeds binnen drie maal de standaard afwijking door
de oorsprong; de methoden introduceren dus geen meetbare offset.
De richtingscoëfficienten komen overeen met de richtingscoëfficient zoals
berekend is uit de opname voor calibratie (opname met loden lineaal). Dit
wil zeggen dat dat berekende waarde voor de flow, binnen de nauwkeurigheid, overeenkomt met de echte flow.
Er moet echter opgemerkt worden dat door de geometrische beeldvervorming in de opname de berekening van de calibratie factor en de van richtingscoëfficient met geringe nauwkeurigheid kon geschieden (fout~5%).
Voor het vergelijken van de methoden onderling is de relatieve fout in de
richtingscoëfficient van de gefitte lijn gebruikt, omdat deze aangeeft hoe
goed de meetpunten op één lijn liggen.
Allereerst kijken we naar de experimenten A,B en C, waarbij de drie verschillende methoden uit respectievelijk paragraaf 3.4.1, 3.4.3 en 3.4.4, op
dezelfde beeldseries getest zijn. Bij analyse A zijn alle beelden gebruikt
waarbij de totale grijswaarde van ROUlag tussen 20 en 80% van de maxi-
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male grijswaarde in ROil in de beeldserie (overeenkomstig figuur 3.13). Bij
analyse B en C zijn alle beelden gebruikt waarbij het verschil van de totale
grijswaarde van RO Il en RO 13 boven de 50% van het maximale verschil
lag (overeenkomstig figuur 3.19).
Ook is gekeken wat er bij B en C gebeurt met de resultaten als we de
grens tot 80% optrekken. Door het optrekken van deze grens houden we
beelden over waarin de beeldinformatie van beeld tot beeld meer verandert. De verwachting is dat hierin beter de flow te bepalen is, omdat de
flow berekend wordt uit de verandering van de beeldinformatie.
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liguur 5.1: Verschillende analyse methoden voor flow.
Horizontaal flow met de elektro-magnetische flowmeter, vertikaal
berekende flow uitgedrukt in volume per beeldlijn per beeldinterval.
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Ter illustratie staan voor iedere analyse methode representatieve grafieken
afgebeeld. leder kruisje komt overeen met een gevonden waarde voor de
flow, berekend uit twee opeenvolgende beelden. ledere groep kruisjes is
afkomstig van een beeldserie.
Vergelijken we A met de andere methoden dan zien we dat deze methode
relatief weinig meetpunten oplevert (figuur 5.1). Dit komt omdat bij A naar
een veel kleiner deel van het fantoom gekeken wordt (alleen ROil) dan bij
B en C. Hierdoor is de tijd waarin er in het bekeken deel van het beeld
genoeg verandert om de flow te berekenen, korter dan bij B en C.
In de volgende tabel staat een overzicht van de relatieve fout in de richtingscoëfficient bij de methoden A-C.
experiment

verschil grijswaarde
ROil en ROI2

lengte
proefgebied

A

B

~50%
~80%

c

~50%
~80%

~50%
~80%

25
25
53
53

relatieve fout
richtingscoëfficient
16%
11%
11%
10%
5%
7%
4%

Bij het optrekken van de grens van 50% naar 80% bij analyse B zien we
dat de relatieve fout in de r.c. gelijk blijft. Bij analyse C zien we dat de
relatieve fout in de r .c. ongeveer halveert wanneer we van 50% naar 80%
gaan.
Bij methode B wordt informatie over een gradient in de contrastmiddel
verdeling in het in- en uitgangsgebied (ROil en ROI3) in de berekening
meegenomen, doordat de informatie uit de beeldelementen afzonderlijk gebruikt wordt (vergelijking 34 en 35).
Bij methode C wordt de gradient in het in- en uitgangsgebied niet in de
beschouwing meegenomen omdat de beeldinformatie over een proefgebied
gemiddeld wordt (vergelijking 38 en 39). Het gevolg hiervan is dat bij
methode B de ruis in de waarde van de pixels direct invloed heeft op het
resultaat; bij methode C echter wordt de ruis over het proefgebied uitgemiddeld. (figuur 5.2)
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Aan de resultaten in de bovenstaande tabel kunnen we zien dat (C) het
verwaarlozen van de gradient en het uitmiddelen van de ruis een beter
resultaat oplevert dan (B) het meenemen van de gradient en dus ook de
rUIS.

SDI
SD

SD
SDU

d

d

figuur 5.2: Grafische bepaling van flow bij methodeBen C,
analoog aan figuur 3.18.
Bij methode A, waar de flow bepaald wordt uit de verplaatsing van de
gradient, speelt de ruis, net als bij B, ook een grote rol. Dit kan een
verklaring zijn voor de grotere relatieve fout in de richtingscoëfficient.
Vergelijken we C50% met C80% (figuur 5.1) dan zien we dat bij C80% de
groepjes meetpunten beter op één lijn liggen dan bij C50%. Een groep
meetpunten is telkens afkomstig van één beeldserie.
Nu is het zo dat bij C50% de meetpunten die relatief te hoog liggen, het
eerst gevonden worden, en de meetpunten die relatief te laag liggen, het
laatst gevonden worden.
Dit zou verklaard kunnen worden doordat het contrastmiddel dat het eerst
in het beeldveld komt, zich, door het stromingsprofiel, op de as van het
buisje zal bevinden. Hierdoor heeft het een hogere snelheid dan de gemiddelde stroming.
Het contrastmiddel dat aan het eind van de beeldserie in het beeldveld
komt heeft door het stromingsprotiel een lagere snelheid dan de gemiddelde
stroming.
Dit wijst erop dat door de grens van 50% naar 80% op te trekken alleen
die beelden gebruikt worden waarin de beweging van het contrastmiddel
representatief is voor de gemiddelde stroming.
Bij het variëren van de lengte van het proefgebied van 25 naar 53 beeldlijnen bij methode C zien we dat bij een groter proefgebied de fout kleiner
wordt.
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Bij het verdubbelen van de afmeting van het proefgebied neemt de relatieve
fout met ongeveer een factor J2 af. Dit wijst op de invloed van de ruismiddeling.
De experimenten D en E vormen een variatie op experiment C. In deze
experimenten is een vernauwing in het ingangsgebied aangebracht en in E
is een pulserende stroming gebruikt.
Bij experiment D vinden we bij de beelden die boven de 50%-grens liggen
een relatieve fout in de r.c. ca.6%; trekken we de grens op naar 80% dan
vinden we ook een fout van ca.6%. De fouten bij D zijn wat groter dan bij
C; dit is verklaarbaar doordat in het ingangsgebied (de vernauwing) minder
beeldpunten liggen dan bij C.
Voor de verhouding van omsloten vaatvolumina in het in- en uitgangsgebied
zijn de bekende maten van het fantoom gebruikt.
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figuur 5.3: Resultaten bij experiment D.
Bij experiment E is gekeken naar een pulserende flow met een periode van
0.91 seconde en een gemiddelde flow van 1.45 mi/sec.
Het bepalen van de momentane flow gebeurt aan de hand van de signalen
van de elektro-magnetische flowmeter (fout~IO%) en de röntgenmeter, die
met een x-i-schrijver geregistreerd zijn. Door het pulseren van de stroming
was het ijken van de elektro-magnetische flowmeter met een bekerglas en
stopwatch niet meer mogelijk (alleen de gemiddelde flow kon zo bepaald
worden). De fout in de absolute waarde van de flow is nu dus 10%.
De berekende waarde voor de momentane flow en de gemeten flow zijn in
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dezelfde grafiek tegen de tijd uitgezet. Door de fout in de referentiemeting
moet deze grafiek als illustratie gezien worden.
Om het vergelijken van gemeten flow en de referentie waarde mogelijk te
maken is de gemeten flow, uitgedrukt in het volume van het proefgebied,
omgerekend naar mi/sec.
• APU berekende flow
-

2.0

elektro-magnetische
flowmeter fout~to%

flow (mi/sec)
1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

figuur 5.4: Resultaten bij experiment E.
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Resultaten van in vivo experimenten

Bij het berekenen van de flow door de nier met de methode uit paragraaf
3.4.4, is een pulserende flow gevonden met dezelfde frequentie als de hartslag. Hierbij zijn de beelden gebruikt waarin de verandering van de beeldinformatie in twee opeenvolgende beelden boven de 50% van de maximale
verandering lag.
Om het flowsignaal om te rekenen in een absolute flow moet het volume
van het (ingangs-)proefgebied berekend worden. Voor dit proefgebied is
de nierarterie gebruikt. Het bepalen van het volume hiervan, met behulp
van de beeldserie, leverde enige problemen op. Met het beschikbare algoritme voor contourdetectie kon het volume bepaald worden met een fout
van ca.50%.
De absolute waarde van de flow zal dus dezelfde fout bevatten.
20±10

flow (mi/sec) 0 ·0

-20±10

t
1.44

----+

5.20

figuur 5.5: Flow door een nier. In het gearceerde deel is
de verandering van de beeldinformatie geringer dan 50%.
De gevonden waarde van de flow valt binnen het gebied waarin de werkelijke
flow ligt. Afhankelijk van de lichaamstoestand kan de flow tussen de 5 en
15 mijsec bedragen.
Een duidelijk medisch referentiekader van de flow in de organen afhankelijk
van de lichaamstoestand is nog niet voorhanden.
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Conclusies en aanbevelingen

De methode voor flowbepaling zoals beschreven staat in paragraaf 3.4.4
levert de beste resultaten op.
Bij deze methode wordt een deel van een vaatstelsel beschouwd als integrator van het geinjeeteerde contrastmiddel. De in- en uitgang van deze
integrator worden met behulp van proefgebieden bemonsterd en hiermee
wordt de flow berekend.
Het bepalen van de relatieve flow is mogelijk met een nauwkeurigheid van
5% (experiment C).
Deze methode heeft als voordeel boven de methode uit paragraaf 3.4.3 dat
niet het totale volume, dat in een beeldinterval door de integrator stroomt,
door het in- en uitgangsgebied omvat moet worden.
In de in vivo experimenten was het niet mogelijk het volume, dat in een
beeldinterval de nier binnenstroomde, in het ingangsgebied te omvatten.
De methode uit paragraaf 3.4.3 faalt hier dus, terwijl met de methode uit
paragraaf 3.4.4 wel flow gemeten kan worden.
Wil men de relatieve flow omrekenen naar een absolute flow dan moet het
vaatvolume, dat door het proefgebied omvat wordt, bepaald worden.
Hiervoor is een calibratie factor nodig waarmee een lengte in het beeld
omgerekend kan worden naar een lengte in het afgebeelde voorwerp. Deze
calibratie factor is door de geometrische beeldvervorming plaatsafhakelijk
en op het moment te bepalen met een fout van ca.5%.
Met de programmatuur voor contourdetectie van de vaatwand kan de diameter gevonden worden met een nauwkeurigheid van ten hoogste 10%. De
fout in het vaatvolume van het proefgebied wordt dan minimaal 35% (calibratie factor tot de derde macht, diameter in het kwadraat).
Deze fout zullen we direct terug vinden in de absolute flow.
Het verdient dus aanbeveling dat het volume van een stuk van een vat met
een grotere nauwkeurigheid bepaald kan worden.
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Alvorens hieraan te gaan werken is het verstandig zich te realiseren dat
een correct bepaalde absolute flow ergens in het lichaam alleen dan wat
zegt over de gezondheidstoestand, als er een medisch referentiekader is, dat
aangeeft waarbinnen de waarde van deze flow behoort te liggen.
Zo'n kader lijkt op het moment nog niet voorhanden.
Een juiste bepaling van de relatieve flow zal van waarde zijn, wanneer deze
gebruikt wordt om te beoordelen of bijvoorbeeld therapie de doorstroming
van een vaatstelsel voldoende verbeterd heeft.
Hiervoor hoeft geen volume bepaald te worden.
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