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Figuur 55: Een conventionele röntgen-projectieopname van het
polsgewricht. Aan de bovenzijde zijn de vijf middelhandsbeen-
tjes zichtbaar en aan de onderzijde het spaakbeen (rechts) en de
ellepijp (links). In het midden bevindt zich de handwortel (car-
pus) die opgebouwd is uit acht handwortelbeentjes (carpalia).
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ET polsgewricht is een samenstelsel van acht botjes die carpalia genoemd
worden (Fig. 55). De carpalia zijn met elkaar verbonden door zesentwin-

tig bindweefsel-banden, de ligamenten. Rondom het gewricht hechten nog
eens tweeëntwintig pezen. Veel mensen kampen met pijnklachten in de pols.
De oorzaak van deze klachten zijn vaak te herleiden op een trauma of op over-
belasting. Zo kan men denken aan een flinke val op het ijs waarbij een botje
breekt of ligamenten scheuren, of aan overmatig gebruik van het toetsenbord
of de muis van de computer. Er zijn echter ook veel klachten waarbij de oor-
zaak niet eenduidig is vast te stellen.

Verschillende medische afbeeldingstechnieken zijn beschikbaar om de pols
te diagnostiseren. Zo zijn er twee-dimensionale (2-D) afbeeldingstechnieken
die gebaseerd zijn op projectie van röntgenstralen, zoals conventionele rönt-
genfotografie (Fig. 55), doorlichtingstechnieken (fluoroscopie) en contrasttech-
nieken (scintigrafie, arthroscopie). Om het polsgewricht ruimtelijk af te beel-
den kan met behulp van magnetische-resonantie (MR-) afbeeldingstechnieken
of computertomografie (CT) een volumescan gemaakt worden om de inwen-
dige anatomische structuur drie-dimensionaal (3-D) vast te leggen. Ondanks
dit scala aan afbeeldingstechnieken, blijkt de weg naar de juiste diagnose erg
lang. Vaak wordt de diagnose bemoeilijkt, omdat bij projectieopnamen de
3-D informatie deels verloren gaat, waardoor de beeldinformatie moeilijker te
interpreteren is. Bovendien is een kwantitatieve analyse minder reproduceer-
baar. Bij 3-D afbeeldingstechnieken wordt de ruimtelijke informatie meestal
2-D als een serie doorsnedebeelden gepresenteerd. Hierdoor kunnen allerlei
subtiele afwijkingen niet goed geconstateerd worden. Het is echter van groot
belang de diagnose tijdig vast te stellen om een therapeutische ingreep of be-
handeling mogelijk te maken met het doel de klachten te verminderen of zo
mogelijk de pols zijn oorspronkelijke functie terug te geven.

In deze studie zijn technieken ontwikkeld voor analyse van 3-D MR- en
CT-scans van het polsgewricht die de radioloog of andere specialist beter in
staat stellen de 3-D informatie te interpreteren. Er zijn 2-D en 3-D procedures
ontwikkeld om het botweefsel te onderscheiden van de andere weefsels in de
beeldinformatie, zoals spieren of bloedvaten. Dit proces wordt segmentatie
genoemd en vormt een van de moeilijkste onderdelen uit de beeldbewerking.
Wanneer een segmentatie van het gewricht verkregen is, kan men de morfolo-
gie en architectuur van het gewricht visualiseren door het buiten- of randop-
pervlak van het gewricht weer te geven. Bovendien kan men aan de hand
van de gesegmenteerde structuur beeldmetingen verrichten om bijvoorbeeld
bepaalde ruimtelijke parameters af te leiden die indicatief kunnen zijn voor
diagnose. Zo kan men denken aan morfologische afwijkingen of toegenomen
leemten tussen botjes als gevolg van ligamentscheuring. Bij de ruimtelijke
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Figuur 56: 3-D Afbeelding van
het polsgewricht verkregen met
MRI. Aan de bovenkant is een
blok uitgesneden om de interne
structuur van de pols in ver-
schillende aanzichten zichtbaar
te maken.

analyse van een gewricht is niet alleen de statische configuratie van de botten
van belang. Juist de dynamica van een gewricht kan opheldering geven over
de biomechanische dysfunctie. Daarom is er ook een procedure ontwikkeld
om de verschuivingen en verdraaiingen van de carpalia te berekenen aan de
hand van een groot aantal CT-scans waarbij de pols in verschillende standen
is gezet. Deze kinematische analyse biedt mogelijkheden om pathologische
bewegingspatronen te herkennen en geeft tevens fundamenteel inzicht in hoe
de carpalia onderling bewegen.

Een 3-D afbeelding van het polsgewricht wordt verkregen door de hand
en een stukje van de onderarm te scannen. Men moet zich zo’n afbeelding
voorstellen als een stapeling van afbeeldingen van het menselijk lichaam (Fig.
56). Bij een MR-scan wordt de proefpersoon of patiënt in de buis van de MR-
scanner (Fig. 57 links) geschoven, waarbinnen een zeer sterk magneetveld
heerst. Dit magneetveld magnetiseert de waterstofatomen in het weefsel. Via
speciale magnetische coderingstechnieken wordt informatie over de mate van
magnetisatie van het weefsel verkregen en omgezet in een serie doorsnede-
beelden. Een CT-scanner (Fig. 57 rechts) is een apparaat met een röntgenbuis

Figuur 57: MR- (links) en CT-scanner (rechts).
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Figuur 58: Doorsnedebeeld van een MR- (links) en CT-scan
(rechts) van dezelfde pols.

en een groot aantal detectoren die om de patiënt heen roteren. Bij het maken
van een CT-scan wordt de pols langzaam door de röntgenbundel heengescho-
ven. Tijdens de scan wordt telkens een dunne plak van de pols doorstraald
door de ronddraaiende röntgenbuis. Deze straling wordt aan de andere zijde
opgevangen door de detectoren die met de röntgenbuis meebewegen. De stral-
ing die een detector opvangt, hangt af van de weg die de röntgenstralen af-
leggen door het weefsel. Indien de stralen botweefsel zijn gepasseerd, heeft
er relatief veel absorbtie plaatsgevonden, terwijl weke delen in het weefsel
veel beter doordringbaar zijn. Vervolgens wordt er aan de hand van de gede-
tecteerde intensiteit een reconstructie gemaakt van de anatomische informatie
in elk afzonderlijk plakje. MRI is in het algemeen geschikter om weke delen,
zoals spieren, pezen of bloedvaten in hoog contrast weer te geven. Bovendien
is deze techniek onschadelijk. Nadelen zijn de beperkte ruimte in de smalle
buis voor het verrichten van bewegingsonderzoek en de relatief lange tijd om
een scan te maken met een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met die van
CT. Daarnaast kunnen beeldartefacten de kwantitatieve beeldanalyse nadelig
beı̈nvloeden. Met behulp van CT is men juist in staat botweefsel in hoog con-
trast en hoge resolutie af te beelden. Een voorbeeld van twee scans verkregen
met MRI en CT van dezelfde pols is te zien in Fig. 58.

In deze studie zijn 2-D en 3-D deformeerbare modellen ontwikkeld en toe-
gepast voor segmentatie van MR- en CT-scans van het polsgewricht. Deze
deformeerbare modellen vinden hun oorsprong in de computer graphics en
worden hedentendage ondermeer toegepast in animatiefilms (bijv. Disney’s
mierenfilm “Antz”, Fig. 59) en games (bijv. het pacifistische spel “Tomb
Raider”) om mieren of een zwaar bewapend meisje (“Lara Croft”) tot leven
te brengen. Bij medische beeldsegmentatie worden deformeerbare contour-
en oppervlaktemodellen gebruikt om de randen van anatomische structuren
op te zoeken en vast te leggen.

In dit proefschrift is een 2-D deformeerbaar contourmodel (snake) ontwik-
keld, om de contouren van de carpalia te traceren in een stapel MR-doorsne-
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Figuur 59: Animated ants in de Disney-film “Antz”.

debeelden [Fig. 60(a)]. De procedure om de botcontouren in een doorsnede-
beeld te zoeken gaat als volgt. In een van deze doorsneden wordt voor ieder
botje apart een curve getekend met behulp van een mousepointer [Fig. 61(a)].
Na deze initialisatie wordt elke curve gedeformeerd door externe en interne
krachten [Fig. 61(b)]. Om een curve te laten aantrekken naar de botcontouren
zijn externe beeldkrachten ingevoerd die afgeleid zijn van de beeldinformatie.
De beeldkrachten worden berekend aan de hand van een bewerkte foto [Fig.
60(b)] die met behulp van gradiëntfiltering is verkregen, en waarin de botran-
den zijn geaccentueerd. Deze foto is op te vatten als een soort hoogtekaart
[Fig. 60(c)] waarin de botcontouren zich manifesteren als min of meer aan-
eengesloten dalen rondom hoger gelegen plateaus. Onder invloed van beeld-
krachten glijdt de curve af naar de contour in het dal. Interne elastische krach-
ten zetten de curve onder spanning; interne curvatuurkrachten geven de curve
weerstand tegen buigen. Zij zijn nodig om de samenhang van de curve in-
tact te laten houden, resp. om de curve gladheid op te leggen. Dit is met
name van belang in regio’s met weinig contrast. Bij afwezigheid van interne
krachten zou de curve een ongewenste vorm aan kunnen nemen. Vanwege

(a) (b) (c)

Figuur 60: (a) Doorsnedebeeld van een MR-scan. (b) Bewerk-
te foto waarin de botranden geaccentueerd zijn met behulp van
gradiëntfiltering en de daarmee corresponderende hoogtekaart (c) die
gebruikt wordt om beeldkrachten te berekenen.
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(a) (b) (c) (d)

Figuur 61: 2-D Deformeerbaar contourmodel (snake). (a) Initialisa-
tie door het ingeven van een (klein) aantal contourpunten m.b.v. een
mousepointer. (b) Tijdens deformatie bewegen de curven (slangen) zich
op kronkelende wijze in de richting van de botcontouren. (c) Contour-
detectie na toepassing van het breedste gradiëntfilter om de curven in
te vangen. (d) Definitieve detectie na relaxatie van het filter. De curven
beschrijven dan op een vloeiende wijze de botrand.

de kronkelende wijze waarop de curven zich naar de botranden toe bewegen
worden zij ook wel slangen (snakes) genoemd. Wanneer de interne en ex-
terne krachten in balans zijn gekomen, is het algorithme geconvergeerd. Na
voltooiing van de deformatie hebben de slangen zich dan langs de botranden
gevleid [Fig. 61(c)]. In eerste instantie volgen de slangen de botranden wel
globaal, maar op enige afstand. Om ervoor te zorgen dat de initialisatie met
de hand niet precies hoeft te worden uitgevoerd, is het namelijk van belang
dat de dalen breed genoeg zijn om de slangen in te vangen. Bij verbreding
van de dalen door een breed gradiëntfilter te kiezen, verschuiven de dalen
enigszins, en daarmee de gelocaliseerde botcontouren. Daarom is een zoge-
naamde relaxatietechniek gebruikt waarbij een reeks hoogtekaarten wordt ge-
bruikt met steeds nauwere dalen. Het gradiëntfilter wordt daartoe in stapjes
versmald totdat er nauwelijks meer verschuiving optreedt. Het resultaat na
toepassing van het smalste filter in het relaxatieproces is te zien in Fig. 61(d).
Het deformatie-proces wordt daarna herhaald in de andere plakjes, waarbij de
geconvergeerde slangen van het naburige plakje steeds gebruikt worden als
initialisatie. Uiteindelijk is er voor elk botje een stapel contouren gedetecteerd
die het botje ruimtelijk beschrijft (Fig. 62). Het contourmodel heeft echter een
aantal beperkingen, waardoor uitbreiding van het model naar 3-D wenselijk
was. De belangrijkste beperkingen zijn dat er geen goede beschrijving van de
contour mogelijk is voor het onderste en bovenste plakje door het bot, en dat
er geen oplossing voorhanden is wanneer de topologie van de contour tussen
twee plakjes verandert. In dat geval dienen een of meer slangen gefuseerd of
gesplitst te worden. In een inherent 3-D model zijn deze beperkingen afwezig.
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Figuur 62: Na herhaaldelijke
toepassing van het snake-
algorithme is voor ieder botje
een stapel contouren gede-
tecteerd die tezamen een
ruimtelijke beschrijving geven
van de botgeometrie.

Daarom is er een 3-D deformeerbaar oppervlakte-model ontwikkeld. In
dit model wordt een getrianguleerd oppervlak1 gedeformeerd door externe
en interne krachten. De externe inflatie- en beeldkrachten zijn afgeleid van de
beeldinformatie en trekken de driehoekjes naar de botrand. De beeldkrachten
worden wederom berekend aan de hand van een hoogtekaart die niet zoals in
het 2-D geval, gedefinieerd is in het X-Y-vlak van een doorsnedebeeld, maar
in het X-Y-Z-volume van de gehele scan. Ook in 3-D wordt relaxatie toege-
past om het oppervlak in te vangen en naar de botrand te trekken (Fig. 63
onder). De interne curvatuurkrachten bieden weerstand tegen knikken van
het getrianguleerde oppervlak en zijn bedoeld om gladheid op te leggen. Net
als in het 2-D geval is initialisatie nodig om het model te starten. Omdat het
in een 3-D ruimte omslachtig en arbeidsintensief is om een beginoppervlak
te tekenen, is er gekozen voor een andere procedure voor initialisatie waar-
bij externe inflatiekrachten worden gebruikt. De inflatie wordt geı̈nitialiseerd
door een kleine tetraheder (een regelmatig viervlak dat bestaat uit vier aan-
eengesloten driehoeken) binnen het botje te plaatsen. Vervolgens wordt dit
oppervlak opgeblazen naar een ruwe schatting van de botrand die afgeleid
is van het oorspronkelijke beeld door een aantal standaard beeldbewerkin-
gen zoals drempeling (Fig. 63 boven). Tijdens de inflatie wordt de dichtheid
van de driehoeksbelegging gelijk gehouden door toevoeging van nieuwe drie-
hoekjes. De inflatie wordt beëindigd als alle driehoekjes de botrand hebben
bereikt. Daarna vindt er, net zoals in contourmodel, relaxatie plaats. Om de
totale rekentijd te bekorten, is de dichtheid van de driehoekjes bij inflatie laag
gekozen. In de relaxatiefase is deze dichtheid gekoppeld aan de breedte van
het gradiëntfilter. In het begin van de relaxatie wordt een relatief breed filter
gebruikt en kan met een lage dichtheid volstaan worden. Bij versmalling van
het filter is een verhoging van de dichtheid noodzakelijk om de botrand zo
nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Zowel in de inflatie- als de relaxatiefase
wordt het oppervlak herbemonsterd door driehoekjes te splitsen of te fuseren

1Een oppervlak dat belegd is met aaneengesloten driehoekjes.
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relaxatie

inflatie

Figuur 63: 3-D Deformeerbaar oppervlaktemodel. Verschil-
lende vervormde versies tijdens inflatie (boven) en relaxatie (on-
der) zijn van links naar rechts getoond. Tijdens inflatie wordt
een klein oppervlak (tetraheder) binnen het botje geplaatst en
opgeblazen naar een ruwe schatting van de botrand. Daarna
wordt relaxatie toegepast om een nauwkeurige geometrische
beschrijving te verkrijgen. Omwille van de numerieke efficiëntie
wordt in deze laatste fase de dichtheid van de driehoekjes
aangepast aan de breedte van het gradiëntfilter.

om de lokale samenhang van het oppervlak in stand te houden. Tevens wordt
het oppervlak geregulariseerd om de vorm van de driehoekjes gelijkmatig te
houden. Een voorbeeld van een oppervlaktesegmentatie in een MR- en CT-
scan van dezelfde pols na toepassing van het 3-D deformeerbare triangulatie-
model is te zien in Fig. 64.

De dynamica van de carpalia van een groep van elf vrijwilligers is vast-
gelegd aan de hand van een reeks CT-scans van de pols in verschillende stan-
den. Van iedere pols werd een scan gemaakt in de neutrale stand met stan-
daard techniek factoren, en dus met een reguliere dosis. Met deze scan wordt
een hoge resolutie en een hoog contrast verkregen, en is daarom zeer geschikt
voor een gedetailleerde geometrische beschrijving van het polsgewricht. Om
de totale hoeveelheid röntgenstraling binnen de perken te houden, worden
de andere scans gemaakt met een lage dosis. Voor het opmeten van de ver-
schuivingen en verplaatsingen van de carpalia uit deze beelden is een mat-
chingprocedure ontwikkeld. Allereerst worden de botjes gesegmenteerd door
toepassing van het deformeerbare triangulatiemodel op de reguliere scan.
Daarna wordt de interne botstructuur gebruikt om ieder botje in de neutrale
stand zo goed mogelijk te passen met zijn evenknie in de andere standen door
een kostenfunctie te minimaliseren. Deze kostenfunctie geeft aan hoe goed
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Figuur 64: Oppervlaktesegmentatie in een MR- (links) en een
CT-scan (rechts) van de handwortel (carpus) uit dezelfde pols
na toepassing van het deformeerbaar triangulatiemodel. Omdat
de CT-scan een hogere resolutie vertegenwoordigt, vertonen de
oppervlakken in die scan meer geometrisch reliëf.

de botjes over elkaar passen. Wanneer een botje op de juiste manier is ver-
schoven en verdraaid, valt de interne botstructuur uit beide scans samen en is
het minimum van de kostenfunctie bereikt. Nadat ieder botje in zo’n vijftien
tot twintig standen is gematched, kan een bewegingsanalyse van het pols-
gewricht worden uitgevoerd (Fig. 65). Daartoe is een speciaal visueel ani-
matieprogramma ontwikkeld voor “carpale navigatie”. Met behulp van dit
programma kan het gewricht in beweging worden gepresenteerd. Men kan
daarbij verschillende botjes kiezen als referentie om de subtiele bewegingspa-
tronen te bestuderen. Doordat de verplaatsing van de botjes in maat en getal is
vastgelegd, kan tevens een kwantitatieve analyse worden gedaan. Uit de aan-
gelegde database met kinematica van de carpalia kan een bewegingsmodel
van de pols geconstrueerd worden waar pathologische bewegingspatronen
mee kunnen worden opgespoord. Tevens kan de ontwikkelde techniek ge-
bruikt worden om veranderingen in kinematiek van de carpalia te vergelijken
voor en na een operatieve ingreep. Op geleide van deze gegevens zouden
chirurgische procedures kunnen worden verbeterd of bepaalde therapieën
worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Figuur 65: Beweging van de longitudinale keten in de pols (van boven
naar onder): capitatum, lunatum en radius (spaakbeen). Dorsale (links)
naar volaire (rechts) flexie is getoond in acht standen.
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