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Resumo

Zoghbi, J. M. Segmentação de lesões cerebrais em imagens de ressonância magnética uti-

lizando modelos deformáveis. 2011. 129 f. Dissetação (Mestrado) - Instituto de Matemática e

Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

A segmentação de lesões cerebrais em imagens médicas apresenta diversas dificuldades: como

presença de ruído, volume parcial e pouco contraste nas imagens e nas bordas das regiões de inter-

esse. Tais imagens também podem apresentar anormalidades na distribuição das intensidades das

substâncias branca, cinzenta e liquor. Em particular, o puído e os problemas de amostragem podem

degradar os resultados obtidos nas técnicas interativas de segmentação de imagem, as quais con-

sideram apenas informações locais, o que implica na necessidade de constante intervenção humana.

Abordagens atuais definem a delimitação inicial da região usando modelos deformáveis paramétricos

(snake) e geométricos (curvas de níveis ou ZeueZ set). Por serem robustas a ruídos, tais técnicas

são eficientes para a extração de contornos de áreas de interesse em imagens médicas. Porém,

devido às restrições que os modelos deformáveis possuem para segmentar regiões sem bordas bem

definidas, a proposta desta monografia é aplicar os modelos deformáveis geométricos ou contornos

ativos utilizando o funcional de Mumford Shah para segmentar lesões cerebrais com o mínimo de

interação humana. Para tanto, são utilizadas imagens multa-canais compostas por canais relativos

às três formas de contraste de imagens de Ressonância Magnética: Ti, T2, e FZ"4/R (Fluid Atten-

uated Inversion Recovery). [Fambém foram rea]izadas segmentações em 21) e 3Z) uti]izando cada

constraste individualmente, e os resultados foram comparados aos do método multicanal proposto,

que se mostrou mais eficaz que os demais. Como parte do trabalho, foi também desenvolvida uma

ferramenta que permite a visualização das imagens de ressonância magnética e a segmentação de

lesões cerebrais. Desta forma, o profissional da área de saúde poderá acompanhar o quadro do
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paciente, controlando a evolução ou involução das lesões cerebrais através do resultado das suas

segmentações, com o mínimo de intervenções e subjetividades.

Palavras-chave: Modelos deformáveis, RM (ressonância magnética), lesões cerebrais, segmentação

de imagens, .A/umford-Shah.



Abstract

Zoghbi, J. M. Segmentation of Brain Lesions ]iYom Magnetic Resonance Imaging Us-

ing Deformable Models. 2011. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matemática e

Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Segmentation of brain lesions from medical imagem is a diMcult talk to be mastered by the

specialist. This is due to the presence of noite, parcial volume effects and susceptibility artifacts

in the images. These images also contam abnormalities in the distribution of the intensities of the

white manter, gray matter and cerebrospinal íluid. All these problema can interfere with the results

when manual segmentation is used. Manual segmentation uses local anatomical information based

on the usei experience; that implies the necessity of constant human intervention. Deformable

model approaches (geometric and parametric) attempt to reduce these shortcomings by outlining

the region of interest in a semi-automatic manner. These methods have been shown to be effec-

tive in the extraction of the lesion borders in brain MR images with reduced user intervention.

However, due to the restrictions of the deformable modela when dealing with regions without well

de6ned edges, the proposal of this text is to apply the Mumford-Shah model via levei set methods

represented as geometrical deformable modela, in order to segment multa-sequence magnetic reso-

nance (MR) images of the brain composed of FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery), TI

and T2- weighted images. Results showed that segmentation using multa-sequence imagem provides

superior resulta than using each sequence alone. As a part of this work, a software with a minimal

human intervention has been developed to visualize and segment the brain lesions that appear as

hyperintensities in MR images. As a consequence, medical doctors can exploit the segmentation

results to follow up their patients by assessing the evolution or involution of the brain lesions.

Keywords: Brain lesion segmentation, deformable modela, MR images, image segmentation,
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Capítulo l

Introdução

1.1 Considerações Preliminares

O principal objetivo da segmentação de imagens médicas é particionar uma imagem em várias

regiões homogêneas em relação a uma ou mais características conforme as necessidades diagnósticas.

A segmentação de lesões cerebrais auxilia o médico a visualizar as áreas anormais e os seus lim-

ites, com o intuito de auxiliar no diagnóstico da doença e propiciar seu acompanhamento. Além

disso, existem certos casos em que o diagnóstico clínico feito através destas imagens descarta a

possibilidade de realizar uma biópsia cerebral no paciente IBaehring e Piepmeier, 20071.

Anualmente, a técúca de imagens por ressonância magnética (RM) é considerada a mais eficiente

para o diagnóstico de lesões cerebrais, embora existam outras modalidades de imagem médica

complementares. A técnica de imagens por RM pode fornecer imagens anatómicas de alta resolução

espacial de tecidos moles em diferentes contrastesi, dependendo de tempos de relaxamento dos

prótons em diferentes ambientes bioquímicos das células IBaehring e Piepmeier, 20071. Os tempos

de relaxamento dos tecidos em imagens de RM são medidos através de dois parâmetros Ti e
Ta IBaehring e Piepmeier, 20071 e são regulados por suas propriedades física, biológica e química.

Em uma imagem de RM cerebral obtida através de ponderação em Ti, a conexão entre os nervos na

substância branca tem uma intensidade clara, a congregação dos neurónios da substância cinzenta

tem uma intensidade cinzenta e o líquido cerebrospinal (liquor) tem uma intensidade menos clara.

Estas intensidades aparecem invertidas em imagens ponderada em T2, que contém informações

complementares à Ti. Em uma lesão cerebral, é comum que a região patológica desenvolva um

componente necrótico(tumor) cercado por edema que se refere a um acúmulo anormal de líquido

resultante de inflamação no tecido celular, que pode se expandir para outras regiões do cérebro.

Este líquido, e mais outras inflamações cerebrais são vistos como hiperintensidades em imagens

RM ponderadas em Te ISachdev et aZ., 2007; Falavignal et aZ., 20061 . Isto facilita a sua delineação
e ajuda a distinguir o tecido normal do tecido patológico. Além dos contrastes TI e T2, uma

modalidade adicional também utilizada, chamada imagens com contraste f'L.4/n (FZuàd .AHenuated

/nuersíon Recouerl/ ou Recuperação por Inversão de Atenuação Líquida). A intensidade do líquido

cerebrospinal neste tipo de imagem é invertida com relação à imagem Tu, tendo sua intensidade

escura. Além disso, o tecido edematoso tem intensidade clara e o componente necrótico (tumor)

iA diferença em brilho entre a substância branca, cinzenta e líquido cerebrospinal no cérebro

l
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(,) Ti (b) Ta (c) f'Z,AIR

Figura 1.1: Segmentação manual de lesão cerebral em imagens por RÀ/ ponderada por três contrmtes(a)
Imagem ponderada em Ti (b) Imagem ponderada em Ta e (c) FZ.4/R.

apresenta uma intensidade escura, facilitando a delineação do edema no processo de segmentação

(Figura [.])2. Na literatura sobre a segmentação de imagens RM, é comum extrair informações

dos pixels usando apenas um tipo de contras: Ti, Ta , FI'A/R e outras IAlves et ai., 2005; Baehring

e Piepmeier, 2007; Bezdek et aZ., 19931 Derraz et aZ., 20041 Hernandez e n'fingi, 2007; Prastawa

ef aZ., 2004b; Sachdev et aZ., 2007; Santos et aZ., 2004; Sonka e Míchael, 2004; Xu et aZ., 1999].

As modalidades tradicionais de segmentação de imagens médicas são divididas em quatro gru-
pos: segmentação manual, segmentação baseada em regiões, segmentação baseada em bordas e

segmentação baseada na combinação de regiões e bordas ]Khotanlou, 2008]. Em imagens cerebrais,

não existe uma técnica de segmentação padrão que produz resultados satisfatórios para todas as

aplicações ou modalidades de imagens. isto ocorre devido à seme]hamça entre os va]ores das inten-

sidades dos pixels da área lesionada e do tecido normal IBezdek et aZ., 1993; Clarke et aZ., 1995j.

Além disso, as lesões cerebrais podem não ter formas simples ou pré-determinadas. Para minimizar

as dificuldades de segmentação de imagens de lesões cerebrais, os fundamentos matemáticos dos

modelos defomiáveis geométricos, nomeados como contornos atívos, estão sendo explorados com

grande frequência na área de imagens médicas. A combinação dos modelos deformáveis geométricos

com segmentação baseada em regiões mostrou-se eâcaz na literatura IOsher e Sethian, 1988; Taheri

et aZ., 20071. Dentre estes modelos, existem os contornos ativos geodésicos e aqueles baseados no

funcional de À/u7z&ford-SAGA IChan et aZ., 20001. Estes dois modelos fazem uso da combinação de

!ez;eZ sef para a evolução das hiper-superfícies com infomiações baseadas na função do gradiente g e

informações estatísticas baseadas em regiões das imagens simultaneamente para finalizar a evolução
da curva. Estes modelos possuem vantagens para segmentar imagens na presença de anormalidades:

são invulneráveis à variações tipológicas dos objetos a serem segmentados, podem ser inicializados

em qualquer região desejada na imagem e têm a facilidade da extensão da segmentação de 2Z) para

3Z) ICohen e Cohen, 19931. Além disso, a vantagem de utilizar o modelo de Mumford-Shah via ZetieZ

sets é a sua facilidade em segmentar regiões sem bordas de6nidas, que são presentes em regiões
contendo lesões cerebrais.

besta imagem foi adquirida de http://pubimage.hcuge.ch:8080/ e segmentada manualmente usando o software
ITKSnap
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Este texto aplica os dois modelos supracitados para segmentar imagens de RM de lesões do

cérebro. Este acoplamento usa os modelos de contornos ativos com borda(o modelo geodésico) e

sem bordas(funcional de Mumford-Shah) para segmentar imagens de RM do cérebro com tumores

e regiões contendo hiperintensidades de substância branca (HSB), respectivamente.

1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho consiste no estudo e aplicação de contornos ativos baseados

nos métodos de ZeueZ set IOsher e Sethian, 19881 e o funcional de JWum/ord-ShaÀ IChan et aZ.,
20001 para segmentar imagens de RM de lesões cerebrais. Estes métodos usam informações locais
sobre os pixels usando como fonte três canais que representam os três tipos de contrastes de RM:

imagem ponderada em Ti, imagem ponderada em T2 e F'Z.A/R. Nestes três contrastes, os pixels

que representam regiões patológicas em cada canal têm distribuições distintas. Esta complemen-

taridade pode ser vista como uma vantagem para delinear regiões com características patológicas

diferentes. Usamos as intensidades dos pixels de imagens ponderadas em Ta para delinear edema

e hiperintensidades, imagens f'Z;Á/R para distinguir o componente neurótico e imagens TI para

visualizar a extensão do tumor nas regiões da substância branca, cinzenta e os ventrículos Gere.-

brais. Os métodos dos contornos ativos são aplicados numa imagem multicontraste que engloba

os três canais mencionados (TI , T2 e -li'Z.A/R) para obter um delineamento mais preciso das lesões.
Para o cumprimento do objetivo, foi desenvolvida uma interface gráfica pala a visualização e a seg-

mentação gemi-automática da8 lesões cerebrais em 21) e 3Z), respectivamente, de forma a reduzir

a interação com o usuário.

1.3 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:

© Levantamento bibliográfico dos métodos de segmentação de imagens médicas de tumores
cerebrais;

e Levantamento bibliográfico dos fundamentos matemáticos dos modelos deformáveis geométricos

e do funcional de .i4umford-ShaA e suas aplicações em segmentação de imagens por Res-

sonância Magnética de tumores cerebraisl

e Aplicação dos modelos deformáveis geométricos por meio de contornos ativos para segmentar

as lesões cerebrais de imagens por RM em cortes individuais arbitrários em 21) ou totalmente
em 31) e analisar suas respectivas falhas;

e Modelagem matemática do método Müm/ord-ShaA via ZeueZ set em 31);

e Aplicação do modelo .Atum/ard-Shah junto com o modelo deformável geométrico Zet;eZ sef para

segmentar as lesões cerebrais de imagens de RM em cortes individuais arbitrários em 21) ou
totalmente em 3Z), usando os três tipos de contrastes Ti , Z2 e /'l'.All?. Vale ressaltar que não

existe na literatura algum trabalho que utilize o método Müzrlford-Shah via ZeueZ set para
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segmentar imagens de multicontraste compostas pelos três tipos de contrastes mencionados
ao longo do texto;

© Criar uma interface gráfica para visualizar e analisar os resultados da segmentação dos dois
itens anteriores. Esta interface ajudará o especialista a fazer um acompanhamento da evolução

ou involução da doença;

e Implementação do algoritmo de segmentação na plataforma de software livre MedSquare que

pode ser encontrado no repositório SourceForge através do link <http : //sourceforge . net/

pro j e ct s/medsquare/br anches/levelset >

Como produção bibliográfica resultante desse trabalho, foi publicado um artigo junto a Marcelo

H. Mamede e Marcel P. Jackowski com o título "Computer-Assisted Segmentation of Brain Tumor

Lesions from Multa-sequence Magnetic Resonance Imaging Using the Mumford-Shah Mode" no

25th International Conference of Image and Vision Computíng New Zealand, 2010, Queenstown,

IEEE Explore, 2010.

1.4 Organização do 'lYabalho

No Capítulo 2 deânimos de forma sucinta as lesões cerebrais e descrevemos brevemente suas

diversas causas naturais e acidentais. Depois apresentamos as quatro etapas de diagnóstico e as
dificuldades enfrentadas na delineação destas lesões. Por fim, introduzimos a técnica de imagens por

Ressonância Magnética e descrevemos sucintamente os tipos de imagens de RM e especificamente

os três tipos de contraste, TI, T2 e /'Z}.4.1R.

No Capítulo 3 apresentamos os métodos de segmentação usados nas imagens médicas com

tumores cerebrais: segmentação manual, segmentação baseada em regiões, segmentação baseada

em bordas e segmentação baseada na combinação de regiões e bordas introduzindo os modelos
deformáveis.

No Capítulo 4 apresentamos os fundamentos matemáticos dos modelos deformáveis paramétricos.

Definimos de forma detalhada os termos: Snake e Snake Z?aZ/Dons. Neste capítulo são introduzidos

os fundamentos matemáticos dos modelos deformáveis geométricos. Descrevemos de forma detal-

hada os termos: ZeueZ set e contorno ativo geodésico. Além disso, são apresentados os fundamentos

matemáticos do contorno ativo sem bordas representado pela energia funcional de .A4u7n/ord-SAciA.

No Capítulo 5 explicamos com detalhes a aplicação dos modelos deformáveis geométricos via o

contorno ativo geodésico e o funcional de À4umford-shah na segmentação de imagens. Além disso,

introduzimos a extensão do método segmentação JI/u7n/ord-SÀaà via ZeueZ set para 3D e a sua
fnrmiBI np=. m n+o-ná+i,.-

No Capítulo 6 apresentamos os resultados de segmentação utilizando o método proposto. No
Apêndice A são apresentadas algumas definições básicas de alguns termos científicos. Nos Apêndices C

e ]) apresentamos os códigos fonte dos algoritmos .Ajam/ord-ShaA e contorno ativo geodésico, respec-

tivamente. Por fim, encontram-se a publicação resultante deste trabalho e referências bibliográficas.



Capítulo 2

Diagnóstico de Lesões Clerebrais

2.1 Anatomia Cerebral

O cérebro humano consiste de dois tipos de tecidos: a substância branca e a substância cinzenta

como mostrado na Figura 2.1. A substância cinzenta é formada principalmente dos corpos das

células nervosas e gliais, enquanto a substância branca consiste predominantemente dos processos

ou fibras dessas célulasi . O interior dos hemisférios cerebrais, incluindo o diencéfalo, contém não
somente substância branca mas também massas bem delimitadas de substância cinzenta, coletiva-

mente conhecidas como gânglios da base. Os mais destacados são os núcleos caudado e lentiforme,

e os tálamos. O interior do encéfalo inclui também cavidades denominadas ventrículos, repletas
de líquido cerebrospinal. O tálamo é uma região de substância cinzenta (núcleos de neurónios)
do encéfalo. São duas massas neuronais situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais. O

cerebelo é a maior massa do encéfalo que se encontra dorsal à ponte e à medula oblonga, formando

com essas estruturas a cavidade do quarto ventrículo. Bulbo raquidiano, é a porção inferior do

tronco encefálico, juntamente com outros órgãos como o mesencéfalo e a ponte, que estabelece
comunicação entre o cérebro e a medula espinhal.

2.2 Lesões Cerebrais

Lesões cerebrais são definidas como a destruição ou degeneração das células do cérebro. Es-

sas lesões cerebrais podem ocorrer devido à uma vasta gama de condições, doenças ou trau-

mas. Possíveis causas de lesão cerebral disseminada (difusa) incluem hipóxia prolongada (falta

de oxigênio), envenenamento, infecção e moléstias neurológicas. Uma lesão cerebral não resulta
necessariamente numa deficiência ou incapacidade a longo prazo, embora a localização e extensão

do dano tenham um efeito significativo na resultante provável. Em casos sérios de lesão cerebral,
o resultado pode ser incapacidade permanente, incluindo déficit neurocognitivo, alucinações, proa"

lemas de fala ou movimento e retardo mental. Lesões cerebrais graves podem resultar em estado

vegetativo, coma ou até morte. Nesse trabalho vamos usar modelos deformáveis para segmentar as

imagens de lesões cerebrais causadas por tumores e doenças degenerativas do cérebro que afetam

diretamente as substâncias branca e cinzenta do cérebro. O resultado das imagens segmentadas será

importante para o radiologista ou médico de6nir o volume da anormalidade, ter ideia da gravidade

l http ://wlm . guia . heu . non . br/córtex.cerebral . htm

5
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Fissura dos
Córtex cerebral ou hemisférios
substância cinzenta

l

Substância
Branca

\
''Y

álamo

Ponte

Cerebe

Bulbo

Figura 2.1: Anatomia de corte axial de um cérebro humano (http://www.enciclopedia.com.pt)

da doença e para auxiliar no acompanhamento da terapia

2.2.1 Tumores Cerebrais

Tumores cerebrais são lesões ou massas expansivas dentro do crânio que surgem devido à multi-

plicação desordenada de células normais ou anormais. O termo tumor é usado para indicar massas

neoplásicas. Quando forem massas originárias do próprio cérebro, elas serão chamadas de gliomas.

Os gliomas podem ser divididos em quatro grandes grupos: astrocitomas, oligodendrócitos, ependi-

momas e oligoastrocitomas IYang et aZ., 20021. Outros tumores são originários das membranas

que recobrem a massa cerebral, são os chamados meningiomas. Pelo fato de termos fibras ner-

vosas (axânios) que saem, entram e conectam diferentes áreas do córtex cerebral, podemos também

possuir tumores das bainha de mielina, que são chamados neuromas ou neurinomas. As células

neoplásicas que têm o seu crescimento controlável e não se espalham para outros órgãos do corpo

são benignas, e aqueles que têm crescimento incontrolável e atingem outros órgãos são classificados

como tumores malignos. Por fim, temos os chamados tumores metmtáticos, originários de outros

órgãos ou tecidos que podem se disseminar pelo sangue IDeAngelis, 2001; Yang et aZ., 20021. Em

imagens por ressonância magnética tumores podem ser compostos por uma região de componente

necrótico, edema ou ambas (Figura 2.2).

2.2.2 Hiperintensidades de Substância Branca

Hiperintensidades de substância branca (HSB) em imagens de RM do cérebro apresentam-se

geralmente em indivíduos assintomáticos idosos e em pacientes com alterações cerebrais (Figura 2.3).

A substância branca do cérebro contém fibras nervosas, células neurológicas, estruturas vasculares

e o espaço intersticial. A parte da estrutura do nervo que está dentro da substância branca é o

axânio com bainha de mielína à sua volta, enquanto os corpos das células nervosas são localizados no
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(a) gema (b) Componente nmrótico (c) Componente necrótico e E(lema

Figura 2.2: Delineamento manual de imagem por RM de contraste FZ.AIR de lesão cerebral:(a) Delinea-
mento do edema - seta verde aponta pma o edema(b) Delineamento do componente necrótico - seta verde
aponta para o componente necrótico(c) Delineamento do edema e do componente necrótico

córtex cerebral. Uma anormalidade na substância branca pode ter várias causas: desmielinização,

destruição dos axânios, mudança no número de células da Glia e atro6a da substância branca. Nas

regiões com patologia na substância branca do cérebro, onde a quantidade de líquido é grande e há

degeneração nas estrutwas macromoleculares, ocorrem alterações nos tempos de relaxamento. De

fato, isso é interpretado como sinal de intensidade alta nas imagens por RM com tipo de contraste

T2, tal como em f'Z).A/R. Esta alteração chama-se HSB ou leukoaraiosis ISachdev ef aZ., 2007j.

2.3 Diagnóstico

Geralmente o diagnóstico da lesão cerebral é feito em quatro etapas: detecção da lesão, classi-

6cação da lesão, determinação do estágio da doença e avaliação, analisando-se as imagens disponíveis-

IStrickland, 20021. A detecção do tumor depende dos sintomas, dos resultados de exames clínicos e

do histórico familiar do paciente. A classi6cação de neoplásicas consiste em determinar se o tumor

é benigno ou maligno. Nesta etapa, outros exames podem ser feitos para auxiliar o clínico a tomar

uma decisão. Finalmente, o estágio do tumor é determinado para localizar sua extensão no corpo

e veri6car se outros órgãos foram afetados. Embora a identificação de tumores cerebrais seja uma

tarefa difícil no diagnóstico médico, avanços signi6cativos têm sido veri6cados devido à evolução das

técnicas de aquisição de imagem. O diagnóstico e o tratamento da lesão normalmente dependem
das informações extraídas a partir de imagens de TC(Zomograíía Computorizada), RM e outras

técnicas. Em nossa pesquisa vamos nos concentrar nas ímagenls de lesões cerebrais adquiridas por

imageamento por ressonância magnética jde Geus e Souza, 20041 .

2.4 Dificuldades

A maior di6culdade no tratamento do câncer cerebral e hiperintensidades da substância branca

não é a de ]ocaJizar a anormalidade, mas sim a de definir o seu contorno ]Prastawa et aZ., 2004b].
Em imagens por RM, a área patológica é normalmente classi6cada em três partes: o nódulo, o
edema e a área do tecido onde a doença é infiltrada. O resultado dessa análise pode auxiliar

tanto o neurocirurgião como o oncologista a detemünar o tipo de tratamento a ser aplicado. A
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Figura 2.3: Imagem /'Z.AIR que mostra múltiplas lesões ovóides e coníiuentes hiperintensas na substância
branca periventricular (http : //nm . tdtonlino . org/vievtopic . php?t=331).

determinação da extensão do edema, que representa a õ'inteira entre tecido tumorigênico e poten-

cialmente normal, é essencia] para diagnósticos, p]anejamento e tratamento da doença jde Geus

e Souza, 20041. A abordagem terapêutica é planejada com o intuito de maximizar a qualidade e

prolongar a expectativa de vida do paciente. Para atingir esses objetivos, a ressecção cirúrgica ou

biópsia e a terapia adjuvante são efetuadas com o intuito de remover a maior quantidade possível

do tumor, com o mínimo de lesão do tecido cerebral saudável. Quando se necessita de ressecção

cirúrgica, o médico usa como referência as imagens médicas para auxilia-lo na localização e de-

limitação da área comprometida, evitando possíveis danos em áreas sadias. A fim de auxiliar o
diagnóstico e o tratamento de tumores cerebrais, a principal ênfase está anualmente nas tecnologias

e métodos de segmentação de tais imagens para o delineamento de suas âonteiras.

2.5 Imagens de Ressonância Magnética

A técnica de Ressonância Magnética (RM) foi introduzida por Purcel e Bloco em 1946. Em 1970
foi descoberto que a RM pode ser usada para produzir imagens de tecidos moles no corpo humano.

O imageamento por ressonância magnética pode ser definido como a resposta de certos núcleos

atómicos situados em um campo magnético em relação a um pulso de energia eletromagnética

em uma frequência de rá(üo. Este método de diagnóstico por imagem permite retratar imagens
para a visualização das estruturas internas e o funcionamento do corpo humano com alta definição

(Figura 2.4). Quando o paciente é colocado dentro do equipamento de RM ele é sujeito a um campo
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Figura 2.4: Máquina de ressonância magnética

magnético alto e uma radio frequência que afeta o átomo de hidrogênio. Isto provoca a polarização

dos prótons de hidrogênio que se alinham em um determinado eixo(paralelo ou anta-paralelo) ao
campo magnético, pois os prótons de hidrogênio funcionam na natureza como minúsculos imãs.

Um pulso de radio frequência (RF) é introduzida, fazendo com que os prótons se movimentam para

sair do alinhamento. Cada próton tem seu próprio campo magnético, que começa a se desorganizar

e a afetar núcleos vizinhos em uma reação simultânea, após cada pulso de RF, transferindo energia
entre si e consequentemente saindo de fase.

Para formar uma imagem em RM vários pulsos de RF são necessários, é imperativo que se
aguarde certo tempo de relaxamento para que o próximo pulso de RF seja eficiente, ou seja, deve-se

aguardar um determinado Ti. O processo de dissipação dessa energia no ambiente magnético desses

prótons e o seu retorno ao estado de mais baixa energia é chamado de Tempo l de relaxamento
ou Ti. Essa relação próton-próton (ou spin-spin) é também chamada de Tempo 2 de relaxamento

ou simplesmente T2. Colocando RF adicional e manipulando o gradiente magnético, as imagens

ponderadas em T2 podem ser convertidas para uma sequência de imagens FZ;.All?(f'Zuád .Alienuated

/nuersion Recouery). O tempo de repetição (TR) descreve o tempo entre aplicações sucessivas de

sequências de pulsos de RF. O tempo de eco(TE) descreve o atraso antes que a energia de RF

irradiada pelo tecido é medido.

Os tempo de relaxamento TI e Z2 caracterizam as informações dos tecidos que as imagens com

contraste Ti e T2 apresentam. A tabela 2.1 mostra os possíveis termos usados para descrever

técnicas de ressonância magnética. Neste texto vamos utilizar imagens ponderadas TI , imagens
ponderadas T2 e imagens de tipo f'LA/R. O comportamento variável de prótons dentro de difer-

entes tecidos leva a diferenças na aparência do tecido. A quantidade de sinal produzido por tipos de

tecidos específicos é determinado por seu número de prótons de hidrogênio móvel, pela velocidade

na qual eles estão se movendo, e pelos tempos de relaxamento dos tecidos TI e T2.
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A mais comum é a falha de especificar a patologia. Lesões patológicas aparecem hipointensas em

imagens ponderadas TI e hiperintensas em imagens ponderadas T2. A partir do imageamento por

RM, diagnósticos diferenciais para neoplasias intracranianas podem ser realizados como infartos,

lesões por desmielinização, necrose de radiação, infecções e outros processos inflamatórios IKhotan-
lou, 20081.

Embora o aumento de tamanho nem sempre corresponda ao grau histológico do tumor, em geral,
os tumores de grau superior mostram maior contraste na ressonância magnética. No entanto, uma

exceção à esta regra é vista em um tumor de crescimento muito lento, como a astrocitoma pilocístico

juvenil, que frequentemente mostra aumento de contraste nas áreas dentro do tumor. Esse tumor é

considerado de alto grau e possui uma capacidade extremamente particular de agressão e infiltração,

não respondendo efetivamente a nenhum outro tratamento que não sela a neurocirurgia2. Sua

sobrevida frequentemente não ultrapassa 12 meses. Similarmente, existem outros tumores de grau

alto que não apresentam contrastes em imagens de ressonância magnética IKhotanlou, 20081. Além
disso, o imageamento por RM não consegue definir com exatidão as fronteiras das lesões e suas

delimitações.

2http://www.sistemanervoso.com/

a
O tempo necessário para que os prótons nos tecidos retornem
para o seu estado original de magnetização

  O tempo necessário para os prótons perturbados em os-
cilação coerentes pelo pulso de radiofrequência percam essa
coerencia

TR Tampo de repetição: o tempo entre aplicações sucessivas de
sequências de pulsos de radioh'equência

TE Tempo de Eco: o atraso antes da medição da energia de
radiofrequência irradiada pelo tecido em questão

Imagem Ponderada em T] TR curto; TE curto. Fornece detalhes anatómicos melhores

Imagem Ponderada em T2
TR longo; TE curto. Mais sensível ao teor de água e, como
resultado, mais sensível à patologia

Imagem PH/R
TR longo; TE curto. Melhor contraste entre as lesões e o
líquido cerebrospina]



Capítulo 3

Métodos de Segmentação Aplicados à Imagens de RM
de Tumores Cerebrais

Tumores cerebrais são considerados como as patologias mais frequentes no cérebro. De acordo

com a revista Cancer Statistics, tumores cerebrais causam aproximadamente 12.000 mortes todos

os anos nos Estados Unidos, o que representa 2% dos pacientes mortos por câncer IGreenlee et aJ.,

20001. E também a segunda causa de morte por câncer em crianças IJemal et a1., 2009j. A seg-

mentação de tumores cerebrais é muito importante para extrair informações sobre a evolução ou
involução das patologias, para isso é importante ter uma abordagem de segmentação que auxilie

o diagnóstico e o acompanhamento da patologia. Na literatura existem vários métodos de seg-
mentação de imagens médicas. Recentemente, foram propostas diferentes técnicas de segmentação.

Porém, delinear o edema e o componente necrótico de tumores cerebrais continua sendo um de-

safio, isto porque o tumor não tem uma forma definida e pode infiltrar no tecido normal ou mu-
dar a estrutura dos tecidos normais próximos a ele. Neste capítulo descrevemos sucintamente os

métodos mais aplicados em segmentação de imagens médicas com tumores cerebrais. Dividimos

esses métodos de segmentação em quatro grupos: segmentação manual, segmentação baseada em

regiões, segmentação baseada em bordas e segmentação baseada na combinação de regiões e bor-

das IKhotanlou, 20081.

3.1 Segmentação Mlanual

Na segmentação manual, os contornos das lesões cerebrais são traçados manualmente. Este

método de segmentação possui algumas desvantagens: é uma tarefa desgastante e demorada e o re-

sultado da segmentação pode variar entre os profissionais. Além disto, a segmentação em 31) é ainda

mais desgastante pois requer a segmentação de todos os cortes que contem a lesão. A vantagem

deste método é o controle total do processo da segmentação, porém o sucesso da delineação depende

da experiência do radiologista. Além do método de segmentação manual ser usado geralmente em
segmentação de lesões cerebrais, este método pode ser usado para complementar o resultado de

uma segmentação gemi-automática.

3.2 Segmentação Baseada em Regiões

A segmentação baseada em regiões envolve operações de conectívidade de pixels com os seus

pixels vizinhos que compartilham propriedades semelhantes como padrões de texturas e nível de

11
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contraste. Os métodos mais comuns de segmentação baseada em regiões são a segmentação por

limiarização, a segmentação por crescimento de regiões e a segmentação por classiâcação. Existem

abordagens mais avançadas deste método como as segmentações baseada em classificação, agrupa-

mento ou clustering, morfologia, Atlas, conhecimento a priori, textura, extração de características,

fusão, redes neuiais, fuzzy e método fractal (Apêndice B).

Segmentação por Límiarização Existem dois tipos de segmentação por limiarização: local ou
global. A segmentação por limiarização global é um método eficiente em imagens com objetos
de intensidades uniformes em relação ao fundo. O objeto a ser segmentado é separado do fundo
comparando os valores dos pixels na imagem com um limiar T. Este método é computacionalmente

rápido e simples, porém é falho em caso de lesões cerebrais. Isto porque a intensidade da região

patológica e a intensidade do fundo não são uniformes. Neste caso aplicamos a limiarização local,

em que imagem é dividida em subimagens e aplica-se uma limiarização para cada subimagem.

Depois os pixels vizinhos de cada subimagem são examinados. A desvantagem da limiarização

local é o seu custo computacional que é mais alto do que o da limiarização global jlsaac, 20001.

A maior desvantagem neste caso é quando objetos não possuem distribuições uniformes, como nas

lesões. cerebrais, onde a limiarização se torna ineÊcaz.

Segmentação por Crescimento de Regiões A segmentação por crescimento de regiões é uma
abordagem que utiliza o agrupamento de pixels baseado em critérios de crescimento predefinidos.

Estes critérios podem ser a conectividade de vizinhança, a segmentação de Otsu, a conectividade

por limiarização, entre outros IR. C. Gonzalez, 2007j. Este método de segmentação é capaz de
segmentar regiões com propriedades similares e de criar regiões conexas, porém é necessária a

escolha do critério adequado para o crescimento da região jlsaac, 20001.

Apenas a segmentação por limiarização e por crescimento de regiões não é capaz de solucionar

o problema de delinear tumores.

Segmentação Baseada em Classificação A classificação apresenta-se de dois tipos: supervi-
sionada e não-supervisionada.

Classificação supervisionada depende de amostras de treinamento que sejam representativas das

classes presentes na imagem. Assim, o algoritmo clmsifica os pixels para cada classe. Por outro
lado, a classificação não supervisionada dispensa a deânição do número de classes e das amostras

de treinamento, uma vez que o algoritmo agrega pixels e o intérprete identifica as classes geradas

pelo algoritmo ISilva e Pereira, 2007j. Existem cinco classes de métodos baseados em classiâcação

supervisionada IKhotanlou, 20081: K-vizinhos mais próximos, abordagem Bayesiana,maximização

de expectativa, campos aleatórias de Markov e maquinas de suporte vetorial (Apêndice C).

3.3 Segmentação Baseada em Bordas

Dividimos a segmentação baseada em bordas em dois grupos;

e Segmentação baseada em Gradiente

e Segmentação usando Modelos Deformáveis (paramétricos e geométricos)
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3.3.1 Segmentação Baseada em Gradiente

A segmentação baseada em detecção de bordas é um método baseado na intensidade do gradiente

de um pixel. A maioria dos operadores gradiente envolve uma soma ponderada das intensidades

dos pixels vizinhos. Geralmente a imagem é convolucionada com uma máscara de dimensão l

ou 2. O resultado da segmentação depende da máscara do gradiente. Dentre os operadores de
gradiente existentes podemos citar: Roberts, Prewitt, Sobel, Robinson, Kirsch, Fri-Chen, Canny,

Laplacian e Marr-Hildreth IR. C. Gonzalez, 20071. Estas técnicas são computacionalmente rápidas
e não necessitam de informações a phoh das imagens. O problema mais comum deste tipo de

segmentação é que as bordas podem não enclausurar completamente o objeto devido à ausência de
borda.s bem definidas entre as áreas a serem delineadas.

3.3.2 Segmentação Usando Modelos Deformáveis

Nesta abordagem os modelos deformáveis são definidos como curvas ou superfícies dentro do

domínio da imagem, que podem ser atraídas pelo objeto a ser segmentado de acordo com a influência

de forças internas e externas IDubey et aZ., 20091. As forças internas são definidas dentro dos limites

da curva ou da sua superfície e as forças externas podem ser calculadas a partir de dados da imagem.

As forças internas são planejadas para manter uma superfície ou curva suave durante a deformação.

As forças externas são definidas para direcionar o modelo para as fronteiras do objeto ou para outras

características desejadas na imagem.

Existem dois tipos de modelos deformáveis: modelos paramétricos representados como Sna-
kes IKass et aZ., 1987; Terzopoulos, 1987j e modelos geométricos baseados em ZeueZ sef ISethian,

20071. No próximo capítulo descrevemos os fundamentos matemáticos dos modelos geométricos

e paramétricos. Neste texto exploraremos esta abordagem de segmentação usando os modelos

deformáveis geométricos para segmentar imagens com lesões cerebrais. Estes modelos possuem três

principais vantagens. A primeira é que durante a segmentação dos objetos, protrusões e bifurcações

em formas complexas são superadas durante a deformação do modelo (Figura 3.1) IXu et aZ., 1999j.

A segunda vantagem é que o resultado da segmentação não é afetado pelas mudanças topológicas

das superfícies das imagens; o reconhecimento a priori da topologia do objeto a ser segmentado é

desnecessário. Por 6m, a migração da segmentação de 21) para 3-D é muito mais flexível. Luo et aZ.

120031 propôs uma extensão do modelo básico snake por fluxo do vetar gradiente(GVF snake IXu

e Prince, 19981). O método é baseado na combinação de duas forças externas: a força do balão
adaptativa, que tem sido desenvolvida para aumentar o intervalo de captura da srzake GVF 3.2,
e a velocidade de convergência. Assim, uma força dinâmica GVF é introduzida para fornecer um

mecanismo eficiente de parada para a evolução da curva.

Jiang et ai. 120041 elaborou um método gemi-automático para segmentar tumores cerebrais. A

magnitude do gradiente é selecionada como força externa que é calculada pela derivada de um filtro

Gaussiano. A superfície inicial da snaAe é fornecida manualmente pelo usuário, dentro ou fora da

região do tumor.

A segmentação de imagens médicas utilizando modelos deformáveis geométricos via /et;eZ set está
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Figura 3.1: Visão da superfície cortical cerebral reconstruída(em branco) usando um modelo deformável e
a,supe:lfícte inicial (em cinza) em uma imagem de RM: (a) Visão do Corte Axial, (b) Visão Coronal e (c)
Visão Sagital.

Figura 3.2: Uma elipse e a força do vetar gradiente GVF

sendo bastante usada na literatura. Droske et aZ. j20011 elaborou uma abordagem para segmentar

a região do tumor tipo Glíoma em cada fatia 2D de forma independente e, 6nalmente, renderizou a
segmentação de cada fatia em 2Z) para ter um resultado de segmentação em 3Z). Em cada fatia, o

usuário seleciona a curva inicial na região do tumor. Um algoritmo .lüst .A/archáng ISethian, 20071

é usado para deformar a segmentação inicial em direção à borda do tumor.

ILeíohn et aZ., 2003; Cases et aZ., 20041 Estes trabalhos apresentam uma ferramenta de seg-
mentação 3Z) que se baseia em modelos de superfície de ZeueZ set computador com taxas interativas

em Unidades de Processamento Gráfica (GPUs). As taxas interativas para resolver as equações
diferencial parciais baseadas em ZeueZ set ajudam o usuário a ter um retorno imediato nas con-

figurações dos parâmetros. Desta forma, o usuário pode afinar os parâmetros e controlar a forma

do modelo em tempo real. Isto mostrou que esta interatividade permite ao usuário produzir uma
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segmentação eficiente e confiável.

IXie et aZ., 20051 Neste estudo, um método gemi-automático foi desenvolvido para segmentar
tumores cerebrais de imagens RM. Nesta abordagem um novo algoritmo foi elaborado para explorar

uma segmentação usando método híbrido de ZeueZ set dirigido por informações de região e bordas

simultaneamente. Informações de região foram usadas como força de propagação e informações
de bordas servem como funcional de parada. Foi utilizado um total de 246 fatias axiais contendo

tumor segmentadas manualmente, obtidas de 10 pacientes, para avaliar a e6cácia do método de
segmentação. Uma desvantagem de usar o método de segmentação baseado em bordas é a qualidade

da borda do tumor. Muitos tipos de tumores tem heterogeneidades na sua composição e não sao

bem delineados. Outra desvantagem é que o uso de modelos deformáveis para segmentar tumores

requer uma interação constante do usuário para iniciar a segmentação e especialmente em 31).

3.4 Segmentação Baseada na Combinação de Regiões e Bordas

Após a introdução da segmentação baseada em regiões e da segmentação baseada em bordas,

pode-se notar que esses métodos possuem vantagens e desvantagens. Na tentativa de reunir suas

vantagens e contornar suas desvantagens, estão sendo bastante estudadas na literatura abordagens

que estudam a combinação dos dois métodos. Esta técnica usa informações de duas fontes diferentes:

bordas e regiões. Estes métodos aproveitam a informação de forma local e global para deformar
os contornos e capturar a tipologia de áreas de tumor nos modelos deformáveis paramétricos ou

geométricos. Esta técnica é dividida em duas categorias: segmentação baseada em regiões com
modelo deformável paramétrico(sna#e) e segmentação baseada em regiões com modelo deformável

geométrico (ZeueZ set).

Segmentação Baseada em Regiões com Mlodelo Deformável Paramétrico Snake Zhu
e Yan j1997j propuseram um método que usa contornos ativos snake com redes neurais Hopfield.
Uma fatia inicial com o melhor contraste é selecionada, um limiar é aplicado na imagem para extrair

o tumor e uma erosão binária e dilatação condicional são aplicadas para remover os tecidos que não

são tumor. A rede de Hopfield foi utilizada para otimizar a evolução dos contornos ativos clássicos

(s7zakes) onde o gradiente da imagem é considerado como a força externa. O contorno anal de
cada fatia é considerado como contorno inicial para as próximas fatias. Alguns pontos fracos do

método são que ele não é válido para a segmentação de tumores em 31) e a segmentação de cada

fatia depende no resultado da segmentação da fatia anterior, aumentando a possibilidade de haver

erros na segmentação das fatias finais caso haja erro nas primeiras fatias.

ILaw et aZ., 20011 Neste trabalho uma fatia inicial com tumor é selecionada a partir de uma
sequência de imagens. O tumor é segmentado utilizando o método fuzzy c-means e este é aper-

feiçoado usando contornos ativos deformáveis. Chen e Metaxas 120031 propuseram uma segmentação

híbrida 3Z) que combina modelos de Gibbs, cubos marchantes e modelos deformáveis. Modelos de

Gibbs foram usados para criar máscaras binárias de objetos em 31). O método de cubos marchantes

é usado para inicializar um modelo deformável baseado na máscara. O modelo deformável é ajus-

tado ao objeto de superfície impulsionada pela informação do gradiente da imagem original. O re-
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sulcado da deformação, então, é usado para atualizar os parâmetros do modelo de Gibbs IKhotanlou,

Segmentação Baseada em Regiões com Modelo Deformável Geométrico (ZeueZ set)
Ho et aZ. 120021 elaboraram um método para segmentar tumores cerebrais usando ZeueZ sef com

aglomeração por .fuzzy. Uma classificação fuzzy baseada nas intensidades dos pixels da imagem
Ti é realizada para separar o tumor do fundo. Esse mapeamento da probabilidade do tumor é

utilizado para dirigir a inicialização, a direção da propagação e a velocidade do contorno ativo ou

ZeueZ set. As forças da imagem são balanceadas com uma suavização global adicionando um termo

de curvatura à função implícita do ZeueZ set para convergir para a segmentação de tumores com
topologias arbitrárias. Uma desvantagem do método é a dependência da separação inicial do tumor

e o fundo. Uma classificação inicial imprecisa pode resultar em uma segmentação insatisfatória.

Além disso, esse método foi aplicado em imagens Tt com contraste para segmentar o tumor, e

outras partes do tumor como edema e outras modalidades de imagens por RM não puderam ser
segmentadas.

Taheri et aZ. 120071 propuseram um método de segmentação de tumores em 3Z) baseada em
limiarização com ZeueZ set. Uma limiarização inicial é calculada selecionando várias regiões de in-

teresse dentro do tumor. O contorno ativo é deformado baseado na força da limiarização calculada

anteriormente. A limiarização é atualizada usando a equação Z,/+i = /zi + kai, onde pí é a média,

cri é a variância da região segmentada e k é um parâmetro modificado pelo usuário. Esse processo

é repetido até que o ZeueZ set ajuste ao bordas do tumor. Um problema com relação a este método

é que assume-se que os histogramas das regiões tumorais e não-tumorais são ligeiramente sobrepos-

tos. Porém, esta condição não é válida para todos os tumores. Além disso, este método é muito

sensível ao valor inicial do limiar que é calculado a partir da ROI selecionada IKhotanlou, 20081.

2008]( )

Neste capítulo apresentamos os quatro métodos de segmentação: segmentação manual, seg-

mentação baseada em regiões, segmentação baseada em bordas e segmentação baseada na com-

binação de regiões e bordas. Vimos que a segmentação manual é um método que requer muito
esforço para ser finalizado, especialmente em 31). A segmentação baseada em regiões depende da

classificação inicial dos pixels e isso pode comprometer o resultado final da segmentação. A seg-

mentação baseada em bordas promete bons resultados mas depende da inicialização do contorno

ativo. A combinação da segmentação baseada em bordas e da segmentação baseada em regiões

apresenta uma melhoria com relação aos métodos usados separadamente. Nos próximos capítulos

descrevemos os modelos deformáveis, além de dois métodos de segmentação baseados na combinação

de modelos deformáveis com segmentação baseada em regiões. Estes dois modelos utilizam-se da

combinação de ZeueZ set para a evolução das hípersuperfícies com informações baseadas na função

do gradiente g e informações estatísticas baseadas em regiões das imagens simultaneamente para
finalizar a evolução da curva.



Capítulo 4

Fundamentos Matemáticos de Modelos Deformáveis

A popularidade dos modelos deformáveis é grande devido aos trabahos de 'l'erzopoulos ITer-

zopoulos, 19871 e Kass IKass et aZ., 19871 no final dos anos 80. Na mesma década, estes modelos
foram aprimorados por Sethian e Osher IOsher e Sethian, 1988j. Desde a sua publicação, os modelos
deformáveis se tornaram a técnica mais bem sucedida e atava na segmentação de imagens médicas.

Estes modelos são conhecidos por vários nomes, como snakes, contornos e superfícies ativas, baZ-

Zoons, ZeueZ set e contornos ou superfícies deformáveis. Existem basicamente dois tipos de modelos

deformáveis: paramétricos IKass et aZ., 1987j e geométricos IHan et aZ., 2003; Yezzi et aZ., 19971.

Nas próximas Seções os fundamentos matemáticos destes modelos serão introduzidos.

4.1 Modelos Deformáveis Paramétricos

Os modelos deformáveis paramétricos representam, durante a sua deformação, curvas e su-

perfícies explícitas nas suas formas paramétricas. Os modelos deformáveis paramétricos, que se

originaram do modelo de contorno ativo, foram introduzidos por Kass IKass et aZ., 1987j e repre'"
sentam explicitamente a interface como contornos parametrizados em estrutura lagrangiana. Em

sua formulação original, além de contarem com a informação local do contorno, podem incorpo-

rar informações a priori, tais como topologia e suavidade sobre a imagem ou sobre o segmento

procurado jde Geus e Souza, 20041.

Essa representação permite uma interação direta com o modelo e pode levar a uma representação

compacta para implementações rápidas durante a deformação. Esses modelos são conhecidos na

literatura como snakes IKass et a{., 19871, baZZoon ICohen e Cohen, 19931, T-snake IMclnerney e
Terzopoulos, 2000; Terzopoulos e Mclnerney, 20001 e GVF-Snake IXu e Prince, 19981. Em seg-

mentação de imagens, a ideia básica de snakes é evoluir uma curva para achar as bordas dos

objetos desejados na imagem. A adaptação à topologia do modelo, no entanto, como a divisão e a

intercalação de partes durante a deformação, pode ser difícil usando modelos paramétricos ISonka

e Michael, 20041.

4.1.1 Snakes ou Contornos Ativos

O conceito snake foi introduzido por Kass IKass et aZ., 19871 como um modelo de contorno

ativo spZáne de energia mhiima guiada por forças restritas externas e inâuenciada por forças na
imagem. Estas forças devem atrair o modelo para certas características da imagem como linhas e

17
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Figura 4.1: A curva representa a srzake conectada por segmentos traçados(energia de restrição) que atrai a
curva para os objetos, enquanto no meio da figura há um círculo preto(energia de restrição) que repele a
çn.akea

bordas. Adicionando termos de energia relacionados a minimizações é possível que o modelo seja

atraído pela borda de um objeto quando for posicionado na sua proximidade (Figura 4.1) IKass
et aZ., 19871.

Geometricamente, o conceito snake representa curva diferenciável parametrizada embutida no

plano da imagem /(aç,y) C R2. A curva é representada por ISonka e Michael, 2004; do Clarmo,

2008],

a(t) (t),y(t)), (4.1)

onde z e g são as funções das coordenadas e t C 10, 11, que se movimenta ao longo do domínio

espacial da imagem para minimizar a sua energia funcional (4.2). A formação do contorno da

imagem /(z, y) é declarada pela energia funcional IKass et aZ., 1987; Sonka e Michael, 20041,

C(a) (a) + P'(a) + E.-.(a) (4.2)

Os dois primeiros termos da Equação (4.2) são: a energia interna funcional, S(a), e a energia
externa potencial funcional, P(a), da imagem. O terceiro termo é a energia restritiva funcional,

8«ns(a), que é determinada por restrições externas, podendo ser introduzida pelo usuário como
um tipo de mola ou círculo, ou pode ser vinculada a outras informações de conhecimento a priori

da imagem (Figura 4.1). A energia interna funcional, .S(a), pode ser vista como a representação da

energia do contorno e a formação final do contorno que corresponde a essa energia mínima. Esse
termo da energia interna funcional é definido como,

9')'', (4.3)

onde os termos áol l-ÕÍI dt e áol õ2a dt são, respectivamente, o comprimento e a curvatura do
cv(t). Os dois termos da Equação (4.3) caracterizam a deformação da extensão e a flexibilidade do

contorno: no primeiro termo, o comprimento do contorno é controlado pelo parâmetro wl(t) que
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regula a sua tensão, enquanto a derivada de segunda ordem, que é controlada por w2(t), que regula

a rigidez do contorno. Atribuindo o valor 0 para w2(t) num ponto na imagem, o contorno se torna

descontínuo. Na prática estes parâmetros são frequentemente escolhidos como constantes.

O segundo termo em (4.2) é a energia potencial funcional que une a snake com a imagem,

P'(a) P(a(t))dt, (4.4)

onde ?(a(t)) indica a função potencial escalar definida na superfície da imagem ao longo do contorno

a(t) ISonka e Michael, 20041. P é derivado dos dados da imagem e pode ser reajustado dependendo

do objetivo do seu uso. Quando queremos que a snake seja atraída por um objeto, o seu valor deve

ser mínimo nas bordas deste objeto. Kass definiu como,

]

0

Zlimagem:: WlinhalÇlinha + WlnrdaÉ'ba'da + Wterm-Eterml (4.5)

onde w é uma função de peso. Ajustando os valores de wl{.h., toh,Ü e Wte.«, podemos criar com-

portamentos diferentes para a snake. -E!{.h. é a energia funcional da linha e pode ser simplesmente

deânida pela intensidade da imagem:

Ezi.h. = /(z, g). (4.6)

Neste caso, a snake pode ser atraída por linhas escuras ou linhas claras conforme o sinal de wzi.h.

O termo Eb«-M é a energia funcional da borda e pode ser deânida como:

EÜ«.Ü (z, y)l2dt, (4.7)

onde V é o gradiente da imagem que atrai a snake para as borda.s do objeto quando seu valor é

grande. Et... é a energia funcional de terminação, em que a snake é ajustada na borda do objeto

de interesse da imagem. Isto acontece quando temos finais livres de linhas ou cantos formados pela

própria snake,

E.« - ;;(,, Z/),

onde @(aç, y) é a direção do gradiente ao longo da snake e N' é o vetar unidade perpendicular ao

gradiente. Finalmente, para obter uma segmentação desejada a função energia (4.2) tem que ser
minimizada ajustando seus termos tal que,

(4.8)

l
(wi(t)

0

âal'
+ «,2(ta -ã)dt + .r(z,g/) - .Z(vl.r(z,g/)l)'ót + g$ +e.-,('-) - o.(4.9)

Restrições

Para aplicar o termo snake para a imagem, forças externas são escolhidas, de forma que seus

mínimos locais coincidam com a intensidade extrema, bordas e outros aspectos de interesse da ima-

gem IMclnerney e Terzopoulos, 19961. Otímizando as forças usadas na energia interna e escolhendo
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as próprias forças da imagem (linhas e bordas), podemos usar modelos de contornos ativos para

evoluir a curva em direção à borda do objeto a ser segmentado IChang et aZ., 20071

Portanto, em uma aplicação não interativa, existem algumas restrições à aplicação de snakes

em segmentação de imagens: para garantir um bom resultado, a inicialização da snake tem que
ser feita próxima às bordas do objeto de interesse. Esta falta de flexibilidade existe pelo fato
de que podem existir alguns detalhes na imagem que não pertencem ao objeto desejado e fazem

com que a snake convida a um mínimo local de energia. Por fim, existem dificuldades quanto às
mudanças tipológicas nas imagens ISilva et aZ., 20041: a topologia da estrutura de interesse tem

que ser conhecida a priori, já que os modelos deformáveis clássicos são incapazes de lidar com

transformações topológicas sem utilizar recursos adicionais jlsaac, 20001 .

Para superar algumas destas restrições, Mclnerny e Terzopoulos ITerzopoulos e Mclnerney,

20001 desenvolveram uma nova classe de modelos deformáveis, elaborando superfícies, introduzindo

a ..4#ine OeZZ /mago Z)ecomposíóáon éaC/iO9. A ACID introduz um mecanismo de reparametrização
eficiente.

4.1.2 Contorno Ativo Baseado em Snake .BaZZoons

Na Seção 4.1.1 vimos as restrições do método snake para extrair as bordas do objeto de interesse.

Cohen ICohen e Cohen, 19931 introduziu um novo modelo de contorno ativo chamado baZZoon

que supera as dificuldades do método original da snake. As forças externas das imagens foram

modificadas para atrair o modelo às regiões com gradiente maior para oferecer resultados mais

estáveis. Uma nova força de inflação ou deflação foi criada, a qual controla a snake como um balão.

Essas forças podem ser eficientes para atrair o contorno ativo às bordas do objeto a ser segmentado

caso o modelo seja inicializado longe das suas proximidades.

Esta força adiciona o comportamento dinâmico ao contorno ativo, em que a curva é considerada

como um ba/Zoom que é inflacionado ou deflacionado dependendo da sua posição diante do objeto

para qual a snake é atraída. Cohen adicionou às forças externas 4.4 introduzidas por Kass uma
força de pressão que puxa a curva em direção ao objeto desejado, como se fosse encher um balão.

Essa força é,

f'(a(t)) (t)). (4.10)

Essa força é normalizada fazendo com que a velocidade da evolução da curva seja constante para

todos os parâmetros do contorno,

lvpll
Essa força de inflação atrai a snake para locais da imagem onde o gradiente é alto. Portanto,

a energia funcional da snake pode convergir do mínimo local caso a força de inalação pressione
o contorno em direção as bordas descontínuas ou irregulares. Isso faz com que o contorno ativo

ultrapasse as bordas do objeto de interesse. Pala superar este problema, foi criada uma força de

deHaçao definida por:

VP
(4.11)

p'-k- kl IÍ/(,,Ü, (4.12)
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onde E(s) é o vetou normal para um ponto /(z,g/) da curva e ki é a amplitude da força. A curva

pode ter efeito de inRação ou deflação dependendo do valor de ki; k é a orientação da cunn. Esses
valores são escolhidos para fazer com que o contorno atino baZZoon pare na borda do objeto desejado.

Porém, este modelo possui algumas restrições semelhantes ao modelo original da snake. Primeiro,

o modelo depende fortemente da curva parametrizada, o que não está relacionado diretamente com

a geometria do objeto. Segundo, ele possui restrições às mudanças topológicas, já que não pode

lidar com mudanças topológicas da curva em evolução. Por exemplo, se temos uma imagem com

vários objetos a serem segmentados e colocamos a curva inicial ao redor destes objetos, não é
possível detectar todos os objetos, já que a tipologia da curva inicial é semelhante à topologia da

curva final. Essas restrições podem ser solucionadas usando modelos deformáveis geométricos.

4.2 Mlodelos Deformáveis Geométricos

Modelos deformáveis geométricos são contornos ativos baseados em equações parciais diferenci-

ais geométricas e na teoria da evolução de curvas e superfícies ICaselles et aZ., 1993; Malladi el aZ.,

1995; Osher e Sethian, 19881. Esses modelos utilizam os métodos de ZeueZ set ISethian, 20071 que são

curvas e superfícies representadas implicitamente como o ZeueZ set ou curva de nível de valor zero,

cuja função escalar evolui de acordo com a formulação euleriana IHan et aZ., 2003j. A deformação

do contorno é formulada como uma frente de onda que se propaga e que pode ser considerada como

a ZeueZ set de valor zero de uma função envolvente. Essa função envolvente pode ser expressa na

forma de uma equação diferencial parcial, em que um termo de velocidade controla a parada da
propagação, de acordo com a informação obtida a partir da imagem. O uso da ZeueZ seí tem suas
vantagens sobre a snake, pois não é afetada pelas mudanças topológicas das superfícies e possui

flexibilidade geométrica IOsher e Fedkiw, 2003; Goldenberg et aZ., 20021.
Há quase três décadas estes modelos vem sendo aplicados em várias áreas de processamento de

imagens tais como:

e Simulação de propagação de chamas IOsher e Fedkiw, 20011 e algoritmos para calcular o

crescimento de cristais e a solidi6cação da microestrutura dendrítica IGibou et aZ., 2003;
Sethian e Straint, 1992j;

e Segmentação de imagens por satélite, de imagens da galáxia e segmentação das substâncias

branca e cinzenta do cérebro ILie et aZ., 2006; Tai e Chan, 20001;

e Segmentação de texturas, segmentação de carcinoma IParagios e Deriche, 20021, simulação do

movimento de fluido ILosasso et aZ., 20061 e segmentação de aneurisma cerebral IHernandez

e FYangi, 20071;

B Detecção de movimentos de jogador em campos de futebol e detecção de carros em movimento

nas estudas IParagios e Deriche, 20001.

Modelos Deformáveis via .Levei set

O método de Zez;eZ set foi introduzido por Osher e Stanley IOsher e Sethian, 19881, onde
uma solução numérica para equações llamilton-Jacobi foi concebida para rastrear o movimento
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de uma superfície implícita. A técnica de ZeueZ set é usada para implementar modelos deformáveis

geométricos através de equações diferenciais parciais, baseadas na teoria da evolução da curva.

A função implícita da ZeueZ set é definida como @(8) € R", enquanto a sua interface é I' C R" l

e representa o conjunto de coordenadas em que a função ZeueZ set @(8) = c, onde c é uma escalar
C R. Por exemplo, se @(ã) € R2, a interface I' representa uma curva ou isocontorno, portando se

@(8) C R3, I' é uma superfície IHan et aZ., 20031. Uma das características da interface é dividir o

domínio em dois subdomínios: o primeiro é Q', definido quando @(ã) < c, e o segundo subdomínio
é Q+, definido quando @(8) > c.

Nos métodos de Zet;eZ set usados para representar curvas e superfícies em evolução, a constante

c é considerada 0, porque as funções, #(8) = c e é(ã) = 0, possuem as mesmas propriedades para

translação escalar e para diferenciação parcial (a derivada de uma constante c é zero). A função
de Zeue/ set é descrita como:

o(d) <

Geralmente a função ZeueZ set é definida como uma função distância com sinal dãst(8) que

representa a distância mínima entre um ponto Z e a interface I'. Além da função dást(8) possuir

as mesmas propriedades da função implícita t#(8), o gradiente da função distância é l, leal
l ISethian, 20071. Descrevemos a função dist(8) como:

Vz € Q
V aç € (2+

VzeÕQ =1'

Usar a função implícita @(8) como a função distância facilita a discretização do método /eueZ

set. Na dimensão espacial 2, @(8) é discretizada usando uma malha que representa uma grade

cartesiana uniforme. Do ponto de vista geométrico, isto facilita localizar os pontos na grade, pois

a interface implícita ou o contorno é discretizado por uma amostra de pontos, onde @(ã) = 0 para
cada ponto (Figura 4.1). Como a escolha dos pontos da interface é finita, o erro da discretização c

tem que ser proporcional ao tamanho de uma célula da grade cartesiana.

Formulação da ]iYente de Propagação

A superfície propagativa pode ser comparada a uma chama em propagação ou ao crescimento de

um cristal. Imagine uma parede de fogo que está em propagação, esta parede está em movimento

normal à interface ou à curva da função implícita é(z,t) = 0. Inicialmente a interface ou a curva

está na posição to = 0, após certo instante a curva em movimento tem uma nova posição ti :: l.

Descrevemos a curva como uma ZeueZ set em que é(z,t) = 0, (Figura 4.2), e consideramos que a

velocidade da parede de fogo é constante, '# = 1. Os círculos na Figura 4.2 representam o conjunto

de nível ou Zeue/ set zero da função é. A curva em t :: l possui todos os pontos que têm a mesma

@(E)l   Vz

@(8)   V z C Ç2'

@(8)    
@(8) (8)  
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Tabela 4.1: IJma grade cartesiana que representa a função letieZ set como a função distância: os valores nulos,
0, representam o contorno aQ, valores positiva, +c, representam a região Q+ fora do contorno e valores
negativos, c, representam a região Q' dentro do contorno.

0(x,t)

Figura 4.2: A função implícita @(z,t) € Q em evolução: à esquerda temos a interface representada pelo
contorno do círculo onde Ó(z, t) = 0, @(z, t) < 0 dentro do contorno e Ó(z, t) > 0 fora do conbomo do círculo.
À direita o contorno ativo em evolução em relação ao tempo t.

distância da curva inicial na posição to. Cada ponto tem uma equação di&lrencial parcial que traça

estes pontos até chegar na posição nova da próxima curva. No nosso exemplo a posição nova é

tl = 1 (Figura 4.2).
Antes de descrever a deformação da interface, salientamos algumas propriedades da função

implícita: o seu gradiente, que é perpendicular à interface na direção do maior valor de Ó(Z):

V (g,g,g) (4.13)

O vetar normal a interface:

lvél
(4.14)

+c +c +c +c +c +c +c +c +c +c +c

+c +c +c +c +c +c +c +c +c +c +c

+c +c 0 0 0 0 0 0 0 +c +c

+c +c 0 C C C C C 0 +c +c

+c +c 0 C -c C C C 0 +c +c
+c +c 0 -c -c C C C 0 +c +c

+c +c 0 0 0 0 0 0 0 +c +c
+c +c +c +c +c +c +c +c +c +c +c
+c +c +c +c +c   +c +c +c +c  
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A curvatura da normal .© da função é(Z):

. - ,.* - ,. (a) (4.15)

Suponha que a velocidade y(8) de cada ponto F C R3 na interface onde @(8) = 0 é dada como

campo velocidade }'' = <u, u, w>. Aplicamos a formulação Lagrangáana para a equação de evolução
da interface, para resolver a equação diferencial ordinária;

(4.16)

Esta formulação Lagrangáana requer uma atualização constante dos pontos na interface para

prevenir distorção na evolução da curva. Isto requer um cuidado extra ao lidar com mudanças

tipológicas na hora da discretização da função @(#). Para resolver estes obstáculos, uma nova

abordagem é selecionada, em que função implícita, é, representa a interface e a sua evolução ao

mesmo tempo. Essa abordagem é definida pela equação de advecção ou convecção IOsher e Paragios,

2003]( ]

== + P.vé

onde o termo êé representa ét, sendo a subscrita t a derivação parcial temporal da função @(d) em

relação ao tempo t. y é o campo velocidade que influencia o movimento da interface e pode ser

originada de diversas forças externas ISethian, 20071. A Equação (4.17) é de tipo HamiZton-Jacobi

e representa a equação da ZeueZ set. 'l'amos o operador gradiente, V, tal que:

(4.17)

y'.V@ = uÓ. + uÓ, + wÓ,. (4.18)

Essa equação parcial diferencial define o movimento da interface em que @ = 0. Ao contrário da
formulação l)agrangáana, ela representa uma formulação EuZehana da evolução da interface que
pode ser uma curva em 2D ou uma superfície em 3Z). Agora trataremos y como o vetar velocidade

que depende diretamente da função da ZeueZ sef @. Consideramos o movimento da interface na

direção normal, com a sua velocidade # dependente da sua curvatura H.

V= bKN, (4.19)

onde b é uma constante. Para b > 0 ou b < 0 a interface muda a sua orientação em direção
à sua concavidade e convexidade respectivamente. A velocidade V tem dois componentes, os

componentes tangencial e normal, mas precisamos apenas do seu componente normal VW :: vdl )
pois o componente tangencial da velocidade %T é nulo. Assim reescrevemos a Equação (4.17)
como:

gÍ + (ywN + %F).Vé - o, e. gl! + yw.©.Vé
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Substituindo l/W por( 4.19) e .N por -yé', obtemos a equação da levei set como,

ét + VwlVél = 0. (4.21)

Quando a função ZeueZ set é usada como a função de distância, a Equação (4.21) pode ser
modelada como uma equação de difusão do calor em sólidos. Geralmente o calor se propaga com

velocidade na direção normal, respeitando os efeitos de mudança de temperatura em relação a sua

curvatura. Substituindo a velocidade do calor l/W = a bK na Equação (4.21), obtemos:

ét+alVI IVI. (4.22)

Adicionamos a ve]ocidade do materia] só]ido não aquecido y.V@ à equação de ca]or do leve/ set

para obter a forma genérica IHan et a1., 20031:

é,+ P.VÓ+alVl=bKIVI, (4.23)

onde y é o termo de aduecçâo, a é o termo de propagação (crescimento), bK é o termo de modificador

espacial para a curvatura média, que depende da curvatura H do contorno ou de seus derivados. O

processo de segmentação incorpora uma curva inicial que é ZeueZ set de nível zero de UTn& superfície

de dimensão superior e faz evoluir essa superfície de forma a que a ZeueZ set de nível zero convirja

para o objeto a ser segmentado IDeAngelis, 20011. Devemos evoluir a curva com uma velocidade
que dependa de parâmetros da imagem. Isto quer dizer que, quando a curva passa por regiões onde

o gradiente da imagem é pequeno, a curva se expande mais rápido. Portanto, quando a curva passa

por regiões onde o gradiente é grande, isto quer dizer que estamos perto das bordas, fazendo com

que a velocidade diminua ISethian, 20071. Apresentamos a seguir os fundamentos matemáticos de
dois métodos de segmentação usando ZeoeZ set: os contornos ativos geodésicos, que dependem da

função do gradiente g para finalizar a evolução da curva e o modelo .Atum/ord-$hah, onde o termo

da parada da curva depende de informações estatísticas baseadas em regiões da imagens.

4.2.1 Contornos Ativos Geodésicos

O modelo geométrico do contorno ativo geodésico foi introduzido ICaselles et aZ., 19971 como

uma evolução do modelo deformável snake IKass eí aZ., 1987j, que é baseado em minimização de

energia, para um modelo geométrico baseado na teoria da evolução da curva. A sua vantagem é a de

permitir mudanças topológicas automáticas nos objetos nas imagens, em que os contornos podem

dividir e fundir-se. Desta forma, objetos múltiplos podem ser detectados simultaneamente sem
ter conhecimento a priori das suas formas. Uma solução particular do modelo snake foi mostrado

equivalente a achar uma curva geodésica no espaço de Riemann usando uma métrica derivada da

imagem ICaselles et aZ., 1997j. Esse modelo criou uma abordagem nova para detecção de bordas por

contornos ativos, baseada no cálculo da distância geodésica que pode ser considerada equivalente a

achar uma curva com peso de comprimento mínimo. Assumindo que o o contorno ativo geodésico

está representado como a curva de nível zero de uma função em 3/), a computação da curva
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geodésica é reduzida para uma evolução geométrica que é similar a evolução obtida em ZeueZ set.
No entanto, foi acrescentado um componente novo à velocidade da curva geodésica, baseado em
informações extraídas da imagem.

Contorno Atívo Geodésico derivado da Snake

Considere C(q) : 10, 11 -+ W2 como sendo uma curva parametrizada planar e / : Z+ x Z+ --} W+
sendo uma imagem onde queremos detectar as bordas dos objetos. O modelo tradicional de snake

minimiza a seguinte energia:

/l gg(ç) @-À.Z lv(a(ç))laç, (4.24)

onde a, P e À são constantes reais positivas. O primeiro termo na Equação (4.24) controla a
suavização da curva, o segundo controla a sua rigidez e o terceiro é responsável pela força externa

que atrai o contorno ativo (snaÊe) em direção às bordas do objeto a ser segmentado. Como o modelo

paramétrico snake possui algumas restrições ICaselles et aZ., 1997j, foi omitido o segundo termo da

equação atribuindo o valor zero a P na Equação (4.24), que controla a rigidez do contorno ICaselles
et aZ., 19971. Existem duas vantagens em omitir este termo. A primeira é que facilita a derivação das

curvas evoluídas geometricamente dos contornos ativos baseados em minimização de energia snake.

A segunda é que a regularização do contorno ativo geodésico, que tem a sua velocidade baseada

na curvatura, é obtida do primeiro e do terceiro termos na Equação (4.24). Assim, podemos obter
uma curva suave sem a necessidade de ter suavização por ordem maior com # # 0, que é uma

abordagem baseada em energia. Portanto, colocando P = 0 na Equação (4.24) obtemos:

z(o) - a.Z %-(q) @ - À.Z lv(a(ç))laç.
(4.25)

Queremos minimizar a energia funcional E(O) acima com a intenção de localizar curvas regulares

atraídas pelas bordas dos objetos nos pontos onde o gradiente I'VI tem o seu valor máximo. De
outro modo, essa é uma abordagem de um detector de bordas sofisticado que implica conectividade,

onde as bordas são localizadas pelo pontos de demanda que tem gradientes de valores altos. A

Equação (4.25) pode ser melhorada generalizando a parte onde ocorre detecção de bordas, e para

isto introduzimos uma função monotonicamente decrescente g : lO, pool--> W+ , tal que, g(r) --} 0

quando r --} oo. Substituindo -- IV/l por p(IV,rl2) na Equação (4.25), obtemos a energia funcional:

a(a) - a.Z %-(q) @+À.Z p(lv-r(O(ç))lydç

(-Ei«tO(q)) +/(.E..a(q)))cZq.(4.26)

O contorno geodésico ativo será derivado da Equação (4.25), em que a funcional não é intrínseca,
já que depende na parametrização de q.

0 0
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Formulação do Contorno Ativo Geodésico

Caselles e seus colaboradores propuseram uma solução para a desparametrização do modelo

snake, considerando uma cuida geodésica no espaço Riemann derivada da imagem /. A curva

geodésica é um caminho entre dois pontos que tem distância minimal. Foram usados dois teoremas

para essa solução: o Princípio de Maupertuis e o Princípio de Fermat.
O Princípio de Maupertuis explica que o problema de minimização de energia é equivalente

a achar uma curva geodésica no espaço de Reimann. Usando este princípio, uma curva C(q) em

espaço Euclideano, que corresponde exatamente ao Hamiltoniano -17 = !;i+ U((;) IDubrovin et aZ.,
í9851 e tem nível fixo de energia -Eo, é considerada geodésica, com parâmetros não naturais, em

termos de uma nova métrica ({,j = 1, 2):

g j = 2m(-Eo U((.:))õij,

em quq

t/(o) : -Àg(lv-r(a)l)',

e CE = m/2. De acordo com o Princípio de Maupertuis a minimização de E(O) na Equação (4.25)
e

E(a)

onde a distância é calculada no espaço de Riemann com a métrica gij. Para i,j :: 1, 2 a equação
acima H.ca:

0 $ee«, (4.27)

E(0)
l

Ç«(11:)' + 2,«gl: 1l: + ,«(11:)'@,'0

(4.28)

onde ((JI , 02) = C e gij = 2m(Eo t/(a))(5ij. É possível usar o Princípio de Maupertuis para achar a

projeção no espaço z, 3/, q para o plano iç, Z/ do caminho minimizado na Equação (4.25) para resolver

o problema de desparametrização. Porém, o problema intrínseco de achar a projeção do caminho

minimizado depende do parâmetro Eo, que incorpora cv e À, .Eo = Ei.t+.E.,t = a l gg I' -- Àg(C(q))2
Redefinindo uma nova métrica pelo Princípio de Fermat, obtemos,

onde c(X) é a velocidade da luz em X. Definimos c(X) - 1 , em que a velocidade alta da
luz corresponde à presença de bordas e a velocidade baixa da luz corresponde às suas ausências.

Atribuindo Eo = 0 na Equação (4.28), obtemos a minimização do problema intrínseco,

z(c) p(lv.r(c(ç»l)
0

l
=- (q) l aq.
aç

(4.29)

Baseado no Princípio de Fermat, foi provado que a minimização da função energia é equivalente
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à minimização da curva geodésica, sendo L o comprimento Euclidiano da curva O

(4.30)

onde ds é o comprimento euclidiano do arco. Temos também

(4.31)

onde K é a curvatura Euclidiana que move a curva em direção ao gradiente da funcional L. O novo
comprimento no espaço de Riemann de acordo com a nova métrica é:

Z'a
'L(C)

g(IV/(0(q))l)ds.
'0

(4.32)

Para minimizar a equação acima de acordo com o método de gradiente descendente, precisa-se

calcular a equação Euler-Lagrange. Isto significa que se a curva inicial a(0) = Oo deforma em
direção ao mínimo local de Ln, a equação da evolução da curva será:

?igP «N-(vp.N).©, (4.33)

onde t é o tempo que acompanha a evolução da curva, K é a curvatura euclideana e .N é o vetor

normal Euclideano na direção positiva. Nessa equação, cada ponto no contorno ativo deve se mover

para decrementar o comprimento de La.

4.3 Levei Set e Curvas Geodésicas

A Equação (4.33) que representa a evolução da curva descrita na Seção 4.1.1 pode ser escrita

usando a abordagem de ZeueZ set. Considere a função de ZeueZ set u : 10, al x 10, ól --} R como uma

representação implícita da curva O, livre de parametrização. De acordo com ICaselles et aZ., 1997)
a evolução da curva planam O é representada por:

c.

onde a função P é dada por g(.Z)n -- Vg..V. Em ICaselles et aZ., 19971 u é inicializada como a função
distância, em que a solução deste problema geodésico é equivalente a uma solução do estado estável

da seguinte equação de evolução,

g - g(-r) lv«l " + vg(-r).v«. (4.34)

Na equação acima temos que g: é o Euler-Lagrange da Equação (4.29), a curva O é representada
pela ZeueZ set u e curvatura K calculada nos ZeueZ set de u. Do ponto de vista de segmentação de
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imagem, Caselles e seus colaboradores ICaselles et aZ., 19971 propuseram o seguinte modelo

a ,''' '« ~;« (Ê) * .,',, '«
g(/)(c + n) IVul ,

(4.35)

(4.36)

onde c é uma constante positiva que precisa ser especificada antes da segmentação e equivale à

força da snake óaZZoon descrita na Seção 4.1.2. O termo (c+ H) é comparado à energia interna do

modelo snake, onde o termo H é o responsável pela suavização da curva. A função de parada g(.r) é

equivalente à energia externa do modelo snake. Esta função faz com que a curva em evolução pare

quando chega próxima às bordas do objeto a ser segmentado ICaselles et aZ., 19971:

«''' - =H' (4.37)

Nesta equação, / é a versão suavizada de / obtida pelo filtro Gaussiano e p tem os valores l ou

2. O modelo proposto na Equação(4.34) não possui restrições para as mudanças topológicas nas

imagens e não necessita saber a pHorí a topologia dos objetos da imagem. Esse fato ajuda a detectar

mais de um objeto na imagem, inicializando com uma curva sem a necessidade de conhecer as suas

topologias IGoldenberg et ai., 20011 .

4.3.1 Mlodelo deformável via .R4umford-Shah

Nas Seções anteriores apresentamos os modelos de contornos ativos que dependem da função

do gradiente g para finalizar a evolução da curva. Esses modelos dependem do gradiente da im-
agem para detectar as bordas dos objetos a serem segmentados. Muitas vezes na imagem real há
muito ruído, onde as bordas apresentam descontinuidades quando usamos o operador gradiente.

Nesses casos, a evolução da curva não é cessado pela função g e passa pela borda do objeto. Chan

e pese desenvolveram um modelo de segmentação usando contorno ativo que usa a funcional de

]Wumford-SAah IChan e Vede, 2001; Mumford e Shah, 19891, em que o termo de parada não de-
pende do gradiente da imagem mas de informações estatísticas bmeadas em regiões da imagem.

Esse modelo pode detectar bordas com ou sem gradiente, objetos com bordas suaves ou bordas

descontínuas. Além disso, esse modelo tem formulação de -Levei $et, em que as bordas internas

podem ser detectadas automaticamente, e a curva inicial pode ser inicializada em qualquer lugar

da imagem IChan et aZ., 2000; Chan e Vese, 2001; Vede e Chan, 20021.

Fundamentos Matemáticos da Funcional de Müm/07'd-Shah

Definimos (2 C R2 como um espaço aberto e delimitado. Seja (.7 uma curva em Q, definida como

a borda de um subconjunto aberto w de (2 composto de um conjunto anito de curvas suaves de uma

imagem u. Seja Ci a região dentro da curva O, em que a média das intensidades de seus pixels é

aproximadamente ci, e (b representa a região fora da curva, em que a média das intensidades de

seus pixels é aproximadamente c2. Temos que ci e c2 são duas constantes escaleres que aproximam
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(a)Fi(C) > 0 e F2(0) H 0
án/olFI(C) + F2(C)} > 0

(b)F2(a) > 0 e Fi(a) H 0

ãn.falai(0) + F2(0)} > 0

(c)F2(0) >0eFI(C) >0(d)F2(0)nOeFi(a)uO
án/olFI(a) + F2(a)} > 0 {n/otFI(C) + F2(C)}

Figura 4.3: Todas as possibi]idades para a posição da curva O. A funciona] de ]Wum/ord-ShaA é minimizada
quando a curva se ajusta às bordas do objeto IChan e Vede, 20011

as intensidades da imagem. Temos u H cl na região Oi do objeto a ser segmentado e u H c2 em

(J2. Consideramos a funcional de À/umford-SAaà como IChan et aZ., 2000; Chan e Vese, 2001; pese

e Chan, 20021:

(71
u--cil2dzdy+ / lu c2l2dzd3/.

No caso da segmentação, declai'amos a borda do objeto como Cobj e a minimização da funcional
de .A/u77tford-Shah da Equação (4.38) como a seguir IChan e Vese, 20011:

Ft(0) + F2(a) (4.38)

án/olFI(C) + F2(C)} H 0 H FI(0Üj) + F2(Oobj) (4.39)

Podemos explicar os termos da Equação (4.39) da seguinte maneira: Fi(a) > 0 e F2(0) H 0 se a

curva O está fora do objeto; F2((;) > 0 e Fi(a) H 0 significa que a curva C está dentro do objeto

e, se ambos FI(a) e F2(C) são positivos, a curva O está dentro e fora do objeto. O termo da
Equação (4.39) é minimizado quando = Chj; isso significa que a crava O se ajusta à borda do

objeto (Figura 4.3).

No modelo do contorno ativo IChan e Vede, 20011, Chan e Vede minimizam a energia funcional

F(cl , c2, a) adicionando mais termos à Equação (4.39):

F'(cl, c2, C) À: / lu(.,y)
'0'l

cil2dzd3/ + X2 lu(z, 3/)
'02

c2 l2 dzd3/+

+ P.É.ngAt(0) + «.-A«.(0:), (4.40)

onde os parâmetros p ? 0, p 2 0, ÀI, À2 > 0 são fixos. Os primeiros dois termos da Equação (4.40)
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são termos de energia de montagem binária global que procuram separar a imagem em duas regiões

de intensidades constantes. O termo EengtA(a) é o comprimento da curva C e P..Área(Oi) é a área

da região (7i. Em IChan e Vese, 20011 o termo u é considerado 0. O modelo funcional Muzzz/ord-ShaA

tenta minimizar a energia da função dada pela Equação 4.40 de forma que a curva O se ajuste às

bordas do objeto a ser segmentado. A funcional de Müm/ord-ShaA para a segmentação de objetos
na imagens e:

Fws p.Len@h(O) + À lu(z, g/)
'Q

uo (z, g/) I'dzdg/ + IVu(z, g/))I'dzd3/,
Q\C

(4.41)

onde u : ç2 --> R representa a imagem dada, os componentes conexos de Q \ O são Q{, tal que

n = Ui Qi U a. O problema da segmentação pode ser definido como achar uma composição Qi de

Q e uma aproximação ótima suave de u para uo por partições, tal que u varia suavemente em cada

Qi e rapidamente ou descontinuamente através das bordas de Qi IVese e Chan, 20021.

4.4 Conclusão

Este capítulo descreveu os fundamentos matemáticos dos modelos deformáveis paramétricos e

geométricos. Os modelos deformáveis paramétricos foram apresentados como Snake e .Sande BaZ-

loons para segmentar imagens médicas. Porém o método Snake possui restrições para segmentar

imagens com mudanças topológicas. Os modelos deformáveis geométricos introduzidos pelo con-

torno ativo geodésico e o modelo de .A4umford-ShaA via ZeueZ set em 2Z) foi citado neste capítulo para

superar as restrições que os modelos paramétricos possuem. Uma extensão do modelo matemático

de .a4uzzt/ord-Shah de 21) para 3Z) será proposto no capítulo seguinte para a segmentação dos tu-
mores cerebrais, com o intuito de ter resultados melhores de segmentação visualizando o volume

do tumor. Nos próximos capítulos mostraremos o método de segmentação e o resultado de seg-
mentação de imagem RM de tumores cerebrais usando o contorno ativo geodésico em 2D e o modelo

Mumford-Shah em 2D e 3D.



Capítulo 5

Modelos Deformáveis via leve/ .S'et

5.1 Aplicação do Contorno Ativo Geodésico em Segmentação de Imagens

O modelo do contorno ativo geodésico descrito na Seção 4.3 recebe duas entradas (Figura 5.1).
A primeira entrada é uma imagem real de lesão cerebral que contém o contorno inicial como ZeueZ

sei zero ou a função distância do contorno ou superfície inicial que é um conjunto de sementes,

as quais geralmente ficam na região interior do objeto a ser segmentado, fornecido pelo usuário

para calcular a transformada de distância usando a métrica euclidiana . A segunda entrada é uma
imagem de características ou a imagem pré-processada, que é um mapa potencial de bordas ou a

magnitude do gradiente da imagem.

Uma das características do mapa potencial de bordas é o fato de apresentar valores próximos a

zero em regiões perto das bordas do objeto e valores próximos a l dentro das bordas do objeto. Para

obter um mapa potencial de bordas, a imagem original passa por três etapas (Figura 5.1). Primeiro,

aplicamos o filtro de difusão anisotrópico para obter uma imagem suave sem ruído preservando suas

bordas. Este é um filtro não linear que utiliza a equação diferencial não parabólica de difusão da

curvatura IAlvarez ef aZ., 19921,

g - pGvc. * «Dlvlai«(í;:í), (5.1)

onde u(aç, g/, 0) é a intensidade da imagem num passo de iteração t = O e ai corresponde a versão
da imagem suavizado em relação ao parâmetro de escala t. O termo p(IVC, # ul) é uma função
monotonamente decrescente que depende da magnitude do gradiente da imagem em cada ponto.

A função g(IVC. # ul) --+ 0 quando IVC. + ul) -+ oo e G é o Kernel de suavização.

O termo IVldãu( v" ) é o termo da difusão de u apenas na direção ortogonal ao seu gradiente
Vu. Esse termo deixa a região da imagem u suave nos dois lados da borda e menos suave na borda.

O termo S(IVC. # ul) é usado para realçar as bordas. Quando s tem valor grande na vizinhança de

um ponto sç, este ponto pertence à borda da imagem onde a difusão é mais lenta. Quando IVC, # ul
tem valor pequeno perto de um ponto aç, o mesmo pertence a uma região interior suave da imagem.

Isto faz com que a difusão seja mais rápida, pois a função g(IVC. + ul) tem valores grandes quando

32
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Figura 5.1: Diagrama de colaboração para o 61tro de segmentação por contorno atino geodésico

(IVC. + ul) tem valores pequenos. Optamos por usar a função g como ICaselles ef aZ., 19971

g(.r) +l(v*a)(.r)I' (5.2)

onde .r é a intensidade da imagem e(V # G) é a derivada do operador gaussiano.

Após a suavização, a segunda etapa é a aplicação do 61tro gradiente para calcular a magütude
do gradiente da imagem em cada pixe]. Esse processo computacional é equivalente à convolução

da imagem com uma máscara gaussíana após a aplicação de um operador diferencial. O valor de
a, o desvio padrão da gaussiana, é fornecido pelo usuário. Um valor adequado de a pode melhorar

a saída do filtro. Neste texto, após várias tentativas optamos por a = 3 para imagens cerebrais.

Geralmente o valor de a determina a proximidade entre as intensidade dos pixels vizinhos da
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imagem original para calcular a intensidade dos pixels da imagem de saída.

Na terceira etapa, aplicamos o filtro não linear de realce (sigmoide), que requer dois parâmetros,

a e #, para definir uma transformação não linear que mapeia valores de intensidade dentro de um

limite para um novo limite. Esse mapeamento mantém a imagem suave e conserva suas bordas. A

escolha dos valores de a e P baseia-se na magnitude do gradiente da imagem calculada na etapa
anterior. A equação que representa este mapeamento é a seguinte:

G(z,y) - (Maz(F'(z, g/)) - Mi7'(F'(a, y))). ,. . 11:::z:a. + M'in
(l+e . )

(5.3)

onde f'(aç, y) é a intensidade da imagem de entrada e G(z, g) é a intensidade da imagem de saída.
Mán e ,A/az são as intensidades da imagem de saída.

a e P podem ser calculadas usando o magnitude do gradiente da seguinte forma: a = 41z=:Kt

e P = !!Zib-, onde Ki é o gradiente mínimo ao longo do contorno da estrutura anatómica a ser

segmentada e k2 é o valor da média do gradiente da imagem no meio da estrutura. KI e .lÍ2 indicam

o intervalo que queremos mapear para o intervalo 10: 11 na imagem de velocidade. Queremos

que o sigmoide mapeia /(i e .lÍ2 para 0,0 e 1,0 respectivamente. Dado que .Ki é esperada ser
maior do que -l(2 e queremos mapear esses valores para 0,0 e 1,0, respectivamente, queremos

selecionar um valor negativo para o aZpAa de modo que a função sigmoide também irá fazer um

mapeamento de intensidade inversa. Esse mapeamento vai produzir uma imagem de velocidade

ou mapa potencial de bordas de tal forma que o ZeueZ set vão marchar rapidamente para a região

homogênea e definitivamente parar no contorno jlbanez et aZ., 20051.

Após completar essas três etapas de pré-processamento, o usuário introduz uma ou mais se-

mentes dentro do objeto a ser segmentado. A posição da semente corresponde ao índice do pixel na

imagem. Essas sementes são usadas para calcular a transformada de distância. Tal transformada

é usada para indicar a distância entre a(s) semente(s) e todos os pontos no espaço da imagem.
A(s) semente(s) representam a ZeueZ set inicial (lue é o contorno ou a ZeueZ sef zero. Neste contexto

usamos a função distância para representar a levei set zero.

A equação diferencial da função ZeueZ set é usada para segmentar as lesões cerebrais é a seguinte:

Ót + Fad«.V@ + .IÜ«.. I'Vél Fm«KIV@ l (5.4)

onde o termo .IC:.Ó, é o termo da advecção que é o gradiente negativo da imagem potencial de bordas,
ou seja:

Fad« - --Vg(X)

Os termos FP.P e P..,. são calculados diretamente da imagem potencial de bordas onde Fm.P

g(/) e -rh,- = g(-r). Substituindo esses valores na equação 5.4 obtemos

g(-r)K lv@l g(-r)(v@ + lvól) (5.5)
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Foral <0

Forre < 0 Denso g > D Fome <0

Faraó < 0

Figura 5.2: A curva C representada como a ZeueZ set é 0 da função Ó IChan e Vede, 2001

Após a aplicação dessa equação diferencial nas imagens cerebrais, obtemos uma imagem binária
que representa a anormalidade segmentada. Esta imagem binária é convolucionada com uma

máscara de vizinhança 6 para detectar as bordas da lesão cerebral.

5.2 0 Mlodelo .Zlfum/ord-Shah via ZeueZ Set em 2D

A cul\pB a apresentada na Figura 5.2 é representada como a ZeueZ set 0 da ninção Lipschifz

é : Q -.} R IChan et aZ., 20001:

'',.-,{ ;:!
para (a, g) € Q'

para (z, y) € Q+

para (z, g) c aQ a

Temos que Q' representa o espaço dentro da curva C, Q+ representa o espaço fora da curva e
aQ representa a curva evolvente (7. Na formulação das curvas de níveis ZeueZ set o contorno a íoi

substituído por @ IChan e Vede, 2001; Chan ef aZ., 20001 e a energia funcional F(cl,c2, é) pode ser
refomiulada como:

F'(cl , c2 , @) XI / lu(a, y) - ci I'H(@(z, y))dzd3/

+À2 / lu(z,y) -- c2l'(l -- H(@(z,y)))d=dy +

+P / Õ(é(a, y»IVÓ(z,y)ldzdy

+u l H(Ó(z,g»dzdy.
Q

(5.6)

(5.7)

(5.8)

(5.9)

H é a função degrau descontínua de valor zero para argumento negativo, e de valor um para

argumento positivo e nulo. Sua imagem, situada no intervalo aberto (0, 1), não é importante,
porque normalmente a função é usada como uma distribuição. Porém, costuma-se de6nir IChan

ef aZ., 20001:

X(é)Í !' parada:0
' ' 1 0, para Ó < 0,
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onde ci e c2 são duas constantes, em que para cada valor de é, cl representa a média dos valores

de u(z,3/) para @ 2 0 na região Q- e c2 representa a média dos valores de u(z, y) para @ < 0 na

região Q+ IChan et aZ., 20001. Tem-se que IChan et aZ., 20001,

.:'«, - ÀTH=;zP (5.10)

.,'*, - &XPh=1;'aP.
Quando /d X(Ó(z, 3/))dzd3/ for positivo, o espaço Q' não é vazio, enquanto se .[b(l
for positivo, Q+ não é vazio. De6nimos ci e c2 como,

e,

(5.11)

H(@(z, g/)))dzdg/

cl(@)

.2(@)

média(uo) em {@ > 0}

média(«o) em {é < 0}

Quando a função F é minimizada em relação a é, obtemos a equação Euler-Lagrange para #'
Parametrizamos a direção descendente com um tempo t > 0, onde a equação @(t, z, y), que repre
senta o contorno inicial, é dada por,

g -' [««:«(â) «*:'«-.:''**,'« .,,'] -..« '.,«' *-, (5.12)

onde temos, @(0, aç, y) - Óo(z, z/) em Q e i$$1 Ílg = 0 em ÕQ. Para calcular a equação Euler-Lagrange
a função de degrau -ll(@) pode ser suavízada pela seguinte aproximação numérica,

HcM -;0 +;«a-({»

A função Delta de Dirac õ. é calculada pela derivação da função de degrau HÉ(@) onde c --} 0,

'. - RÍh
Para discretizar a equação em é usamos o método das diferenças finitas, onde a resolução

de equações diferenciais baseia-se na aproximação de derivadas por uma esquema implícito de
diferenças finitas. O conjunto de pontos onde a função implícita é definida é chamada malha

que é representada por uma grade cartesiana uniforme. Seja h o passo de espaço, At o passo de

tempo e (zi, y{) = (áA,.jh) os pontos da grade cartesiana uniforme. Seja @"á,j = é(nAt, z{, g/i) uma

aproximação de @(t, z, g/), em que n > O, éo = éo. As diferenças finitas são (Figure 5.3) i:

'http : //userpages uiübc . edu/-jgvo/Courses/CompSubHydrol-l/NumericaIMethodSubHydrol . btnl
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Figura 5.3; Esquema de diferenças finitas

b:.$i,j =Õi,j 4'i-\,i

NU.Ói,j =+i,j $ió-\
Al@i,j ='Pi+l,j -- @i,j

A%é{,j ='Pi,j+i -- 'éi,j

(5.13)

Como estamos usando a Z)eueZ Sef, a função @ é inicializada como a função distância para o seu

nível zero da curva IChan e Vese, 2001; Sussman et aZ., 19941. Nesse texto a função distância foi

computada usando a distância Euclideana. Com o valor de @ podemos calcular o valor de ci(Ó")

e c2(Ó") usando as Equações (5.10) e (5.11). Agora podemos calcular Ó"+i pela discretização e

linearização da Equação (5.12) em @:

!g;llliigu ) l$ (A! dn, +A! dw,) - « - À-(".,:,j - c:(4"))' + À,(".,;,j .,@"»'l
(5.14)

Em que os termos diff« e diífV da Equação (5.14) são definidos como,

dia,- aló:l+:
2/(a++s.j)2 . (+;tj+i éi.j i)2

iz
a.%é:''':

?/(a++t,j)2 .(+h.i,j +B-i,j)2
hz ' (2h)

A equação diferencial (5.12) representa a propagação da curva com objetivo de segmentar a região

desejada. Na Equação (5.14), @" é calculado até que a evolução da curva seja estacionária, isto é,

quando a diferença entre Ót,j e é:lli é próxima de zero. Resumindo o algoritmo;

l Calcular a função distância éo para n-0;

2. Cale«lar ci(Ó") e c2(@") conforme as Equações (5.10) e (5.11);
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3. Resolver Ó"+i usando a Equação (5.14);

4. Verificar se é"+i é" H 0 OU Ón+l -- é" < c, onde c é um erro definido no algoritmo; se não
n ;; n + l.

5.3 0 Modelo Mum/ord-Shah via -LeueZ Set em 3D

A curva (.; apresentada na seção anterior é representada como a ZeueZ set 0 da função Z)zpschefz

é : Q --} R IChan et aZ., 20001 em 21). No caso 3Z), a ZeueZ set 0 da função ZzpscAátz é representada

como uma superfície S tal que,

pa-a (z, y, z) c Q

para (sç, y, z) c ç2+

para (sç, y, z) c aç2 = S

Temos que Q representa o espaço dentro da superfície S, Q+ representa o espaço fora da superfície

S e a(2 representa a superfície evolvente S. Na formulação das curvas de nível ZeueZ set, a superfície

S foi substituída por é IChan e Vede, 2001; Chan et aZ., 20001 e a energia funcional F'(ci,c2,d')
pode ser reformulada como:

f'(CI , C2 , @) Xi / it,(z, g/, z) cil'H(é(z, g/,z))dzdg/dz
'Q

+À2 / lu(z,g,z) c2l'(l -H(@(z,g/,z)))dzd3/cZz +
Q

+P/ Õ(Ó(z, y)) IVé(z, g/)ldzdg/
Q

+P / õ(Ó(z, ,))IVé(z, ,)la«a,
Q

+p / õ(é(g/, .))lvé(g/, ,) lag/a,
Q

lnçüQn, u. zà)d=dydz,
(5.15)

onde cl representa a média dos valores de u(z,3/, z) para @ Z 0 na região Q e c2 representa a

média dos valores de u(aç, g/, z) para @ < 0 na região (2+. Tem-se que,

.l(@)
/n u(z, g/, ,)H(@(z, g/, ,))d'd3/d,

f.bn(@(z , y, z»dzdydz
(5.16)

«@ - jn "Ea :l!.à:l l:lg 'm'"~"''. o.:n
A equação diferencial (5.12) define o contorno inicial em 2Z). Para estender a função ZeueZ sef é para

3D é necessário definir as diferenciais finitas definidas na Equação (5.18) nas coordenadas carte-

sianas tridimensionais. Seja h o passo de espaço, At o passo de tempo, e (z{, yj, zk) = (ãh,.jh, kh)

e,
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Figura 5.4: Esquema de diferenças finitas em 3Z)

os pontos na malha cartesiana tridimensional, para 1 < i,.j, k < À#. Seja @hk = @(nAt, ai, g/j, zk)
a aproximação de @(t, z, y, z), onde n > 0,@o = Óo. As diferenças finitas são (Figura 5.4)2,

b:- 'bi,i,K

A! @i,j,k

A! @i,j,h

Aié ,j,k

A%.Ói,j,h

Z\3.éi,j,h

;éi,j,k Ói-l,j,k

'bi,j,k 'bi,j-\,K

4'i,j.k-- 4'i,j,K 'L

:Ói+l,j,h @{,j,h

ÓiJ-t\,h $i,j,K

+'ij,K-t\ 4'i,i,K

(5.18)

Agora podemos calcular Ó"+i em 3Z) pela a discretização e linearização da Equação (5.12) em

é modificando a Equação (5.14) para,

.tn+l ,in,

!e;;lÊ:;i11:a - õ(@:lj,h) l$ (dn,,v,,) -- '' - Ài("o,{,j,h -- ci(@"))' + À2("o,i.j,h - c2(ó"))'l (s.19)

Em que,

difT,,p,, ' diíf.,p + diíry,, + diff aç, z

2http ://userpages . uiübc . edu/-j gvo/Courses/CompSubHydrol-l/llumericaIMethodSubHydrol . html

(5.20)
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diff,,z/ =
h' ' (2h)

dia..,
" ,' . /!!;?11j:&! . (#h-! ,j,Ê +2+i,j,.)'+tó:lj.*il -iil.l.il.:iP'

h* ' (2h)

diE.,; =
{/ e!%d.

h* ' (2h)

O algoritmo usado para evolução da superfície Ó,,3/,, é o mesmo usando para a evolução da curva
éz,3/ na Seção 5.2 usando o mesmo critério de parada.

5.3.1 0 Mlodelo Mum;f07'd-Shah via -Levei Set para Imagens M.ulticanais

Existe a extensão do modelo .A/umford-$haA para imagens vetoriais constituídas por mais de

um canal ou banda. Para este modelo a energia funcional pode ser reformulada da seguinte
maneira IChan et aZ., 20001:

F'(cÍ' ,q , é) P / Õ(é(z,y»IV@(z,g/) d,dg/

+ .L t >1: À; luo,i(z, z/) - ': I'a'(é(", v»'z"'íz/

+ .Á ; >1: AFIno,í(z, 3/) - cil'(l - H(d'(a, g/)))dz'Zy

Em que, i pode ter valores em l...N, .V é o número de canais, uo,i é a imagem correspondente

ao canal i, p é o peso do comprimento e as constantes Àf e ÀÍ são os pesos do termo de erro.
Reescrevendo as Equações (5.10) e (5.11) IChan ef aZ., 20001 obtemos ci:

cf(é) =
/n uo,i(z, 3/)-H(é(aç, y))dzdy

/n -H(é(z, y))dzdy
(5.21)

e c2 como

ci(Ó)= Jn\i (Plz,yJ)) z ,

onde c: é a média de uo,i em Ó 2 0 e ci é a média de uo,i em @ < 0.
Lagrangeana para é quando a direção descendente é parametrizada é,

(5.22)

A equação Euleriana-

z-'l«-:«(ü)-;$'''«,. --;Ê*;'",. ,'l -..«..,'"'*-

Agora podemos calcular é"+i em 21) pela discretização e linearização da Equação (5.23) em é,

(5.23)

- : l$ H:",+'-nJ « - >1: Ài(uo,i.j
{-1

q(é"))'+ :Ài("o,i,j
{-1 -@"»'l

(5.24)
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Em que diff, e diffV são caculados usando a Equação 5 2
Para o caso 3Z), Ó"+i é calculado como,

e;;iÊil;$ü - õ@:,,,J IÉ Hn,,.,,) - « - )ll: À:(«.,:,j,. - .:@"»' + >: À:(«.,:,j,* - «@"»'l
(5.25)

O termo dia,,V,, é calculado conforme a Equação 5.20.
Além da aplicação desse método em imagens vetoriais, existe uma extensão para usar o modelo

À/umford-SAaà com mais de uma função ZeueZ set. Mais informações sobre esta extensão podem ser

encontradas em IChan e pese, 20011. Os seguintes passos descrevem um algoritmo para o processo

de segmentação:

1. Leitura da imagem cerebral do tipo Analyze;

2. Visualização da imagem /(z, y) da fatia do corte desejado;

3. Normalização da imagem;

4. Inicialização de um ou mais contornos iniciais como a função levei set zero na região desejada;

5. Cálculo da transformada da distância: @ a: 0 c objeto e é < 0 Í oó.fetal

6. A cada iteração á, i = 1 a n

. Calcular função degrau(J7eauisáde)

Ht,.(@) 'l o
l àli+ + }.á«(g)l

e Aplicar o filtro anisotrópico na imagem /(z, y)

/(z,y) *"l)lvldá"($ã)
© Calcular a média dos pixels dentro do contorno ci,

l se $'> e

seÓ< e
«lél<.

cl ;=
E(r(z,y).H(+»
ià;iiàiiho(é>0)

M

8 Calcular a média dos pixels fora do contorno c2,
E(l(z,y):(l-X(ÓI

C2 :: ta«zanllo(Ó<0)

© Calcular a curvatura,
âzz.â2u.2.âz.âv.Oav+

(a2=+a2y)3/2

8 Calcular a força minimizante /,
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F' V + « - X:(/(z, y) ci)' + À2(.r(z, 3/) -- c2y

e Calcular a equação de Lagrange,

é«+i = é. + At..P

No algoritmo acima, consideramos u

Euler-Lagrange:

0 e Xi 1, que representam a seguinte equação

é« + At.(P * n * V + « Àt(.r(z, g/) cl)' + À2(-r(z, g/) .,)'). (5.26)

Essa equação é uma modificação da equação da função minimizante introduzida por Chan e

Vez Chan e Vese j20011. Quando aplicamos esse método para a imagem de multicontraste (Figura 6.22)

que é composta por imagens Ti, T2 e FLAIR, utilizamos a seguinte equação:

@«+l = @. + #a.t.(P '' H :' v + u -- Ài(.r(z, g/) -- ci)' + À2(i(z, g/) -- c2)'),

onde ]V representa o número de contrastes.

(5.27)



Capítulo 6

Resultados de Segmentação Usando Modelos Deformáveis

Neste Capítulo, aplicaremos os métodos de contorno ativo geodésico e o modelo .A/um/ord-Sàah

explicados no Capítulo(5) em 256 imagens de RM de lesões cerebrais. Essas imagens foram gen-
tilmente doadas pelo o professor Marmelo Mammed. Elas pertencem à pacientes do sexo feminino
e masculino com tumores cerebrais vrariáveis. A maioria desses tumores são compostos de duas

partes: o edema, que é destacado como uma hiperintensidade cerebral (Figura 6.1 (a» e o compo-

nente necrótioo, que é uma região mais escura localizada dentro do edema (Figura 6.1 (b».

b

(a) Edema (b) Componente necrótico (c) Componente necrótico e edema

Figura 6.1: Delineamento manual de Imagem de RM de contraste .IU.A/R de lesão cerebral:(a) Delineamento
do edema(b) Delineamento do componente necrótico(c) Delineamento do edema e do componente necrótico

Neste texto, utilizaremos três tipos de contrastes de RM: Ti, T2 e FZ,.A]R. Para cada tipo de

contraste, foi elaborado um histograma para demonstrar as diferenças entre as distribuições de
destas imagens (Figuras 6.2, 6.3 e 6.4).

Os Hstogramas revelam variações das intensidades dos pixels nos três contrastes. Nos três tipos

de contrastes, 72 (Figura 6.2), h e FL.A/R (Figura 6.4 e 6.3), os pixels que representam a região

anormal possuem intensidades distintas. Notamos que no Hatograma da imagem com contraste
FZ)..4.1R existe um contraste alto na região anormal que representa os pixels no intervalo de 0, 43 a

0, 55 (componente necrótico) e 0, 66 a 0, 75 (edema). Porém, no histograma de imagem de tipo Ti,
estes valores são invertidos, a região normal apresenta alto contraste nos mesmos intervalos onde

a imagem FZ).AllZ apresenta alto contraste para a região anonnal. Além disso, a região anormal

da imagem Ti possui um baixo contraste no intervalo 0, 19 a 0, 29. Uma característica importante

43



44 Capítulo 6. Resultados de Segmentação Usando Modelos Deformáveis

Histograma da Imageili com Contraste Zb

H Componente NecMtico(p = o, ü4a) , a = o, oalS)

Me«m (H - o, oon, a = 0, 0156)

H Componente Neurótico e Edema
Tecido Nomna]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

l ntensidade dos Pixels
0.8 0.9

Figura 6.2: Histograma de imagem de ressonância magnética com contraste Ta. Os parâmetros p e cr
representam a média e o desvio padrão dos pixels da região especiâcada, respectivamente.

(a) h (b) T2 (c) F'Z;.A/R

Tabela 6.1: Imagem de RM de lesão cerebral: (a) h Lesão na substância branca, (b) T2 - Contraste entre
o tecido normal e o tecido patológico e(c) F'Z.4/R Contraste entre o edema e o componente necrótico

do histograma da imagem TI é a existência de um intervalo de pixels (0, 27 a 0, 29) que representa
a interseção entre o edema e o componente necrótico. Isto mostra a di6culdade de delinear o

componente necrótico em imagens com contrastes T[. Ademais, no histograma de imagem T]

existe uma semelhança entre as intensidades dos pixels da região normal e da região anormal.

Essa semelhança faz com que a segmentação de lesões cerebrais em imagens com contraste TI sqa

difícil. O histograma da imagem T2 (Figura 6.2) apresenta uma região de alto contraste no intervalo

0, 65 a 0, 9. Notamos novamente a existência de similaridade entre as intensidades dos pixels da
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região do edema e o componente neurótico (Figura 6.2 na cor vermelha). Além disso, existe uma

semelhança entre as intensidades dos pixels da região anormal e normal. Na Figura 6.1, delineamos

manualmente a região patológica para mostrar ao leitor a região que queremos segmentar.

Histograma da Imagem caiu Contraste Ti

H Componente NecMtico(p = o, 2S39 , a = o, 018))

Edema (p = 0, 2813, a = 0. 0062)

Componente Necrótico e Edema Í l Tecido Normal

Intensidade dos Pixels

Figura 6.3: Histograma de imagem RM com contraste TI. Os parâmetros p e a representam a média e o
desvio padrão dos pixels das regiões especificadas, respectivamente.

Histog3'adia da llnagem com Contraste Flair

H Componente Necrótico(H = O: 5318 , a = 0, 0228)

Edema @ = 0, 71(i5, a = 0, 0179)

l l Outros Componentes

H

n.
0

'c

0

ã

Z

liiii;illllii'
0

0.3 0.90.80.70.60.50.20.0 0.4

Intensidade dos Pixels

Figura 6.4: Histograma de imagen RM com contraste /i'Z.4/R. Os parâmetros p e a representam a média e
o desvio padrão dos pixels das regiões especificadas, respectivamente.
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6.1 Software Desenvolvido

Para testar os algoritmos estudados, era necessário desenvolver um software que os implemen-

tasse, capaz de ler imagens médicas, permitir ao usuário fornecer os parâmetros dos algoritmos
e mostrar o resultado de sua execução. Existem diversos formatos de imagens médicas e imple-

mentar suporte à leitura de cada um desses formatos é trabalhosos. Inicialmente, foi desenvolvido

um programa utilizando as bibliotecas gtkmm, vtkmm e ITK que era capaz de carregar ima-
gens nos formatos Analyze e DICOM e executar o algoritmo de segmentação por contorno ativo

geodésica. Porém, devido a dificuldades de manutenção e com o desenvolvimento da plataforma
MedSquare2, decidiu-se por utiliza-la como ambiente para a implementação dos algoritmos aqui

estudados Fig(6.5(a», essa plataforma é de fácil alteração devido à sua simplicidade e por utilizar
como base bibliotecas previamente conhecidas, como o VTKa e o ITK4. Ambas as bibliotecas acima

citadas trabalham com o conceito de filtros para carregar, processar e, no caso do VTK, exibir da-

dos. Assim, ambos os algoritmos foram implementados como filtros VTK que têm como entrada

uma imagem (objeto do tipo vtklmageData) e produzem como saída uma geometria (objeto do

tipo vtkPolyData) que representa o contorno da região segmentada. Cada um dos filtros foi imple-
mentado como uma classe que extende a classe vtkPolyDataAlgorithm, da biblioteca VTK. Esta

classe contém o código base para um filtro que produz como saída uma geometria.

A implementação do algoritmo de .A/u171/0rd-ShaA via ZeueZ set(Apêndice C) foi baseada numa
implementação deste mesmo algoritmo já existente numa versão experimental do software Biolmage

Suite 6.5(b). F'eram feitas alterações para que o filtro ficasse mais eficiente e suportasse imagens de

vários componentes, além de algumas adaptações para adequa-lo melhor à estrutura do programa.

Já a implementação do algoritmo de distância geodésica (Apêndice D) foi baseada em jlbanez et aZ.,
20051 e foi feita utilizando uma combinação de filtros da biblioteca ITK. Foram feitas adaptações

para que o filtro VTK implementado sobre essa combinação de filtros ITK suportasse imagens de
duas ou três dimensões e de qualquer tamanho de dado. Pala testar os algoritmos implementados e

permitir sua utilização posteriormente por usuários do software MedSquare, foi também implemen-

tada uma interface gráfica para a entrada de parâmetros para os algoritmos e para a visualização
dos resultados.

Ambos os algoritmos possuem alguns parâmetros numéricos que regulam sua evolução, como o a e

o/3 do algoritmo de contorno ativo geodésica e p e À para algoritmo de Mü7zz/ord-Shah via ZeueZ sef.

Para estes parâmetros, foram inseridas na interface gráfica caixas de texto, permitindo ao usuário
a inserção de qualquer valor para cada um deles.

Além dos parâmetros numéricos, ambos os algoritmos também possuem como entrada uma ou mais

sementes, utilizadas como ponto de partida para sua evolução. Para que o usuário pudesse marcar

vários pontos na imagem de entrada como sementes, foi utilizado um widget, disponível na classe
vtkContourWidget da biblioteca VTK, que permite a criação de uma cuja do tipo spline a partir

'www.bioimagesuite.org, www.itksnap.org, imagesurfer.cs.unc.edu
'http ://ccsl . ine . usp . br/nedsquare/
'www.itk.org
www.itk.org4
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de pontos clicados pelo usuário. Essa classe fornece, posteriormente, uma discretização dessa curva

com precisão variável de acordo com sua curvatura média. Esta discretização é, então, utilizada

para definir quais pontos da imagem serão utilizados como sementes. Nesta etapa) é necessária
uma conversão de coordenadas, já que os pontos fornecidos pela classe do widget não estão em

coordenadas da imagem, mas sim em coordenadas tridimensionais que representam sua posição no

espaço de renderização do widget. Essa conversão é feita baseada em código existente dentro da

própria biblioteca VTK, na classe vtklmagePlaneWidget, método UpdateDiscreteCursor.

Para facilitar a reprodução de resultados, os pontos da curva são exibidos na interface. Também

é possível salvar e carregar uma curva. Além da implementação dos algoritmos na plataforma
MedSquare, também foi desenvolvido um programa simples para realizar testes com os parâmetros

dos algoritmos. Esse programa, utilizando os filtros presentes no MedSquare, carrega uma única

imagem e, dadas as coordenadas de uma semente, executa os algorítmos para diversos valores de

parâmetros.

6.2 Resultados da Segmentação Usando o Contorno Ativo Geodésico

Tomando-se como base o trabalho de Caselles e seus colaboradores Caselles et aZ. j19971, apli-

camos nas imagens o modelo do contorno ativo geodésico descrito no Capítulo 5 para segmentar

imagens RM com lesões cerebrais. As imagens de RM são representadas como volume de tamanho

512 x 512 x 24 e contém tumor cerebral, conforme a Figura 6.1 . O programa foi compilado e

executado em um notebook O processador Intel Pentium com tecnologia Intel dual-core de 2GHz.

O tempo da execução do algoritmo varia entre 4 e 7 segundos. O resultado da segmentação em
21) está nas figuras: imagem ponderada em h (Figura 6.6 e Figura 6.10), imagem de tipo FZ,.A/E

(Figura 6.7 e Figura 6.8), e imagem ponderada em Z2 (Figura 6.9):
No nível superior à esquerda temos os resultados do filtro de difusão anisotrópico das 6guras:

Figura 6.6, Figura 6.7, , Figura 6.8 e Figura 6.9. No nível superior à direita das Figuras (Figura 6.6,

Figura 6.7, Figura 6.8 e Figura 6.9) temos os resultados do filtro gradiente. Nesta imagem optamos

por Min ' 0, Maz = 1, a = 0, 5 e P = 1. No nível inferior à esquerda das Figuras (Figura 6.6,

Figura 6.7, Figura 6.8 e Figura 6.9) temos os resultados do filtro sigmoide. No nível inferior à direita

das Figuras (Figura 6.6, Figura 6.7, Figura 6.8 e Figura 6.9) temos os resultados do algoritmo do

contorno atino geodésico. Aplicamos o contorno ativo em mais um corte axila da mesma imagem,

onde o tumor tem uma deformação distinta Figura 6.11. Nesta imagem optamos por Màn ' 0,

Maz = 1, a = --2 e P :: 25.

Na Figura 6.12 temos resultado da segmentação de corte axial de imagens de tiPO Ta. Essa imagem

pertence a banco de dados de imagens de RM de tamanho 512 x 512 x 22 que contém tumor cerebral.

Nesta imagem, após testar os parâmetros, optamos por Mán :: 0, ,A/az = 1, a :: 300 e /3 = 3. Na
Figura 6.13 (a) aplicamos o algoritmo, nesta imagem optamos por Màn = 0, Maz = 1, a = 8.5

e P = 3 para segmentar o ventrículo direito do cérebro. Na Figura 6.13 (b) aplicamos o algoritmo,

nesta imagem optamos por Ã/{n = 0, J14az = 1, a ;; 0.5 e P = 3 para segmentar o componente

necrótico de tumor cerebral. Por 6m, na Figura 6.14 aplicamos o contorno ativo geodésico para

segmentar em 3-D o componente neurótico, optemos por Ã/in :: 0, Maz :: 1, a = --0.5.
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6.3 Resultado de Segmentação Usando Modelo .A4umford-Shah

Tomandc-se com base o trabalho de IChan e Vese, 20011 e IGao e Bui, 200õl, mostraremos nesta

seção os resultados da segmentação usando o modelo de .Atum/ord-ShaA explicado no capítulo 5

nas imagens com contraste Ti, Z2, f'Z;Á/R. (Figuras 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20) e imagem
vetorial obtida usando estes três tipos de contraste ao mesmo tempo (Figura 6.22). Além disso,
mostraremos resultados obtidos usando esse modelo com uma e duas funções de ZeueZ set aplicadas

às imagens mencionadas anteriormente (Figura 6.21). O tempo de execução dele algoritmo de
segmentação foi de 4 a 6 segundos para imagens de 2Z) e 3 a 5 minutos para segmentação em 3.Z).

Foi utilizada os seguintes parâmetros neste algoritmo de segmentação: p :; 0.2, Ài = 1 e ÀI :; l.

Os valores de Ài :; À2 = 1 foram fixados para ter equilibro entre as forças exteriores e interiores da

curva. O valor de p foi obtido após a realização de testes. O parâmetro p tem função escalar, para

detectar objetos pequenos é necessário ter um valor pequeno para p e para detectar objetos grandes

é necessário ter valor grande para p. Como no caso de tumores cerebrais temos agrupamento de

regiões pequenos dentro de tumor, obtemos valor pequeno para p. Assim o contorno vai agrupar
todos as regiões dentro do tumor que tem uma intensidades próximas. Na Figura 6.24 aplicamos

segmentação em 31) para tumores cerebrais em imagens: contraste TI (Figura 6.24 (b) ), contraste
T2 (Figura 6.24 (b», contraste f'Z,.4/R e em imagem de multa-contraste contendo os três contraste

(TI, Za e ]UÁ/R) 6.24 (d). Notamos que o resultado de segmentação em 3Z) da imagem com
multa-contraste foi melhor do que os resultado da segmentação de de um único contraste.

Quando aplicamos a equação 5.27 na imagem composta por os três contrastes TI, Z2 e -li'Z.A/R,
obtemos um resultado melhor do que quando usamos o modelo Chan-Vede com apenas um canal.

Na Figura 6.22 (c) utilizamos o método Chan-Vise sem o filtro anisotrópico, o resultado foi
insatisfatório. Na Figura 6.22 (d), utilizamos a equação 5.27 aplicando o filtro anisotrópica na

imagem a cada iteração, o resultado foi satisfatório. Notamos que quando aplicamos a suavização
simultânea a cada iteração, o resultado da segmentação foi mais preciso e resultou em um número
menor iterações.

Na Figura 6.23 utilizamos o algoritmo com três tipos de métricas: Figura 6.23 (a) métrica eu-
clideana, Figura 6.23 (b) métrica de .44anÀattarz ou cítg/ Z)rock, Figura 6.23 (c) métrica Ohessboazd.

A função ZeueJ set foi idêntica para as três métricas, em que foi utilizado o mesmo conjunto de

sementes. Notamos que o uso da métrica de JI/anAattan para calcular a função distância mostrou
um resultado mais satisfatório do que as outras métricas.

Notamos nas Figuras 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, 6.19 e 6.22 que quando aplicamos apenas

uma função ZeueJ set, conseguimos segmentar o componente neurótico ou o edema separadamente.

Na Figura 6.21 utilizamos duas funções ZeueZ set onde obtemos um resultado satisfatório para a

segmentação simultânea do componente necrótico e edema. Esse resultado restringe-se apenas à

imagem com contraste FZ,.4/R, portanto o resultado da segmentação usando imagens com contrastes

Tt e Ta não foi satisfatório. Na Figura 6.25 (a) o algoritmo foi aplicado em imagem de corte sagital
que contém tumor com regiões heterogêneas. O resultado da segmentação foi satisfatório. Na

Figura 6.25 (b) resultado da segmentação do ventrículo direito do cérebro. Figura 6.26 (a) mostra
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o resultado da segmentação do componente necrótico e Figura 6.26 (b) mostra o resultado da
segmentação de uma hiperintensidade em imagem de corte axial de contraste Ti .
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Figura 6.5: (a) ]nterface do software para ]eitura de imagens com três cortes: corona], axia] e sagita], (b)
Segmentação de componente neurótico de tumor em um corte axial usando o modelo Müm/ord-ShaA uãa ZeueZ

set. A tabela à esquerda representa as coordenadas dos pontos de controle na cor vermelha. O contorno na
cor verde representa o resultado da segmentação.
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(,) (b)

(.) (d)

Figura 6.6: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico na imagem RM tipo T2:(a) Filtro
anisotrópico pal'a suavizar a imagem (b) Filtro gradiente aplicado na imagem suavizado (c) Filtro sigmoide
aplicado à imagem do gradiente(d) Imagem obtida pela segmentação - Contorno ao redor do edema.
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(.) (b)

(.) (d)

Figura 6.7: Resu]tados geradas usando o contorno ativo geodésico em imagem RM de tipo ]i'Z.A/R:(a) Filtro
anisotrópico para suavizar a imagem (b) Filtro gradiente aplicado na imagem suavizada (c) Filtro sigmoide
aplicado à imagem do gradiente (d) Imagem obtida pela segmentação do edema.
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Figura 6.8: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico na imagem RM de tipo f'L.4/R:(a) Filtro
anisotrópico para suavizar a imagem(b) Filtro gradiente apEGado na imagem suavizado(c) Filtro sigmoide
aplicado à imagem do gradiente(d) Imagem obtida pela segmentação contorno ao redor do componente
necrótico.
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(,) (b)

(.) (d)

Figura 6.9: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico em imagem RM tipo Tl: (a) Filtro
anisotrópico para suavizar a imagem (b) Filtro gradiente aplicado na imagem suavizado (c) Filtro sigmoide
aplicado à imagem do gradiente(d) Imagem obtida pela segmentação - contorno ao redor do edema.
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Figura 6.10: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico em imagem RM de contraste TI com duas
inicializações distintas: (a) Resultado insatisfatório devido ao pouco contraste na imagem (b) o resultado
continua sendo não satisfatório.

Figura 6.11: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico na imagem de contraste T2 com inicial-
izações dentro do tumor(cor vermelha). O Resultado da segmentação do edema representado pelo contorno
verder
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(,) (b)

(.) (d)

Figura 6.12: Resultados geradas usando o contorno atino geodésico em imagem RM de contraste Ta: (a)
Filtro anisotrópico para suavizar a imagem (b) Filtro gradiente aplicado na imagem suavizada (c) Filtro
sigmoide aplicado à imagem do gradiente(d) Imagem obtida pela segmentação - Contorno ao redor do
edema
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Figura 6.13: Resultados geradas usando o contorno ativo geodésico:(a) imagem RM de contraste T2 com
inicializações dentro do ventrículo(cor vermelha). O Resultado da segmentação das bordas do ventrículo
representado pelo contorno verde,(b) imagem de contraste h com inicializações dentro do componente
neurótico(cor vermelha). O resultado da segmentação das bordas do tumor representado pelo contorno
verder
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Figura 6.14: Volume gerado usando o contorno ativo geodésico em imagem RM de contraste FZ..41Z?. O
resultado da segmentação em 3Z) do componente neurótico é representado na cor verde.
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Figura 6.15: Segmentação usando o modelo À/um/ord-SAGA em imagem RM de contraste f'Z).4/R. A esquerda
temos a imagem Fh41R com a ínicialização da função levei sef, dentro do componente neurótico. A direita
temos o resultado da segmentação mostrando o componente neurótico.

6.4 Discussão e Conclusão

Após aplicar o contorno ativo geodésico e o método de .A4umford-$haA nas imagens de lesões

cerebrais, observamos o seguinte: ambos os métodos foram eficientes em segmentar a hiperintensi-

dade nas lesões cerebrais que representam o edema, quando a região do tumor que contém o edema

é homogênea. Ambos os métodos foram também eficientes na segmentação de tumor que contém

apenas componente neurótico (Figura 6.25(b) e Figura 6.13(a)). Como o contorno ativo geodésico

depende do gradiente da imagem para o processo de segmentação, uma desvantagem é a necessi-
dade constante de adaptar os parâmetros para ter resultados melhor para cada tipo de imagem.

Além disso, o contorno ativo geodésico necessita de inicialização próximo à região do tumor a ser

segmentada. Utilizando imagens ponderadas em Ti não auxilia no processo de segmentação, isso
ocorre devido ao pouco contraste nessas imagens e à semelhança entre a região normal e o tecido pa-

tológico (Figura 6.10). O resultado da segmentação usando o método ,A/urz!/ord-SAah (Figura 6.22)
mostrou uma melhoria quando usamos uma imagem de multa-contraste composta pelos três tipos de

contrastes (/'L.4/R, TI e T2). Quando aplicamos o método it/umford-Shah para segmentar o com-

ponente necrótico que está cercado por edema não obtivemos resultados satisfatórios (Figura 6.20),

portanto, quando aplicamos o mesmo método em imagens multicanais obtivemos resultados pos-

itivos (Figura 6.22(b)). Além disso, aplicando o método .B4zizzlford-ShaA para segmentar imagens
multa-contraste em 3.D mostrou-se mais eficaz do que a aplicação utilizando um único tipo de con-

traste (Figura 6.24). Mesmo fixando os parâmetros do modelo À/um/ord-Sãah, a inicialização do

[eueZ set precisa estar próximo ou dentro da região do tumor para evitar que o método segmenta
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Figura 6.16: Segmentação usando o modelo À4ur71/ord-SàaÀ em imagem RM de contraste T2. À esquerda
temos a imagem FL.A/R com a inicialização da função leueZ sef, dentro do componente necrótico. A direita
temos o resultado da segmentação mostrando o componente neurótico.

Figura 6.17: Segmentação usando o modelo Atum/ord-Sàah em imagem RM de contraste TI . A esquerda
temos imagem RM de contraste /U.4/R com a inicialização da função JeueZ sef dentro do componente
necrótico. A direita temos o resultado da segmentação mostrando o componente necrótico.
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Figura 6.18: Segmentação usando o modelo À4um/ord-S/tah em imagem RM de contraste ]i'Z.A/R. A :squerda
temos a imagem /'Z.AIR com a inicialização da função ZeueZ set fora do componente necrótico. A direita
temos o resultado da segmentação mostrando o edema.

Figura 6.19: Segmentação usando o modelo À/umf07d-SANA em imagem RM de contraste T2. A esquerda
temos a imagem FZ; 411? com a inicialização da função leueZ set fora do componente necrótico. A direita
temos o resultado da segmentação, onde o contorno segmentou outros objetos além do edema.
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Figura 6.20: Segmentação usando o modelo À/um/ord-SAciA em imagem RM de contraste Ti. À esquerda
temos a imagem f'L4/R com a inicialização da função ZeueZ set fora do componente neurótico. À direita
temos o resultado insatisfatório da segmentação, onde o contorno não conseguiu evoluir e segmentar o edema.

outras regiões do cérebro que tem as suas intensidades semelhantes aos do tumor. A avaliação desses

métodos foi feita visualmente por um médico que tem conhecimento razoável sobre anormalidades

em imagens médicas. Espera-se que o método proposto por este trabalho auxilie no diagnóstico de

lesões çerebrais através do software livre MedSquareÕ. Desta forma, os especialistas na área médica

tem acesso a uma solução alternativa e mais eficiente do que os métodos convencionais.

'www.medsqaure.org
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(b)

(c) (d)

Figura 6.21: Segmentação usando o modelo .R4umiford-Shah com duas funções de ZeueZ set em imagem RM
de contrastes FZ.A]R, Te e h. Nível superior à esquerda, temos dois contornos inicias que representam duas
funções de ZeueZ set; nível superior à direita, temos o resultado da segmentação mostrando o componente
necrótico (contorno com a cor vermelha) e o edema (contorno com a cor azul). Nível inferior à esquerda,
temos o resultado da segmentação da imagem T21 nível inferior à direita, temos o resultado da segmentação
usando imagem de tipo TI .
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(.) (d)

Figura 6.22: Segmentação de lesão usando o modelo À4urzl/ord-S/taA através de uma função Zez;el set em
imagem de três canais, onde o contraste F'Z,.4/R é o canal vermelha, T2 é o canal azul e Ti é o canal verde.
Primeira coluna à esquerda, temos o resultado de segmentação utilizando o método Chan-Veze utilizando
uma função de ZeueZ sef; coluna a direita, temos o resultado da segmentação utilizando o nosso método
mostrando o componente neurótico e o edema.
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Figura 6.23: Segmentação de ]esão usando o mode]o ]Wam/ord-SAah através de uma função leueZ set usando
três métricas diferentes: (a)imagem original (b) métrica euclideana, (c) métrica de ManAatZan ou cátg/ bZock
e (d) métrica (Zessboard.
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Figura 6.24: Segmentação de lesão em 3-D usando o modelo .44u7ilford-ShaA através de uma função !eueZ sei
usando imagem de contraste: (a) Ti (b) T2 , (c) F'Z).41R e (d) imagem de multa-contraste (TI, T2, /'Z;'4/R).
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Figura 6.25: Segmentação usando o modelo Mu77i/ord-Shaà: (a) contraste Ti com a inicialização da função
levei set, dentro do tumor (cor vermelha) e resultado da segmentação do tumor (cor verde), (b) resultado da
segmentação mostrando o ventrículo direito em imagem T2(cor verde) .
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Figura 6.26: Segmentação usando o modelo .4/u77%fora-ShaA:(a) contraste Ti com a inicialização da função
ZeueZ set, dentro do componente neurótico (cor vermelha) e resultado da segmentação do tumor (cor verde),
(b) resultado da segmentação mostrando uma hiperintensidade em imagem TI(cor verde) .



Apêndice A

Definições

ATM PVC Este algoritmo é uma forma de classificação estatística espa-

cialmente variável, em que um modelo explícito anatómico

é utilizada para estabilizar a segmentação obtida pela clm-

sificação estatística.

Termo usado para definir a perda de mielina, camada de

isolamento dos axionos dos nervos.

Esta técnica é baseada no estudo de difusão por ressonância

nuclear magnética onde estruturas são hdiretamente car-

actérizadas por variações da difusividade da água.

Na matemática, essa equação é uma condição necessária

para descrever geometria extremal em generalização de

problemas de calculo de variações. Em física, é a refor-

mulação de mecânica tal como a mecânica de Lagrange e

a mecânica Hamiltoniana.

Toolkit . multa-plataforma para a criação de interfaces

gráficas.

Função em que a variável dependente não é dada explicita-

mente em termos da variável dependente. E uma variedade

n-dimensional com n > 2, quer dizer, um objeto tipológico

que generaliza uma superfície dimensional. Tecnicamente

uma hipersuperfície é um espaço topológico que é localmente

homeomorfo ao espaço euclidiano R"

Desmielinização

DTI

Equação

Hamilton.

Jacobi

GTK

Função

implícita hiper-

superfície
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F'unção Lipschitz Na matemática, função Lipschitz contínua é um critério de

suavidade mais forte que a condição de continuidade uni-

forme (logo, de continuidade). O nome tem origem no

matemático alemão Rudolf Otto Sigismund Lipschitz.

Tecnínca númerica para rastrear formas e interfaces.

Funcional de coordenadas, taxas de variação destas coor-

denadas (velocidades) e do tempo, dada matematicamente

pela subtração da energia cinética (T) pela (U):energia po-

tencial.

Levei set

Mecânica de Lagrange

PET A tomografia por emissão de pósitron (PET) é um exame

imagiológico da medicina nuclear que utiliza radionuclídeos

que emitem pósitions aquando da sua desintegração, o qual

é detectado para formar as imagens do exame.

Curva elástica definida matematicamente por dois ou mais

pontos de controle. Seus pontos de controlo que são denom-

inadas nós.

A tomografia computadorizada ou computorizada (TC),

originalmente apelidada tomografia axial computadorizada

(TAC), é um exame complementar de diagnóstico por im-

agem, que consiste numa imagem que representa uma secção

ou corte do corpo. E obtida através do processamento por

computador de informação recolhida após expor o corpo a

uma sucessão de raios X.

Consiste na aplicação de quimioterapia, terapia hormonal

ou radioterapia, após a remoção cirúrgica de um tumor.

Rede neural artificial inventada por John Hopíield.

Spline

TC

Terapia adjuvante

Rede llopfield



Apêndice B

Métodos de Segmentação de Anormalidades em Ima-

gens Médicas

K-Vizinhos mais Próximos (kNN - -K-neamst neighbors). A regra de classificação dos Ã.

vizinhos mais próximos é um método de classificação que não possui processamento na fase de

treinamento, pois não é necessário estimar as distribuições de probabilidades das classes. Neste

classiíicador cada pixel ou voxel é classificado na mesma classe dos dados de treinamento que tem

a intensidade mais próxima. O classificador KNN é um método não paramétrico, pois estima a

distribuição de probabilidades a partir dos dados rotulados.

Vinitski e seus colaboradores Vinitski et aZ. j19971 desenvolveram um método rápido e preciso

para segmentação dos tecidos a ser usado em avaliação da esclerose múltipla. :l-Yês entradas de

imagens, densidade de prótons, Ta ponderada e Ti ponderada, foram utilizadas para classi6car o

tecido em dez classes. O algoritmo KNN foi utilizado para identificar em um tumor maligno cinco

tecidos anormais; parte sólida do tumor, tumor cístico, edema na substância branca, edema na

substância cinzenta e o tecido necrótico. Porém esse método falha em imagens ruidosas e no caso de

tumores com regiões heterogêneos. IWar6eld et aZ., 2000a; Kaus et ai., 1999, 20011 descreveram um

método de segmentação automática de tumor cerebral foi validado contra a segmentação manual de

imagens RM. Este é uma forma de classificação estatística, em que um modelo explícito anatómico

(Atlas) é utilizado para estabilizar o resultado da segmentação obtida através classmcação KNN.

O algoritmo consiste de- uma sequência de iterações de classificação e de registro não linear em

relação ao atlas para melhorar o resultado da segmentação. Os métodos de classificação e métodos

de I'egistro nãcHlineares são muitas vezes complementares. Para remover artefatos de classificação,

71
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erosão e dilatação morfológica foram usadas. Esse método fornece resultados bons de segmentação

quando o tumor é pequeno, mas quando o tumor provoca deformações grandes no cérebro o método

talha.

Abordagem Bayesiana. Abordagem Bayesiana é uma classificação supervisionada e paramétrica,

em que os dados seguem uma distribuição multivariável normal, onde a média e a covariância são

estimadas a partir dos dados de treinamento. O objetivo é estimar os rótulos das classes pela

maximização da probabilidade a postehoà Pr(.41.B), onde -.4 representa os dados observados e B

é a classe. Temos que Pr(.AIB) - C!-(!;1114;?(4}. Pr(,A) e Pr(B) são as probabilidades a priori

da classe .A, que é calculada pela distribuição de diferentes tipos de tecidos, e da classe B, que

é a probabilidade do pixel/voxel. Pr(-BI.4) e Pr(-41.B) são as probabilidades a posteriori de B

condicional a -A e de .4 condicional a -B, respectivamente. A regra de Bayes mostra como alterar

as probabilidades a priori levando em conta novas evidências de forma a obter probabilidades a

posteMoà IKhotanlou, 20081.

Corso et aZ. l200õl apresenta um novo método de segmentação automática de dados heterogêneos

de imagem para a delineação e classificação de tumores cerebrais. Três tipos de modalidades, ima-

gens ponderada em Ti , FZÁ/R e T2, foram usados para classificar o tumor em 4 classes: componente

necrótico, edema, tecido normal e não-dados. Esse método é uma combinação entre a abordagem

Bayesiana e afinidades baseadas em conectividade entre vértices de gratos. Seus resultados foram

positivos apenas em tumores cerebrais de tipo glioblastoma multiforme. Além disso, esse método

modela o tumor pelo método gaussiano, enquanto a maioria dos tumores não tem uma distribuição

uniforme para edema e componente neurótico.

Maximização de Expectativas (EM - -E©)ectatáon-Manámízatáon). O algoritmo de max-

imização da expectativa(EM) é uma técnica geral para encontrar as estimativas dos parâmetros

de máxima verossimilhança em problemas com dados ocultos. Este algoritmo foi usado por Moon

et aZ. 120021, Prastawa et aZ. 120031 e Prastawa et aZ. j2004al para segmentação de tumores cere-

brais. O algoritmo de segmentação utilizando EM (EMS) intercala a estimativa de distribuição de

probabilidade para cada classe de tecido, a classificação e a correção campo viés. As distribuições

de probabilidade são inicializadas usando o atlas cerebral digital. Depois, o algoritmo é executado

iterativamente até a convergência das distribuições de probabilidade seguindo 3 passos: (1) classi-
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ficação dos dados de ressonância magnética utilizando a distribuição de probabilidade e estimativas

atuais do campo viés, (2) atualização da estimativa de campo de polarização utilizando a classi-

ficação e (3) re-estimação das probabilidades das distribuições a partir do viés de dados corrigidos.

Esse algoritmo falha quando o tumor tem uma deformação grande, pois os autores consideraram a

mesma fiação de probabilidade para o edema e a substância branca. Além disso, distribuição de

probabilidades das intensidades do edema e do componente neurótico foram consideradas do tipo

Normal, e isso pode não ser verdade para todos os tipos de tumores cerebrais IKhotanlou, 20081.

Campos Aleatórios de Markov (MRF - -Z\largou Random FáeZds). A segmentação de

imagens cerebrais utilizando campos aleatórios de Markov foi primeiramente realizada por Hem

el aZ. j1997j, em que utilizaram-se três características importantes para imagens de RM, ou seja,

as distribuições não paramétricas de intensidades de tecido, as correlações de vizinhança e as het-

erogeneidades do sinal. MRF foi aplicado primeiro em tumores cerebrais por Solomon et aZ. 120061,

introduzindo-se um método automatizado utilizando raciocínio probabilístico sobre espaço e tempo

para a segmentação dos tumores cerebrais de imagens de RM. O método de maximização da ex-

pectativa em 31) foi extendido utilizando o modelo oculto de Markov para inferir a classificação do

tumor com base nos resultados da segmentação anterior e posterior. A coerência espacial através de

um campo aleatório de Markov foi incluída no modelo 3Z) espacial. Imagens simuladas, bem como

imagens do paciente a partir de três fontes independentes, foram utilizadas para validar este método.

Esse método mostrou resultados de segmentação satisfatórias para o componente necrótico, porém

outras partes do tumor, como edema por exemplo, não são considerados por MRF

Máquinas de suporte vetorial (SVM - Supp07+ vector machinea). Vapnik j19991 foi pio-

neiro em utilizar um método de aprendizagem baseado em teorias de aprendizagem estatísticas. O

principal objetivo da teoria de aprendizagem estatística é fornecer um quadro para estudar o prol»

lema da inferência, que é o de ganhar conhecimento, fazer previsões, realizar tomada de decisões

ou a construção de modelos a partir de um conjunto de dadosl. Zhang et aZ. 120041, Zhou et aZ.

l200õl e García e Moreno 120041 propuseram um método de segmentação de tumores explorando

uma única classe de máquina de suporte vetorial (SVM), que tem a capacidade de aprendizagem

da distribuição não-linear do tumor sem utilizar qualquer conhecimento a priori. Esse método foi

'Introduction to Statistical Learning Theory, http: //v)m . ecan.upf es/-lugosi
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eficiente em reduzir o intervenção do usuário para segmentar imagens de tumor em 2Z), portanto

não utiliza informações espaciais dos pixels em 3-D. Lee et aZ. 120051 e Schmidt et aZ. 120051 de-

screveram a segmentação de tumores usando uma combinação de modelos de campos aleatórios

discriminativos e máquinas de suporte vetorial. F'eram utilizadas imagens ponderadas em Ti e T2 e

imagens ponderadas em TI com contraste para segmentar o componente necrótico e o edema de do

tumor de tipo Glioblastoma Multiforme. Ruan et aZ. utilizaram máquinas de suporte vetorial para

segmentar tumores cerebrais a partir de quatro tipos de imagens de ressonância magnética: TI , Z2,

densidade de prótons (PD) e /'L.4/R. Para diminuir o tempo de processamento, o método proposto

utiliza um esquema multi-escala para identificar em primeiro lugar, a região com anormalidade e,

em seguida, extrair a região do tumor. O método de segmentação baseado em SVM é eficiente

quando trabalhamos em espaço de alta dimensão. Porém, a utilização deste método não é vanta-

josa para a segmentação de tumores onde o edema e o componente necrótico são heterogeneamente

distribuídos e quando as imagens são bastante ruidosa.

Classificação supervisionada. Esta técnica epende de amostras de treinamento que sejam rep-

resentativas das classes presentes na imagem. Assim, o algoritmo classifica os pixels para cada

classe. As amostras de treinamento devem ser em número representativo e uniformes. Por outro

lado, a classificação não supervisionada dispensa a de6nição do número de classes e das amostras

de treinamento, uma vez que o algoritmo agrega pixels e o intérprete identifica as classes geradas

pelo algoritmo ISilva e Pereira, 20071 . Existem cinco classes de métodos baseados em classificação

supervisionada IKhotanlou, 20081: K-vizinhos mais próximos, abordagem bayesiana,maximização

de expectativa, campos aleatórias de Markov e maquinas de suporte vetorial.

Classificação não supervisionada. E uma técnica de agrupamento ou clustering de padrões

(observações, dados ou vetores de características) em grupos (clusters) IJain et aZ., 19991. Intuiti-

vamente, padrões dentro de um cluster válido são mais semelhantes entre si do que padrões que

pertencem a agrupamentos diferentes. Os dois algoritmos mais usados em clustering são: k-means

ou o algoritmo de Lloyd'é e o algoritmo Fuzzy c-means (FCM). O método de classificação k-means

objetivo particionar os pixels em k agrupamentos onde cada pixel pertence ao grupo com o cen-

troide mais próximo. No cmo, o centroide do grupo é a média de todos os pixels pertencentes a

ele. O algoritmo Fuzzy c-means (FCM) é uma generalização do k-means. Este método permite que
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uma parte dos dados pertença a dois ou mais clusters. Phillips et aZ j199SI apresentou um método

utilizando o algoritmo de clustering fuzzy c-means(FCM) em três tipos de imagens RM: ponderada

em Ti, densidade de prótons PD, e ponderada em T2 de tumores do tipo Glioblastoma Multiforme.

O método foi usado para segmentar o edema, o cerebrospinal (CSF), a substância cinzenta, a

substância branca e o tumor. A segmentação do tumor e do edema não foram satisfatórias devido

à presença de ruído nas imagens e, além disso o método não foi validado.

Shen eí aZ. 120031 descreveram um processo para melhorar a segmentação do cérebro por res-

sonância magnética (RM). Este processo envolve duas fases: pré"processamento e segmentação.

Durante o pré-processamento, as intensidades da imagem são primeiramente padronizadas uti-

lizando histogramas. Processamento morfológico é então usado para remover as regiões que não

pertencem ao cérebro. Durante o processo de segmentação, os tecidos cerebral normal e anormal

são segmentados usando tanto o tradicional fuzzy c-means(FCM) como também um algoritmo

FCM novo e melhorado. Resultados da segmentação mostraram que este método é mais robusto a

ruído e mais eficiente do que algoritmos tradicionais de FCM. Masulli e Schenone j19991 e Krish-

napuram e Keller j19961 propuseram um método desenvolvendo um algoritmo probabilístico neuro

fuzzy c-means (PNFCM). Esse método foi aplicado em três tipos de imagens RM: ponderada em

TI , densidade de prótons PD, e ponderada em T2 de tumores de Glioblastoma Multiforme tumores.

E proposta a segmentação do edema, do cerebrospinal (CSF), da substância cinzenta, da substância

branca, dos olhos e do tumor. Esse algoritmo foi mais eficiente do que o FCM em segmentar as

substâncias branca e cinzenta, porém possui limitações na presença de ruído e quando existem

heterogeneidades na região do tumor.

Segmentação Baseada em M.orfologia Matemática. A Morfologia Matemática é um mod-

elo teórico para as imagens digitais construídas em cima da teoria dos reticulados e da topolo-

gia. E o fundamento do processamento de imagem morfológico que é baseado nos operadores de

deslocamento-invariante(translação invariante), principalmente na adição de Minkowski. Proces-

samento de imagens baseado em morfologia matemática foi primeiramente usado por Serra j19821.

A segmentação por WafersAed é uma técnica de crescimento de regiões baseada no princípio de

inundação de relevos topográficos que usa a morfologia da imagem. Um ou mais marcadores são

selecionados no objeto a ser segmentado e no fundo. O crescimento ocorre a partir destes mar-
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cadores com o uso da transformação morfológica de watershed. A imagem é representada por uma

superfície em que pixels claros representam topos de montanhas e pixels escuros representam vales.

A segmentação por maéershed pode ser simulada enchendo estes vales com água. Para prevenir que

as águas de vales distintos não se misturem, barragens são formadas no momento em que as águas

se tocam. Estas barreiras representam as bordas dos objetos da imagem jlsaac, 20001.

Letteboer et aZ. 120041, Dam et aZ. 120041 e Mangas e Gosselin 120041 utilizaram watershed

para segmentar tumores cerebrais. As desvantagens deste método são: o uso de marcadores para

segmentação eficiente e o número de intervenções por parte do usuário. Além disso, este método

segmenta apenas o componente neurótico, deixando o edema sem ser segmentado IKhotanlou, 20081 .

Rexilius et aZ. 120071 introduziram um novo método que permite a segmentação multa-espectral

dos tumores cerebrais. Uma inicialização eficiente da segmentação é obtida utilizando um modelo

probabilístico de intensidade, seguido de um refinamento local feito com passe de crescimento de

regiões. Porém, esse método requer a intervenção contínua do usuário.

Segmentação Baseada em Atlas. Grande parte da segmentação de imagens cerebrais depen-

dem de atlas, os quais são criados usando segmentação manual ou segmentação semi-automatizada.

Um atlas anatómico pode conter informações úteis sobre a distribuição de intensidade e as formas

das estruturas anatómicas de interesse. Estes atlas podem ser uma referência para resultados de

diferentes métodos de segmentação. Para isso, é necessário ter uma técnica de registro eficiente para

o alinhamento das imagens do aLIas com a imagem a ser segmentada, e isso pode ser usado para

detectar anormalidades nas imagens. Neste caso, a qualidade da segmentação depende do registro

das imagens. A abordagem de segmentação baseada em aulas trata a segmentação como um prob-

lema de registro. Existem duas classes de ALIas para métodos de segmentação. A primeira classe

usa aLIas probabilísticos, onde após o alinhamento do aLIas com a nova imagem, as informações

do aLIas são usadas como informações de probabilidades a priori. A segunda classe baseia-se em

atlas deformáveis. Esse método induz a segmentação de uma imagem nova deformando uma im-

agem segmentada no atlas para uma escala de cinza da nova imagem, mapeando suas coordenadas

do espaço para o aulas em uma maneira corretamente anatómica IKhotanlou, 20081. Existe uma

abordagem nova de segmentação de tumores baseada em atlas que é realizada basicamente em 4

passos: (1) uma transformação afim é aplicada para alinhar a imagem do paciente com o atlas, (2)
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a lesão é segmentada usando o algoritmo proposto por Warfield et aZ. j2000bl, (3) o atlas é semeado

manualmente por um especialista com um único voxel colocado sobre a origem da lesão do paciente

e, (4) o algoritmo de registro não-linear é executado com o intuito de deformar o atlas semeado

para alinhar com a imagem proveniente do paciente ICuadra et aZ., 20041.

Segmentação de Tumores Baseada em Conhecimento. Conhecimento é qualquer heurística

ou pedaço de informação que ajuda a discriminar um tipo de classe de outra. No domínio dos

volumes de ressonância magnética, existem duas principais fontes de conhecimento disponíveis. A

primeira é a intensidade do pixel no espaço que descreve as características do tecido nas imagens de

ressonância magnética. A segunda é a imagem ou o espaço anatómico que inclui formas esperadas

e os posicionamentos de alguns tecidos dentro da imagem de RM IClark, 19971. Clark et aZ. j19981

foi o primeiro a usar segmentação de tumores baseada em conhecimento para corrigir resultados

de segmentação usando classificação FCM. Ele usou três tipos de imagens RM: ponderada em TI ,

ponderada em Ta e densidade de prótons. Esse método possui algumas desvantagens: os resultados

da segmentação são afetados pela regras assumidas antes de aplicar o algoritmo da segmentação

e, quando tem-se tumores com regiões semelhantes aos tecidos cerebrais normais, os resultados da

segmentação podem não ser satisfatórios IKhotanlou, 2008j .

Segmentação Baseada em Textura. As texturas são repetições, simetrias ou combinações de

vários padrões básicos, geralmente com algum variação aleatória. A análise de textura é uma tarefa

importante em muitas aplicações para análise, detecção, classificação e segmentação de imagens.

Na segmentação de textura, o objetivo é atribuir uma imagem de uma amostra desconhecida para

um conjunto de classes de textura conhecida. O processo de segmentação baseado em textura

envolve duas fases: a face de aprendizagem e a fase de reconhecimento. Na fase de aprendizagem,

a meta é construir um modelo para cada um dos conteúdos de textura. O conteúdo da textura das

imagens de treinamento é capturado com o método de análise de textura escolhido, que produz

um conjunto de características de textura de cada imagem. Estas características, que podem ser

números escaleres, histogramas discretos ou distribuições empíricas, caracterizam as propriedades

texturais das imagens, tais como a estrutura espacial, contraste, asperez% orientação, etc. Na

fase de reconhecimento o conteúdo de textura da amostra desconhecida é primeiro descrito com

o mesmo método de análise de textura. Em seguida, as características texturais da amostra são
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comparadas com as imagens de treinamento usando um algoritmo de classificação, sendo a amostra

atribuída à categoria com o melhor resultado IJiji e Ganesan, 2005). Em segmentação de tumores

cerebrais, alguns trabalhos foram primeiramente publicados como os de Lerski ef aZ. j19031, de Schad

et aZ. j1993j e o de Kjaer ef aZ. j19951. Alguns anos mais tarde, surgiram outros trabalhos como os

de Herlidou-Meme et aZ. 120031, de Busch j19971, de Zizzari et aZ. j20011 e o de Mahmoud-Ghoneima

eí aZ. 120031. A segmentação de tumores baseada em textura é um método supervisionado que

precisa de um procedimento de aprendizagem que consegue segmentar apenas alguns tipos de tumor

e que particularmente não é capaz de segmentar todos os componentes de um tumor IKhotanlou,

2008].

Segmentação Baseada em Extração de Características. Em reconhecimento de padrões

e processamento de imagens, a extração de características é uma forma especial de redução di-

mensional2. Essas características podem ser as intensidades dos pixels, bordas, cantos, rugosi-

dade, acabamento, textura, entre outras, as quais podem ser extraídas diretamente da imagem em

questão. Métodos para a extração de características em imagens RM podem ser dividios em 3

grupos: (1) imagens ponderadas nos parâmetros do tecido, (2) cálculo explícito dos parâmetros do

tecido e, (3) transformações lineares ou análise de componentes principais (PCA) e transformações

não-lineares ISoltanian-Zadeh et aZ., 1996al. Na segmentação de tumores cerebrais de imagens por

RM, Soltanian-Zadeh et aZ. j1996bl introduziu um método de transformação linear ótima para a

extração de caraterísticas sem o cálculo explícito dos parâmetros do tecido. Soltanian-Zadeh et aZ.

j1996bj publicou um trabalho que mostra uma transformação não-linear em imagens por RM, onde

os tecidos são agrupados em torno da posição do alvo pré-determinado. Este método possui algu-

mas desvantagens, pois a qualidade e o número de imagens RM afeta o resultado da segmentação.

Além disso, este método pode segmentar a região de anormalidade, mas não pode segmentar as

partes da região com tumor.

Segmentação Baseada em F'usão. Fusão de dados em processamento de imagens é uma método

promissor que tem por objetivo obter uma síntese de informações combinando dados diferentes.

Existem diferentes modalidades de imagens como radiologia clássica, ecogra6a, tomogra6a por

emissão de pósitrons funcional (PET) ou ressonância magnética (RM). Por sua vez, a ressonância

2http://pt.wikipedia.org/wiki/



79

magnética possui diferentes modalidades (Ti,Ta. PD e FZ;.A/E). Considerando que as diferentes

fontes destacam regiões diferentes, tecidos ou patologias, os médicos podem utilizar as imagens de

várias fontes e tirar vantagens de cada uma ICapelle et aZ., 20041. Como o tumor contem tecidos de

características biológicas diferentes, um tipo de imagem não é capaz de fornecer todas as informações

necessárias. Ruan et aZ. e Dou et aZ. 120071 propuseram um método de fusão de informação fuzzy

para segmentar automaticamente áreas de tumores em cérebros humanos a partir de imagens multi-

espectrais de imagens por RM, tais como, Ti, Z2 e densidade de prótons (DP). O conhecimento a

priori sobre tumores é descrito pelos especialistas para os diferentes tipos de imagens e é muito útil

para guiar uma segmentação automática e precisa. Essas diferentes modalidades de imagens por

RM foram úteis para guiar a decisão sobre o local, extensão e o diagnóstico do tumor.

Segmentação Baseada em Redes Neurais. Redes neuronais ou redes neuronais artificiais

(Artificial neuras networks ANNs) são sistemas computacionais estruturados numa aproximação à

computação baseada em ligações. Nós simples(ou neurões, nemânios, processadores ou unidades)

são interligados para formar uma rede de nós - daí o termo rede neuronal. A inspiração orig-

inal para essa técnica advém do exame das estruturas do cérebro, em particular do exame de

neurânios3 IPham et aZ., 20001. As ANNs representam um paradigma para a aprendizagem de

máquina e podem ser usadas em uma variedade de formas de segmentação de imagens. Geralmente

é mais aplicado em imagens médicas como um classificador IHall et aZ., 1992; Gelenbe et aZ., 1996;

Reddick et aZ., 19981. Neste caso, os pesos são determinados usando dados de treinamento, depois

a ANN é usada para segmentar os novos dados. As ANNs também podem ser utilizadas de forma

não supervisionada como um método de agrupamento IBezdek et aZ., 1993; Reddick et aZ., 19971,

bem como para os modelos deformáveis IVilarino et aZ., 1998j. Devido às muitas interconexões

usadas em uma rede neural, informações espaciais podem ser facilmente incorporadas em seus pro"

cedimentos de classificação. Apesar das ANNs serem inerentemente paralelas, o seu tratamento é

geralmente simulado em um computador serial padrão, reduzindo assim essa potencial vantagem

computacional IPham et a1., 20001.

Dickson et aZ. j1997j desenvolveram um método usando as ANNs para segmentar tumores como

neurinoma do acústico, que é um tumor benigno que ocorre nos canais acústicos. Esse método

ahttP ://Pt . vikipedia . org/viki/Rede.neuras
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foi aplicado em um banco de imagens de 50 pacientes em que o tumor foi manualmente rotulado.

Usando esses dados, uma rede neural foi desenvolvida para classificar as imagens no nível de píxels.

A desvantagem deste método foi o seu uso para segmentar apenas um tipo de tumor e o algoritmo

de segmentação é muito lento.

Chaplot et aZ. 120061 propuseram um novo método usando wavelets como entrada para mapas

de rede negral auto-organizada e máquina de suporte vetorial para classificar imagens cerebrais T2

de RM como normal ou anormais. Foi utilizado um banco de imagens de 52 pacientes. Observou-

se que a taxa de classificação é elevada para um classificador de máquina de suporte vetorial em

relação à abordagem baseada em redes neurais. A segmentação por ANN tem uma boa performance

para o caso de imagens ruidosas e não tem a necessidade de assumir uma distribuição de dados

subjacente, como geralmente é feito em modelagem estatística IKhotanlou, 20081.

Segmentação Baseada em Teoria Fuzzy. Fuzzy é a teoria sobre conjuntos lançada pelo Prof.

Loflii A. Zadeh, publicada em 1965. Esta teoria presume que cada elemento de um universo pode

possuir pertinência parcial a um determinado conjunto. Essa teoria generaliza os conceitos da Teoria

Clássica de Conjuntos4. Em IUdupa e Samarasekera, 1996; Saha e Udupa, 20011, a metodologia

fuzzy foi usada para segmentar cérebros com patologia e cérebros saudáveis.

Nfoon et aZ. 120021 e Haja et aZ. 120051 usaram a conectividade fuzzy para segmentar tumores

cerebrais com gliomas malignos. Neste método o usuário seleciona uma semente dentro da anor-

malidade para que o tumor seja delineado em 31) usando a conectividade fuzzy 31). Em seguida,

o usuário deleta os pontos e regiões que não pertencem ao tumor. As desvantagens desse método

são a necessidade da intervenção de um usuário experiente para decidir o resultado final e o alto

número de cálculos de conectividade do caminho, o que deixa o algoritmo bastante lento.

Liu et aZ. l200õl adoraram o método de conectividade fuzzy para segmentar imagens RM in-

cluindo /'L.4/1?, TI e Ti com contraste GD com intervenção limitada do usuário.

Segmentação Baseada em Método H'actas. H'actais (do latim fractus, oração, quebrado)

são figuras da geometria não-Euclidiana. A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda

as propriedades e comportamento dos fractais. Ela descreve muitas situações que não podem ser

explicadas facilmente pela geometria clássica, e já foi aplicada em ciência, tecnologia e arte gerada

4http ://vww . de . ufpb . br/-tonel/cona neb . htm
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por computador. As raízes conceituais dos fractais remontam a tentativas de medir o tamanho

de objetos para os quais as definições tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham. Um

fractal, anteriormente conhecido como curva monstro, é um objeto geométrico que pode ser dividido

em partes, cada uma semelhante ao objeto original. Diz-se que os fJ'actais têm infinitos detalhes,

são geralmente autossimilares e independem de escala. Em muitos casos um fractal pode ser gerado

por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativos

Em imagens médicas existem poucos trabalhos de segmentação de ,tumores usando o método

fractal. Iftekharuddin et aZ. 120031 e Zook e Iftekharuddin j200SI propuseram estudar os três al-

goritmos existentes baseados em análise fractal e aplica-los a tumores cerebrais. A análise fractal

é adequada para imagens de ressonância magnética pois possuem tipicamente um grau de ruído e

aleatoriedade associada à aleatoriedade natural da estrutura do tecido.

Os métodos propostos para a detecção de tumores usando análise fractal são novatos e possuem

muitos problemas a serem resolvidos no futuro. Por exemplo, o tamanho das subimagens é um

problema, pois os tamanhos diferentes de subimagem podem resultar em diferentes dimensões

fractais. Um segundo problema é a seleção de imagens de referência, pois as imagens de RM têm

tamanhos e parâmetros diferentes e para a detecção do tumores é necessário ter uma imagem de

referência semelhante à imagem do paciente IKhotanlou, 20081 .

shttp://pt.wikipedia.org/wiki/litactal



Apêndice C

Código para Segmentação em 2D e 3D usando Mumford-

Shah

Listing C.l: Mumford-Shah

#incZude " vtkmsqChanAndVese . h"

iÉgncZude " vtkObjectFactory . h"

#ÍncZude " vtkFloatArray . h"

#áncZude " vtkPointData . h"

#enclude " vtkContourFilter . h"

#áncZude " vtkPo]y])ata . h"

#áncZwde " vtklnformation . h"

#áncZude " vtklnformationVector . h"

#ÍncZude " vtkmsqSeedCollection . h"

lllvtkStandardNewMacro( vtkmsqChanAndVese) ;

/C/ Construct object w th no cÀ{Zdren.

vtkmsqChanAndVese : : vtkmsqChanAndVese ( )

il{ tais->Epsilon=.Ol;
lhas->Mu=65;/)''Zength p enalty

tais->Lambdal=1;//we gAt /or /át errar árzsÍde the curve

l tais-->Lambda2=1;/r/weigAt /or /it errar outside tàe curve
Éhis->Nu=0; /7area penaZtZ/

tais-->SpatialStep=0.8;,//J tÀe spatãaJ /imite d{//erences

i} (with an implied pixel spacing of h=1 unít):
thés -->TimeStep ::50;/fl/time s t ep

três ->Maximumlterations =200;

2 trás-->Phi::NUIL

82
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tais ->Converged=.fala e ;

thés-> 1 n i t i al D i ff =1 ;

lhes->Currentlteration =1;

thá s ->Seeds::NULA ; }

vtkmsqChanAndVese : : ' vtkmsqChanAndVese ( ) { }

uoád vtkmsqChanAndVese:: PrintSelf(ostream &os , vtklndent indent)

{ ÍRIS->Superclass :: PrintSelf(os , indent);

os << indent << "Epsilon:-" << th s-->Epsilon << "\n";
os << indent << "Mu:-" << th s-Wn << "\n";
os << indent << "Nu:-" << lhes->Nu << "\n";
os << indeüt << "Lambdal:-" << th s->Lambdal << "\n" ;

os << indent << "Lambda2:-" << trás->Lambda2 << "\n" ;

os << indent << "SpatialStep:-" << tais->SpatialStep << "\n";
os << índent << "TimeStep:-" << lhes->TimeStep << "\n"
os << indent << "Maximumlterations:." <<

tais->Maximumlterations << " \n" ;

os << indent << "Converged:-" << tAIs-->Converged << "\n" ;

os << indent << "lnitiaIDiff:-" << trás->lnitiaIDiff << "\n";
os << indent << "Currentlteration:."<< lhas-->Currentlteration;

á/ ( lhes->Seeds){

os << indent << " Seeds :\n" ;

th€8-.>Seeds-->PrintSelf(os, indent . GetNextlndento) ;}
{f ( thÍs->Phi){

os << indent << "Phi:\n";
lhas->Phi ->PrintSelf(os , indent . GetNextlndento);l}

tempZate <class 'l> const 'l& mm ( const 'l& a, const l& b, const 'l&c ) {

{nt man:b;

i/ (a>:b) m«-:a;

-tu- (mm<c)?c :m«:; // cr: retlrs coTitp(b,cç)?a:b; jor the como u erston

uoid vtkmsqChanAndVese : : InitializeContour(vtklmageData +input)

{ lhas ->Currentlteration = 1;

doubZe radius = 1 . 0;

vtklmageData+ output = vtklmageData : :Newo;

output >CopyStructure(input);

outputO SetScalarTypeToFloato ;

}



84 Capítulo C. Código para Segmentação em 2D e 3D usando M.umford-Shah

output->AllocateScalars o ;
ánt dim l3l; input >GetDimensíons(dim);

ánt seedCount = Seeds->GetNumberOfltemso;

/or ( int u = 0;u<dím 101 ; u-H-) {

/or ( int v = 0;v<dim [l 1 ; v++) {

/OI' ({nt w = 0;w<díml2l;w-H-) {

doubZe minDistance ;; 1 .0 e32 ;

/or (int i= 0; i < seedCount; í++){
vtkmsqSeed #seed = Seeds-->Getltem( i);

ánt x = seed->GetX o ;
ánt y = seed->GetY o ;
int z = seed->GetZ o ;

doubZe(iistance=abs(u--x)+abs(v--y)+abs(w-z);

/7mtrêca de À/anhattan ou cáty bZocÊ

//double distünce = sqrt(pow((tt :c),2) +

pow((v--y) ,2)+ pow((w-z) ,2));

//double dástance = mmrabs ('u--z.) , abs ('u--3/;

,bs (-z ) ) ; //chess b.-d
i.f ( distance < minDistance){

minDistance = dístance ;l}

output >SetScalarComponentFromDouble(u,v,w,0,-- minDistance + radius);l}
lhes-->UpdateProgress(doubZe((u+l) + seedCount) / doubZe(dim ]0] ,k

(seedCount + 2 ,k lhas-->Maximumlterations)));

} thÍs-->Phi = output ;}

uoÍd vtkmsqChanAndVese : : Step (vtklmageData +ínput )

{ ánt dimj3l; lhas->Phi >GetDimensions(dim);

int channels = input ->GetNumberOfScalarComponentso;

doubZe ,Kcl = new doubZejchannelsl;

doubZe +c2 = meio doubZejchannelsl;

{nt numin=0,numout=0;

vtkFloatArray +phiArray = vtkFloatArray : :Newo;

phiArray->DeepCopy( lhas->Phí-->GetPointData0 > GetScalarso);

/Zoar ,KphiPoínter = phiArray >GetPointer(0);

vtkFloatArray +imgArray = vtkFloatArray : :Newo;

imgArray->DeepCopy(input->GetPointData0 >GetScalarso);

/Zoar +imgPointer = imgArray ->GetPointer(0);

6:

6'

7i
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ánt sliceSize = dim]0] + dimllj;
árzt imgSize :: diml21 + sliceSize;

/or (int j = 0; j < channels; i-n-) {

cl ljl = 0.0; c2lj l = 0.0;}

/OI' (int i= O; i< imgSize; i++) {

doubZe val = phiPointer [ i ] ;

á/ (val < 0) {

fa7' (ent j = 0; j < channels; j-H-) {

clljl -+:: imgPointerjchannels + i+ jl;}
numin++;

} esse {/ (val > O) {

for (int j = 0; j < channels; i-n) {

c2ljl -+.- imgPointerlchannels + i+ jl;}
numout++;l}

fo,' ({nt j = 0; j < channels; j-H-) {

clljl/= numin;c2ljl/= numout;}

// Calculate nest {teratáon

ánt imglndex ;

double Phi.Val , deltafunc ,terml ,term2 ,term3 ,

term4 , delXminus , deIYminus , delZminus , delXplus ,

deIYplus , delZplus , PhiXminus , PhiYminus , PhiZminus ,

PhiXplus ,PhiYplus , PhiZplus , newPhiVal , CurrentDiff

piReciprocal = 1 .0 / M-PI ;

hSquared :: lhas->SpatialStep # lhes->SpatialStep ;

//P.-« (t t' : s »h , 2) )

twoHSquared = 4#hSquared ; //powr2+ tais ->A,2.),)

vtklmageData# newPhi = vtklmageData : :Newo;

newPhi->CopyStructure( thds->Phí) ;

newPhí-->SetScalarTypeToFloato ;

newPhi->AllocateScalars o ;
/07' (int u = 0;u<dimtOj;u-H-) {

/OT ( int v = 0;v<dim ] 1] ; v-H-) {

fo,' (ent w = 0;«<dim [21 ;w++) {

imglndex := u + v + diml01 + w + sliceSize;

Phi Val = phiPointer jimglndexl;

// Catcxlate the delta jlTLcticn of Phi üt the currewt

9'

l

iol

10i

l

11

11

11

12

12

12'
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deltafunc = piReciprocal + tais->Epsilon/

(Phi-Val + Phi.Val + lhas->Epsilon + lhas >Epsilon);
// Catcutate the finito àifferences CLI, current \ocatào%

á/ (u==0) {

PhiXminus = 1000;

PhiXplus = phiPointerl(u+l) + v + dimj01 + w + sliceSizej;}
esse {/ (u>dim]0] --2) {

PhiXminus = phiPointerl(u--l) + v + dimj01 +w + sliceSizel;
PhiXplus = 1000;}

esse {

PhiXminus = phiPointerl(u--l) + v + dimj01 + w + sliceSizej;

PhiXplus = phiPoínterl(u+l) + v + dímj01 +w + sliceSizel;}
i.f (v==0) {

PhiYminus = 1000;

PhiYplus = phiPointerju +(v+l) + dimj01 +w + sliceSizej;}
esse {.f (v>dimj1l --2) {

PhiYminus = phiPointertu + (v--l) + dimj01 + w ,k sliceSízej;
PhiYplus = 1000;}

esse {

PhiYminus = phiPointerju + (v--l) + dimj01 + w + sliceSízej;
PhiYplus = phiPointerju+(v+l) + dimj01 +w + sliceSizej;}
i.f («=

PhiZminus :; 1000;

á/ (w + 1 - diml21) { // 2Z) êmage

PhiZplus = 1000;

} .l.e {

PhiZplus = phiPointerju+ v ,k dimj01 +(w+l) + sliceSizej;l}
esse {/ (vDdimj21 2) {

PhiZminus = phiPointerju+ v + dimjO] +(w--l) + sliceSizej;
PhiZplus = 1000;}

esse {

PhiZminus = phiPointerju + v + dimjOj+(w--l) + sliceSizej;

PhiZplus = phiPointerju+ v + dimj01 +(w+l) ,k sliceSizej;}
delXminus ;= Phi-Val -- PhiXminus ;

deIYminus :: Phi-Val -- PhiYminus l

delZmínus = Phi.Val PhiZminus:

13
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delXplus = PhiXplus -- Phi-Val;

deIYplus = PhiYplus -- Phi Val ;

delZplus = PhiZplus -- Phi.Val;

/// Calcalate each ferm n the Zánear system

terml = thds-DA4u/hSquared+delXminus,kdelXplus/

( sqrt(pow(delXplus , 2)/ hSquared

+ pow(PhiYplus -- PhiYminus , 2)/ twoHSquared

+ pow(PhiZplus -- PhiZminus ,2)/twoHSquared))l

term2 = thÍs-:>Mu/hSquared+deIYminus# deIYplus/

( sqrt(pow(deIYplus , 2)/hSquared

+ pow(PhiXplus -- PhiXminus ,2)/twoHSquared +

pow( PhiZplus -- PhiZminus ,2)/ twoHSquared));

term3 = lhas-D,Mu/hSquared#delZminus+delZplus/

( sqrt(pow(delZplus ,2)/ hSquared

+ pow(PhiYplus PhiYminus,2)/twoHSquared +

pow( PhiXplus -- PhiXminus ,2)/ twoHSquared ) );

term4 = 0;

/OI' ({nt ch = 0; ch < channels; ch-H-) {

doubZe imgVal = imgPointerjchannels + imglndex + chj;
term4 -t= --thés->Nu trás->Lambda]#pow(imgVal cl]ch] ,2) +

lhas ->Lambda2+pow(imgVal c2 [chl ,2);}
term4 /= channels ;

/7 CalcuZate the new Ph{ uaZue

newPhiVal :: Phi Val lhes->TimeStep+

(deltafunc+(terml + term2 + term3 + term4));

CurrentDiff :: newPhiVal Phi.Val ;

newPhi ->SetScalarComponentFromDouble(u , v ,w, 0 , newPhiVal) ;J}

tais->UpdateProgress( doubZe(dim l01 +(Seeds ->GetNumberOfltemso

+2 #(tais OCurrentlteration 1))+ 2+

(u + 1)) / double(dimj01 * (Seeds->GetNumberOfltemso +

2 + tais->Maximumlterations)));}

doubZe e = InitiaIDiff CurrentDiff;

i/ ( e < 0.033 ) {

tais ->Converged = tr'ue ; }

tais ->Phi :: newPhi ;

thés->lnitiaIDiff = CurrentDiff;
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deZete ll cl ;

deZete ll c2;}

20li vtkPolyData+ vtkmsqChanAndVese : : GetContour o

{ vtkContourFilter +contour = vtkContourFilter::Nego;
contour -.>Setlnput( thés ->Phí) ;

20} contour->SetValue(1, 0.0);
contour->ComputeScalarsOffo ;

contour->Update o ;
2i} vtkPolyData+ tmp=vtkPolyData : : Newo;

tmp-->ShallowCopy( contour ->GetOutputo) ;

contour->Delete o ;
2i+ I'etu7'n tmp;}

ánt vtkmsqChanAndVese : : RequestData(vtklnformation #request ,

vtklnformationVector ++inputVector

vtklnformationVector +outputVector)21

{ á/ (!thÍs->Seeds) { refuta 0; }

vtklnformation +inlnfo = inputVectorjOj-->GetlnformationObject(0);

vtklmageData +input = vtklmageData : : SafeDownCast(inlnfo ->

Get( vtkDataObject : : DAThOBJEKJI'o)) ;

vtklnformation #outlnfo = outputVector->GetlnformationObject(O);

22} vtkPolyData ,Koutput :: vtkPolyData : : SafeDownCast(outlnfo->

Get (vtkDataObject : : DAThOB.]l!;(JF( ) ) ) ;

{/ (! output) { return O; }

chás->Converged:=/aZs e ;

thá s -> 1 ni t i al D i ff :: l ;

lhes ->lnitializeContour(input);
zz whiZe (tais->Currentlteration <= tais-->Maximumlterations)

{ tais->Step (input ) ;

lhes ->Currentlteration++;

i.f ( tais->Converged) {

break; }}

output->DeepCopy( lhes->GetContouro) ;

return l ;}

int vtkmsqChanAndVese: : FilllnputPortlnformation (int pare ,

vtklnformation +info )

23+ { ínfo ->Set ( vtkAlgorithm : :INPUT-REQU:RED-DATA.TYPEo , " vtklmageData" )

22i

22i

23:

23;
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return l;}



Apêndice D

Código para Segmentação em 2D usando o Contorno

Ativo geodésico

Listíng D.l: Geodésico

vtkmsqGeodesicLevelsetFilter .h"

" vtkObj ectFactory . h"

" vtklmageData . h"

" vtkContourFilter . h"

" vtklnformation . h"

" vtklnformationVector . h"

" vtklmageCast . h"

vtkmsqAnalyzeWríter . h"

vtkmsqAnalyzeReader . h"

" itklmage . h"

" itkFastMarchinglmageFilter . h"

itkBinaryThresholdlmageFilter . h"

"itkRescalelntensitylmageFilter .h"

"itkCurvatureAnisotropic])iffusionlmageFílter . h"

"itkGradientMagnitudeRecursiveGaussianlmageFílter
" itkSigmoidlmageFilter . h"

itkGeodesicActiveContourLevelSetlmageFílter . h"

itklmageFileWríter . h"

" itklmageFileReader . h"

" vtkmsqSeedCollection . h"

ConnectVTKITK . h"

" vtklmageExport . h"

#ÍncZude

#include

#áncZude

:#include

#áncZude

#áncZude

#áncZude

#áncZude

#Ínclude

il)jHnclude

#íncZude

#áncZude

ijl#enclude

#encZude

#áncZude

l+jmncZude

#encZude

#incZude

i+j#ncZude

#áncZude

#áncZude

2ljiÇin crude

h}
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#Ínclude " itkVTKlmagelmport . h"

vtkStandardNewMacro( vtkmsqGeodesicLevelsetFilter) ;

2livtkCxxRevisionMacro(vtkmsqGeodesicLevelsetFilter , " $Revisíon : 1.0 $" );

vtkmsqGeodesicLevelsetFilter : : vtkmsqGeodesicLevelsetFiltero

{thes ->Seeds = vtkmsqSeedCollection ::Newo;}

2 Doía vtkmsqGeodesicLevelsetFilter :: PrintSelf(ostream &os, vtklndent indent)

{ tais ->Superclass:: PrintSelf(os, indent);
os << indent << "Alpina: " << trás->Alpha << "\n:

os << índent << "Beta: " << thea->Beta << "\n";
os << indent << "Sigma: " << lhes->Sigma << "\n";
os << indent << "Distance: " << th s ->Distance << "\n";
os << indent << "Propagation: " << tais->Propagation << "\n" l

os << indent << " Seeds :\n" ;

tais->Seeds->PrintSelf(os , indent .GetNextlndento);}

3ttempZate <cZa8s ImageType, unsigned {nt Dimensions>

tZ/pename itk : : FastMarchinglmageFilter<lmageType , ImageType >:: NodeContainer : : Pointer

vtkmsqConvertSeedsToITKSeeds(vtkmsqSeedCollection +seeds , doubZe distante)

4ll{ typede/ itk : : FastMarchinglmageFilter<lmageType , ImageType> FastMarchingFilterType ;

tZ/pedem typename FastMarchingFilterType : : NodeContainer NodeContainer ;

typedef tZ/pename ImageType : : IndexType ImagelndexType ;

4 tZfpede/ typename FastMarchingFilterType : : NodeType NodeType;

tgpename NodeContainer : : Poínter itkSeeds = NodeContainer : :Nego;

itkSeeds ->1 nit i ali ze ( ) ;

/OI' (int i= 0; i < seeds ->GetNumberOfltemso; i++) {

vtkmsqSeed #seed = seeds->Getltem(i);

ImagelndexType seedPosition

NodeType nade ;

seedPosition [0] = seed->GetXo;

seedPosition lil = seed.>GetYo;

i/ ( Dimensíons > 2)

{ seedPosition l21 = seed-->GetZo;}

Rode . SetValue(--(listanc e) ;

õ} nade. Setlndex(seedPosition);
itkSeeds OlnsertElement(i, nodo);}

retu7'n itkSeeds ;}

õltempZate <cZass VTKDataTvpe, uns área {nt Dimensions>

3

3

41
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Doía vtkmsqGeodesicLevelsetFilterExecute(vtkmsqGeodesicLevelsetFilter +self ,

vtklmageData +input ,

vtkPolyData +output)

{ typede/ itk : : Image<VTKDataType, Dimensions> Inputlmag

tZ/pede/ doubZe InternalPixeIType ;

tZ/pede/ itk :: Image<lnternalPixeIType , Dimensions> InternallmageType ;
tgpede/ doubZe OutputPixeIType ;

Ég/pede/ ítk : : Imagem OutputPixeIType , l)imensions> OutputlmageType ;

vtklmageExport +vtkExport = vtklmageExport : :Nego;

vtkExport ->SetlnputConnection(input-->GetProducerporto) ;

typename itk : : VTKlmagelmport<lnputlmageType >:: Pointer itklmport = itk

VTKlmagelmport<lnputlmageType > : : Newo ;

ConnectVTKToITK( vtkExport , itklmport);
itklmport ->Update o ;
t3fpename itk : : RescalelntensitylmageFilter <lnputlmageType , InternallmageType>

Pointer c as t er ::

itk : : RescalelntensitylmageFilter<lnputlmageType , InternallmageType >::Newo;
caiter->Setlnput(itklmport ->GetOutputo);

caster->SetOutputMinimum(input->GetScalarRangeo101) ;

caster->SetOutputMaximum(input->GetScalarRangeo lil) ;

t3/pede/ itk : : BinaryThresholdlmageFilter<lnternallmageTyp
ThresholdingFílterType ;

t#pename ThresholdingFilterType :: Pointer thresholder = ThresholdingFilterType
New o ;

thresholder-->SetLowerThreshold( 0 );//--laDO.0 or (7

thresholder >SetUpperThreshold( self >GetDístanceo );//70 or sel/->Z)istance

thresholder-->SetOutsideValue( 255);
thresholder->SetlnsideValue( 0);

tZ/pede/ InternallmageType DebuglmageType ;

t3/1)ede/ itk : : ImageFileWriter< DebuglmageType > DebugWriterType;

typede/ itk : : RescalelntensitylmageFilter <lnternallmageType , DebuglmageType

> CastFilterType l

typede/ itk : : CurvatureAnisotropicDíffusionlmageFilter<lnternallmageType
InternallmageType >SmoothingFilterType ;

typename SmoothingFilterType : : Poínter smoothing = SmoothíngFilterType ::Newo;

t3/pede/ itk : : GradíentMagnitudeRecursiveGaussíanlmageFilter<

eType ;

OutputlmageType>e ) 11 e ype

6'

7i

7

7i
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InternallmageType , InternallmageType > GradientFilterType ;

typede/ itk : : SigmoídlmageFilter< InternallmageType , InternallmageType

> SigmoidFilterType ;

tgpename GradientFilterType : : Pointer gradientMagnitude = GradientFilterType

N.w o ;
tgpename SigmoidFilterType : : Pointer sigmoid = SigmoídFilterType : :Newo;

sigmoid ->SetOutputMinimum( 0.0);
sigmoid->SetOutputMaximum( 1.0);
Éypede/ itk : : FastMarchinglmageFilter< InternallmageType , Interna1lmageType

> FastMarchingFilterType ;

tgpenan7ze FastMarchingFilterType :: Pointer fastMarching = FastMarchingFilterType

New o ;
typede/ itk : : GeodesicActiveContourLevelSetlmageFílter< InternallmageType ,

InternallmageType , doubZe >

GeodesicActiveContourFilterType ;

tgpenanr&e GeodesícActiveContourFílterType : : Pointer geodesicActiveContour =

GeodesicActiveContourFilterType : : Nego ;

geodesicActiveContour-->SetPropagationScaling( self->GetPropagationo); '

geo(lesicActiveContour->SetCurvatureScaling( 1.0);//1.a
geodesícActiveContour->SetAdvectionScaling( 1.0);//í.O
geodesicActiveContour-->SetMaximumRMSError( 0.02) ;/7a. 02
geodesicActiveContour->SetNumberOflterations( 800) ;//80(7

smoothing->Setlnput( caster OGetOutputo);

gradientMagnitudeO.Setlnput( smoothing ->GetOutputo);
sigmoid->Setlnput( gradientMagnitudeO.GetOutputo);

sigmoid->Update o ;
geodesicActíveContourOSetlnput( fastMarching->GetOutputo);

geodesícActiveContour->SetFeaturelmage( sigmoid->GetOutputo);

thresholder->Setlnput( geodesicActiveContourOGetOutputo);
smoothing->SetTimeStep( 0.0625);// 0.J25

smoothing OSetNumberOflterations( 5);

smoothing-->SetConductanceParameter( 9.0);
gradientMagnitude->SetSigma( self OGetSigmao);

sigmoid ->SetAlpha( self->GetAlphao) ;

sigmoid ->SetBeta( self O.GetBetao) ;

fastMarching ->SetTrialPoints( vtkmsqConvertSeedsToITKSeeds<lnternallmageType ,

9

10i

10;
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Dimensions>

(self->GetSeedso , self >Getl)istanceo));
fastMarching->SetSpeedConstant( 1.0);

tgpename CastFilterType :: Pointer casterl = CastFilterType ::Newo;

typename CastFilterType :: Pointer caster2 = CastFilterType ::Newo;

typename CastFilterType :: Pointer caster3 = CastFilterType ::Nego;

typename CastFilterType:: Pointer caster4 = CastFilterType ::Newo;

t#pename CastFilterType : : Pointer caster5 = CastFilterType : :Newo;

typename CastFilterType : : Pointer caster6 = CastFilterType : :Newo;

typename DebugWriterType : : Pointer writer0 = DebugWriterType : : Newo

tZ/pename DebugWriterType : : Pointer writerl = DebugWriterType : : Newo

tgpename ])ebugWriterType : : Pointer writer2 = DebugWriterType : :Newo

typename DebugWriterType : : Pointer writer3 = DebugWriterType : :Nego

tgpename DebugWriterType : : Pointer writer4 ;; DebugWriterType : :Nego

typename DebugWriterType : : Pointer writer5 = DebugWriterType : :Newo

typename DebugWriterType : : Pointer writer6 = DebugWriterType : :Nego

writer0 ->Setlnput( caster -->GetOutputo) ;

writer0 ->SetFileName(" GeodesicActiveContourlmageFilterOutput0 . img") ;
writer0 ->Update o ;
writerl ->Setlnput( smoothing->GetOutputo) ;

writerl ->SetFileName(" GeodesicActiveContourlmageFilterOutputl . img") ;

writer l ->Update o ;
writer2 ->Setlnput( gradientMagnitude->GetOutputo) ;

writer2 ->SetFileName(" GeodesicActiveContourlmageFilterOutput2 . img"

writer2 ->Update o ;
writer3 >Setlnput(sigmoid->GetOutputo);

writer3 -->SetFileName(" GeodesicActiveContourlmageFilterOutput3 . img

writ er3 ->Update o ;
writer4 >Setlnput(fastMarchíng->GetOutputo);

writer4->SetFileName(" GeodesícActiveContourlmageFilterOutput4 . img") ;

c ast e r ->Update o ;
fastMarchingO SetOutputSize( caster->GetOutput0 >GetBufferedRegiono

fastMarchingo.SetOutputSpacíng( caster-->GetOutput0-->GetSpacingo);

fastMarching->SetOutputOrigín( caster->GetOutput0 >GetOrigino);
writer4 >Update o ;
writer5->Setlnput( geodesicActiveContourOGetOutputo);

13:
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writer5 ->Update o ;
writer6->Setlnput( thresholder->GetOutputo);
writer6 ->SetFileName(" GeodesicActiveContourlmageFilterOutput6 . img");
writ e r60,Update o ;
std : : cout << std : : endl ;

std::cout << "Max. no. iterations: " << geodesicActiveContour->

GetNumberOflterationso << std :: endl ;

std :: cout << "Max. RMS error: " << geodesicActiveContour->

GetMaximumRMSErroro << std : : endl ;

std : : cout << std : : endl ;

std::cout << "No. elpased iterations: " << geodesicActiveContour

-->GetElapsedlterationso<< std :: endl;

std : : cout << "RMS chance: " << geodesicActiveContour-->GetRMSChangeo

<< std : : endl ;

vtklmagelmport +vtklmport = vtklmagelmport : : Nego;

tgpename itk : : VTKlmageExport<OutputlmageType >:: Pointer itkExport ;: itk
VTKlmageExport<OutputlmageType > : : New ( ) ;

itkExport ->Setlnput(thresholder -->GetOutputo) ;

ConnectITKToVTK( itkExport , vtklmport );

vtkContourFilter +contour = vtkContourFilter ::Nego;
contour->SetlnputConnectíon( vtklmport->GetOutputPorto) ;

contour >SetValue (1 , 255 .O) ;

contour O.ComputeScalarsOffo ;

contourO Update o ;
outputO ShallowCopy(contour ->GetOutputo) ;

contour->Delete o ; }

tempZate < cZass VTKData'lb,pe>

poda vtkmsqGeodesícLevelsetFilterChooseDimensionality (

vtkmsqGeodesicLevelsetFilter +self ,vtklmageData #input ,

vtkPolyData #output ,VTKDatal'pe 'k)

{ {f (input->GetDimensionso[21 - 1)

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterExecute<VTKDataType, 2>(self , input , output);

writ e r5 ->SetFileName ( GeodesicActiveContourlmageFilterOutput5 img")r e lle C e r P r g

{

}

esse

16:
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vtkmsqGeodesicLevelsetFilterExecute<VTKDataType, 3>(self , input, output)
20} I'

{

}

20; ánt vtkmsqGeodesicLevelsetFilter :: RequestData(vtklnformation +request ,

vtklnformationVector +#inputVector

vtklnformatíonVector +outputVector)

{ vtklnformation +inlnfo = inputVectorjOj-->GetlnformationObject(0);

vtklmageData #input = vtklmageData : : SafeDownCast( inlnfo-->Get(vtkDataObject ::

DALI:A..OBJECTO ) ) ;

vtklnformation #outlnfo = outputVector->GetlnformationObject(0);

vtkPolyData +output = vtkPolyData : : SafeDownCast(outlnfo->Get(vtkDataObject ::

DAThoBJl:c'r o ) ) ;

{/ (! output) { retu7'n O; }

stoátch(input->GetScalarTypeo)

// Ezpanded macro utkTemplateMacro wátAout lona Zona cases tAat are not

// suppotted by ITK

vtkTemplateMacroCase(VIK.DOUBLE, doubZe ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( tais ,

input
output,

star:c.c.'t<MH * >(0)));
vtkTemplateMacroCase(VTK-FIX)AT,/Zoar ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDímensíonality( lhas

input

output,

stat{. .a't<MH * >(0)));
vtkTemplateMacroCase.si64(VTK .INT64 , .int64 ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensíonality( tais

input,
output,

statá. a tWm * >(0)));

vtkTemplateMacroCase.ui64(VTK.UNSIGNED-JNT64 , unsegned int64

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( thÍs ,

{

21

21
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input,

output,

statác.ca.t<WH * >(0)));

vtkTemplateMacroCase(VTK-.H).TYPE, vtkldType ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( thi8 ,

input,

output,

,tatác.cast<WH * > (0)));

24

24t'vtkTemplateMacro(fase (Vllç-LON(;, Zona )

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( thÍs ,

input,

«+ ."tp"t ,

.tatác-ca.t<WH * >(0)));

vtkTemplateMacroCase(mlJNSIGNED-LONG, uns gned Zona ,

2s+ vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( lhes ,

input,
output,

tatác.ca,t«TKm * >(0)));25i

vtkTemplateMacroCase(VTK-INT, {nt ,

vtkmsqGeodesícLevelsetFilterChooseDimensionality( tAIs ,

«l. i-p"t ,

output,

.tat:c.cast<WH * >(0)));

2e+ vtkTemplateMacroCase(V'l'E<-UNSIGNED-INT, unsigned int ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality

(lhas ,input ,output , statác cast<MH +>(0)));

2õ+ vtkTemplateMacroCase(VTE(SUOR:l', shOT't ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality

(lhas ,input ,output , static.casa«'lW=1-1'* >(0)));

2e+vtkTemplateMacroCase(mIJNSIGNED.SHORT, unsigned short ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( tAIs , input , output ,

,tatác.ca.t<WH * >(0)));

271 vtkTemp]ateMacroCüse(m(LUAR, cear
vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDimensionality( tais ,

input,
output27.
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vtkTemp[ateMacroCase(VT:K-SIGNED.(]HAR, signed cha7' ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFílterChooseDimensionality( tais

input,
output,

static.ca't<MH * > (0))) ;

vtkTemp[ateMacroCase(VTK-UNSIGNED.(]HAR, unsigned cear ,

vtkmsqGeodesicLevelsetFilterChooseDímensionality( tais

input,
output,

statác.ca't«'lKH * >(0)));

cast<MH * >(o)))

27

281

28=

28 defautt:

vtkErrorMacro(<< "Execute : Unknown input ScalarType");
return 0;

28:

29:

29.

29;

}

reí;urn l ;

ánt vtkmsqGeodesícLevelsetFilter : : FílllnputPortlnformation(int pare , vtklnformation
+ info )

}

{

info ->Set( vtkAlgorithm : : IfqPUT-REQUliiED-DATLmEo , " vtklmageData");
return l ;

vtkmsqGeodesicLevelsetFilter :: ' vtkmsqGeodesicLevelsetFiltero

{ Seeds ->Delete o ; }

}
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