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Sammanfattning 

Kranskärlssjukdom är den vanligast förekommande hjärtsjukdomen i västvärlden idag och 
orsakar många dödsfall. För att diagnosticera dessa sjukdomar krävs att kranskärlen avbildas 
och en ny metod för detta är CCTA, vilket möjliggör avbildning i 3D. 

En av uppdragsgivarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har uppmärksammat 
ett samband mellan hjärtsjukdomar och kranskärlens form. I det här examensarbetet har 
därför mätmetoder tagits fram och för att undersöka slingrigheten hos kranskärlet LAD, left 
anterior descending. Utöver att ta fram mätmetoder har arbetet fokuserat på att diskutera 
deras felkällor och relevans för framtida studier. Ett program som utför mätningarna på LAD 
har utvecklats utifrån CT-bilder från CCTA-undersökningar och med hjälp av 
programmeringsspråket MATLAB, vilket skett under kontinuerlig diskussion med 
uppdragsgivarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

De mätmetoder som tagits fram syftar till att mäta tre olika parametrar på LAD i 3D. 
Informationen om kärlet lagras i 3D-matriser och representerar kärlets mittpunkter. Dessa 
utgörs av kärlets totala längd, kärlets båglängd samt hur många gånger kärlet slingrar sig över 
hjärtats yta. Med hjälp av de två uppmätta längderna skapas ett slingrighetsindex genom att 
dividera kärlets totala längd med båglängden. Det index som erhålls anges i procent.  

Mätningen av kärlets båglängd visade sig vara svår, varför en approximativ metod 
konstruerades. Metoden har en del felkällor varför även ett alternativt index tagits fram. 
Indexet erhålls genom att istället dividera kärlets totala längd med längden hos den raka linje 
som dras från kärlets början till dess slut.  

Indexet tillsammans med de antal gånger som LAD slingrar sig över hjärtat utgör tillsammans 
den slutgiltiga kvantifieringen av kärlets slingrighet. 
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Abstract 
Coronary artery decease is a common decease, as well as a cause of death, in the western 
world today. To be able to diagnose coronary artery deceases, it is essential to image the heart 
and its vessels properly. A new method for this is CCTA, which enables images in three 
dimensions. 

One of the mentors at the Karolinska University Hospital in Huddinge has noticed a 
connection between heart deceases and the shape of the coronary arteries. In this report, 
metrics for measuring the shape of the LAD coronary artery has been developed. Besides 
from developing the metrics, their sources of errors and relevance to future studies have been 
discussed.  The metrics are performed on matrices which have been made from a set of CT-
slices, obtained from CCTA examinations. The development of metrics has been done in the 
programming language MATLAB and with help from the mentors at the Karolinska 
University Hospital in Huddinge. 

The metric performs measurements of three different parameters which together gives a 
representation of the shape of the LAD coronary artery in 3D. Measurements are done on 3D 
matrices, in which only information about the center of the vessel is stored. Three parameters 
are measured; the total length of the LAD, the arch length of the LAD and the number of 
times the LAD performs a turn on the surface of the heart. The total length divided by the 
arch length will constitute an index, which together with the third parameter describes the 
tortuosity of the coronary artery. 

The measurement of the arch length of the vessel was difficult why another parameter that 
represented an approximate of the arc length was measured instead. The metric for 
measurement of this value presented several errors; hence an alternative index was 
constructed. The new index was calculated by dividing the total length of the vessel by the 
length of a straight line from the beginning to the end of the vessel. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kranskärlssjukdom är den vanligast förekommande hjärtsjukdomen i västvärlden idag och är 
även en vanlig dödsorsak . Troligen kommer kranskärlssjukdomar att bli en stor ekonomisk 
påfrestning för sjukvården i framtiden. (Ripsweden, 2011). 

För att utreda om en patient lider av kranskärlssjukdom krävs att kranskärlen avbildas på 
lämpligt sätt. Avbildningen av kranskärlen är tekniskt sett väldigt krävande. För att avbilda ett 
slående hjärta krävs optimal temporal och spatial upplösning. Undersökningen måste även 
synkroniseras med patientens EKG så att bilderna tas vid samma tillfälle i hjärtcykeln för att 
minimera rörelseartefakter. (Ripsweden, 2011). 

Den nuvarande standarden för att avbilda kranskärlen är invasiv koronarangiografi, ICA, 
Invasive Coronary Angiography, som har utmärkt temporal och spatial upplösning. Då det 
finns flera nackdelar med ICA har andra undersökningsmetoder utformats. En av dessa är 
datortomografisk kranskärlsangiografi, CCTA, Coronary Computed Tomography 
Angiography. Denna metod är icke-invasiv (SBU, 2011) och har i tidigare studier visat sig 
vara bra på att utesluta kranskärlssjukdomar. (Ripsweden, 2011). 

På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har forskning bedrivits gällande CCTA som 
diagnostisk metod. Kerstin Cederlund, docent och överläkare med mångårig erfarenhet av 
både CCTA och ICA, har lagt märke till att kranskärlen hos hjärtsjuka i allmänhet är rakare 
till formen än hos friska individer. Även kollegan Jonaz Ripsweden, överläkare, har forskat 
om CCTA och disputerade i början av 2011 med sin avhandling ”Computed Tomography of 
the Coronary Arteries”. 

1.1.1 Invasiv koronarangiografi (ICA)  
ICA har funnits sedan 1960-talet och har sedan dess varit standardmetoden för 
kranskärlsundersökning. Metoden går ut på att en lång böjbar kateter förs in via en perifer 
artär ända in till aortan, där kranskärlen fäster, för att där spruta kontrast. Detta sker under 
konstant genomlysning med konventionell röntgen. Bilderna som erhålls visar 
kontrastmedlets spridning och har väldigt hög temporal och spatial upplösning.(Ripsweden, 
2011). 

Nackdelarna med ICA är att det är en dyr och tidskrävande process. Metoden kan även vara 
förenad med komplikationer för patienten då den är invasiv. De som utför undersökningen är 
också till viss del utsatta för fara då de exponeras för röntgenstrålning. (Ripsweden, 2011) 

1.1.2 Datortomografisk kranskärlsangiografi (CCTA) 
CCTA går till på samma sätt som vanlig datortomografi, med skillnaden att bilderna tas 
synkroniserat med patientens EKG för att minimera rörelseartefakter. Med datortomografi 
kan kranskärlen avbildas i 3D, vilket inte är möjligt med ICA. 

I en rapport publicerad 2011-04-13 av SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, 
behandlas huruvida CCTA är en lämplig metod för diagnos av kranskärlssjukdom. I rapporten 
kommer SBU fram till att CCTA endast är lämplig för diagnos av kranskärlssjukdom hos 
patienter med låg risk för kliniskt betydelsefulla stenoser, det vill säga patienter som sannolikt 
inte kommer behöva vidare behandling. Patienter med intermediär risk för kliniskt 
betydelsefulla stenoser definieras som de med varken hög eller låg sannolikhet för 
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kranskärlssjukdom. För dessa har CCTA hög sensitivitet men desto lägre specificitet då 
undersökningen kan indikera kliniskt betydelsefulla stenoser som egentligen saknar klinisk 
relevans. En kliniskt betydelsefull stenos definieras genom att den minst halverat kärlets 
innerdiameter.(SBU Alert 2011-03) 

En CCTA-undersökning saknar helt möjlighet till behandling av eventuella förträngningar, 
varför SBU rekommenderar ICA för diagnos och eventuell samtidig behandling, hos patienter 
med hög risk för kliniskt betydelsefulla stenoser. Under en ICA-undersökning kan man, via 
den kateter som man sprutat kontrast med, utföra en ballongvidgning av kärlet där stenosen är 
lokaliserad och därefter sätta in en så kallad stent, som har i syfte att upprätthålla kärlets form. 
Om patienten tillhör en högriskgrupp kommer en CCTA-undersökning endast resultera i en 
högre stråldos, varför man väljer att helt avstå från CCTA i dessa fall.(SBU Alert 2011-03). 

SBU behandlar även CCTA ur ett ekonomiskt perspektiv, och man kommer fram till att både 
stråldos för patienten och kostnaden för vårdgivaren är beroende av sannolikheten för 
förekomst av kliniskt betydelsefulla stenoser. (SBU Alert 2011-03). 

1.1.3 Tidigare studier 
Handledare Jonaz Ripsweden har sökt i medicinska databaser för att undersöka om tidigare 
studier finns som behandlar kranskärlens form ur perspektivet slingrighet. Tre artiklar 
presenterades, vilka söktes upp i databasen PubMed där respektive artikels sammanfattning 
granskades. Samtliga artiklar belyser att det finns anledning att göra vidare studier inom 
ämnet. 

I artikeln av Jacob M m.fl. beskrivs en mätmetod för att mäta slingrigheten hos kranskärlen 
LAD och LCX, left anterior descending och left circumflex. Denna går ut på att man mäter 
det kortaste avståndet mellan kärlets början och kärlets slut och dividerar detta avstånd med 
kärlets totala längd. Man tror att kärlets slingrighet bland annat kan påverka blodflödet. 
(Jacob m.fl., 1996). 

Groves SS. m.fl. har i sin artikel från 2009 undersökt om det finns ett samband mellan 
slingriga kranskärl och kranskärlssjukdom, genom att på personer med slingriga kranskärl 
undersöka förekomst av hjärtsjukdom. Definitionen av slingrig är i denna artikel att kärlet ska 
svänga två gånger i en definierad riktning, vilket avgörs genom att titta på bilder från ICA-
undersökningar. (Groves m.fl., 2009). 

Segers ES. m.fl. beskriver i sin artikel en hypotes om att slingriga kranskärl skulle vara bättre 
ur blodflödessynpunkt, och undersöker denna. (Segers m.fl., 2007). 

Handledare Torkel Brismar presenterade en artikel som handlar om en metod för att mäta 
formen på kärl i tumörer, vilka är på mikroskopisk nivå. Artikeln, som är skriven av DeLoid 
m.fl. är den enda i sammanhanget där en tredimensionell mätning utförs på kärlet. Man 
behandlar särskilt metoder för att kunna upptäcka och se skillnad på kärl formade som en 
spole respektive kärl med sinusoidal form. (DeLoid m.fl., 2005). 
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1.2 Syfte och målformulering 
Uppdragsgivarnas önskan var att detta examensarbete skulle utgöra en pilotstudie, det vill 
säga en förstudie som kan utgöra en grund för framtida studier. 

Målet med examensarbetet var att: 

• Ta fram mätmetoder för analys av kranskärlet LAD:s form i 3D. 
• Diskutera ovanstående med avseende på funktion och felkällor. 
• Föreslå den mätmetod som fungerar bäst. 

Det är författarnas förhoppning att de mätmetoder som här behandlas ska kunna hjälpa till vid 
eventuella framtida studier i ämnet. 

 

1.3 Avgränsningar 
Med datortomografibilder kan mätningar utföras på tredimensionella objekt, varför 
kranskärlsavbildningar från just denna modalitet är intressanta. 

Eftersom syftet med detta arbete har varit att fungera som en pilotstudie har det avgränsats till 
att endast behandla mätmetoder för att mäta formen på ett av hjärtats större kranskärl, LAD 
(Left Anterior Descending). Enligt Ripsweden är det inte möjligt att LAD slingrar sig uppåt 
mot aorta, eller nedåt mot apex, varför mätningarna avgränsats till att analysera hur mycket 
kärlet slingrar sig över hjärtat, det vill säga längs hjärtats yta, från början till slut. 

Då rapporten har en begränsad omfattning (kandidatexamensarbete, 15hp), kommer endast de 
mätmetoder tas i beaktande som ligger inom en lämplig kunskapsram och som går att 
konstruera med lämplig tidsåtgång. 

 

1.4 Metoder 
Mätmetoderna som presenterats i arbetet har konstruerats under kontinuerlig diskussion med 
uppdragsgivarna Torkel Brismar, Kerstin Cederlund och Jonaz Ripsweden. 

Mätmetoderna har utformats i Matrix laboratory, MATLAB, vilket är både ett program och 
ett programmeringsspråk. De versioner som använts är 2010a och 2010b. 
Datortomografibilderna erhölls från röntgenkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Dessa var i filformatet DICOM, vilka lästes in i MATLAB via funktionen 
dicomread. Funktionen finns endast med MATLAB-tillägget Image Processing Toolbox. 

För att kunna verifiera att datortomografibilderna lästs in korrekt har 
bildbehandlingsprogrammet ImageJ, version 1.44, använts tillsammans med den i MATLAB 
inbyggda plot-funktionen. ImageJ har ett brett stöd för DICOM-formatet och programmet 
möjliggör visualisering av respektive kranskärl i 3D. 

Under konstruktionen av vissa mätmetoder har anatomiska aspekter varit avgörande för 
mätmetodens utformning. I dessa fall har uppdragsgivarna konsulterats. 

Då vissa termer relaterade till medicinsk teknik och medicinska undersökningsmetoder har 
diskuterats har dessa förkortats med den engelska förkortningen istället för den svenska, då de 
engelska förkortningarna ansetts vara mer vedertagna i sammanhanget. 
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2. Resultat 
 

Definitioner: 

Slingrighet - Att kärlet slingrar sig innebär att det svänger fram och tillbaka över hjärtat, 
samtidigt som det färdas nedåt, mot apex. 

CT-bild  - Den tvärsnittsbild som tas med hjälp av en datortomograf, CT. Kallas även 
  för slice. 

Pixel   - Ett litet areaelement i en bild. 

Voxel   - Som en pixel, men med en dimension till, alltså ett volymelement. 

Pixelvärde  - Det värde som en pixel i en matris har. Pixelvärdet representerar  
  röntgenabsorptionen hos den i CT-bilden motsvarande pixeln. 

För att ta fram LAD ur CT-bilderna, vilka till en början innehöll hela hjärtat och viss 
kringliggande vävnad, användes så kallad seeding, vilket gjordes på kliniken av en av 
handledarna. Seeding innebär att användaren får ange en startpunkt varefter alla intilliggande 
pixlar med samma, eller liknande, pixelvärde kommer att registreras. Samma 
tillvägagångssätt upprepas för de nyregistrerade punkterna tills pixelvärdet hos samtliga 
intilliggande pixlar skiljer sig för mycket från det ursprungliga. I och med seedingen erhålls 
endast bilder som innehåller önskad information, vilket i det här fallet varit kärlet LAD. 

Den så kallade slice-riktningen definieras här som den riktning som är vinkelrät mot 
respektive datortomografiskiva. Denna går att välja fritt med begränsningen att den måste 
vara densamma för samtliga CT-bilder i en uppsättning. 

Följande tre parametrar har legat till grund för kvantifiering av slingrigheten hos kranskärlet 
LAD, varför dessa även utgör delmoment i arbetet: 

• Kärlets längd då man följer hela kärlet från början till slut.  
• Hur lång kärlets båglängd är, det vill säga den kurva som går från kärlets början till 

slut. 
• Antal gånger kärlet slingrar sig på hjärtats yta. 

Se bilagor 1-6 för MATLAB-kod som representerar avsnitten 2.1-2.3. 

2.1 Konstruktion av mätobjekt 
Innan mätmetoderna kunde utformas var CT-bilder, som endast innehåller kärlet i fråga, 
tvungna att läsas in i MATLAB. Filformatet på CT-bilderna är DICOM, som står för Digital 
Imaging and Communications in Medicine, vilket är standard för tomografibilder. Bilderna 
sparas efter inläsning som matriser där dimensionen är densamma som för CT-bilderna, vilket 
i det här fallet varit 512x512 element. Med flera CT-bilder kan således en tredimensionell 
matris skapas där den tredje dimensionen representerar antalet CT-bilder och där varje 
element har ett pixelvärde. På detta sätt har en 3D-matris skapats. 

Den 3D-matris som här nämns består av väldigt många element eftersom varje voxel från CT-
bilderna nu istället motsvaras av ett pixelvärde i matrisen, vilket har försvårat mätprocessen. 
Ett beslut fattades därför om att matrisens element skulle reduceras så att endast kärlets 
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mittpunkter i varje CT-bild skulle finnas representerade. Detta gjordes i två steg som beskrivs 
i nästkommande avsnitt. 

2.1.1 Mittpunkter i de tre koordinatplanen 
Eftersom kärlet inte representeras entydigt i något av de tre koordinatplanen (xy, yz, zx) utan i 
den volym som de tre koordinataxlarna (x, y, z) spänner upp, var tanken från början att 
matrisen skulle genomsökas i alla tre riktningar, det vill säga i x-led, y-led och z-led, för att 
minimera förlusten av data. Meningen med detta var att man i varje plan där kärlsegment 
hittades, endast skulle spara respektive segments mittpunkt för att sedan utföra mätningarna 
på dessa. Det konstaterades att det med så kallad linjärsökning, det vill säga genomsökning av 
rad för rad i en matrisrepresentation av ett plan, var mycket svårt att identifiera samtliga 
individuellt sammanhängande kärlsegment.  

Slutligen beslutades att denna del av mätningen endast skulle syfta till att reducera den 
ursprungliga 3D-matrisen genom att för varje rad som genomsöks i ett plan, skapa 
mittpunkter för varje kärlsegment på den aktuella raden. Detta upprepas sedan för alla rader i 
det aktuella planet, och slutligen för samtliga plan i volymen.  

På grund av ovan beskrivna komplikationer togs kärlets mittpunkter fram på ett alternativt sätt 
som endast ger en mittpunkt per genomsökt plan. 

2.1.2 En mittpunkt per plan 
För att kunna reducera CT-bilderna till att i matrisrepresentation endast innehålla en mittpunkt 
per plan, krävs att ett plan definieras som kärlet inte går igenom mer än en gång. Enligt 
Ripsweden är detta ungefär ekvivalent med transversalplanet genom hjärtat. 

För att skapa en mittpunkt per plan, registreras samtliga punkter i det genomsökta planet som 
representerar ett kärlsegment och ett medelvärde skapas av deras koordinater. Mittpunkten 
sparas sedan i en tom matris på den position som motsvarar medelvärdet. Den slutgiltiga 
matris som kvarstår benämns hädanefter mittpunktsmatrisen, se fig. 1a. 

 

 

Fig. 1. Matriser där endast kärlets mittpunkt finns representerade. a)T.v. Endast mittpunkter. 
b)T.h. Mittpunkterna i fig. 1a med linjer dragna emellan. 
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2.2 Mätmetoder 
2.2.1 Kärlets totala längd 
Metoden som använts för att mäta kärlets totala längd har gått ut på att mäta avstånden mellan 
samtliga på varandra följande punkter som ligger lagrade i den mittpunktsmatris som skapats. 

Till en början sparas alla punkter som tillhör kärlet, det vill säga de punkter som har ett 
pixelvärde skilt från noll, i en lista i den ordning de påträffas i av programmet. Efter det har 
en ny, tom lista skapats där kärlets punkter sorterats in så att avståndet mellan efterföljande 
punkter är minimalt. Detta görs genom att till en början spara in kärlets första punkt, vilket är 
den punkt som programmet först stöter på vid genomsökning, och därefter jämföra alla andra 
punkters avstånd till denna. Den punkt som ligger närmast i rummet läggs då in som andra 
punkt varpå nästa omgång jämförelser utförs mot denna. Processen upprepas tills samtliga 
punkter är sorterade. För att jämförelserna inte ska göras mot samma punkt flera gånger tas 
elementen bort efter användande. 

Slutligen utförs mätningen av avstånden mellan alla på varandra följande element i den 
sorterade listan med hjälp av vektoralgebra, vilket i detta fall representeras av Pythagoras sats 
för tredimensionella avstånd. Dessa avstånd adderas och en total längd på kärlet erhålls, se 
fig.1b. 

2.2.2 Kärlets båglängd 
Kärlets båglängd definieras som längden på kärlet då man mäter det från början till slut och 
tar hänsyn till hjärtats buktade form, se fig. 2a., men inte till kärlets slingriga form, se fig.2b.  

 

Fig. 2. Kärlets båglängd. a) T.v. LAD sett från sidan - en bra representation av kärlets 
båglängd. b) T.h. LAD sett framifrån där kärlets slingriga form är som tydligast - här ges 
ingen information om kärlets båglängd. Den röda pilen representerar den föreslagna så 
kallade slice-riktningen. 

Metoden som beskrivs nedan ger ett approximativt värde av kärlets båglängd. 

Mätningen inleds med att en vektor skapas, som går från första till sista punkten på kärlet, 
kallad ursprungsvektorn, för att sedan registrera dess längd, se fig. 3a. Ursprungsvektorn har 
sedan delats upp i ett bestämt antal delar, användaren väljer själv hur många, se fig. 3b. Start 
och slutpunkterna för de olika delarna registreras sedan. Det plan som punkten ligger i 
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identifieras varpå kärlet eftersöks i det aktuella planet. Då kärlet påträffats skapas en vektor 
från startpunkten till den punkt på kärlet som ligger i det genomsökta planet. Denna punkt 
sparas som ny startpunkt, vartefter processen upprepas för samtliga segment. 
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Fig. 3.a) T.v. LAD med ursprungsvektorn utritad. b) T.h. LAD med ursprungsvektorn 
uppdelad i fyra delvektorer 

 

2.2.3 Antal gånger kärlet slingrar sig 
Den metod som använts för att mäta antalet gånger kärlet slingrar sig har gått ut på att 
analysera kärlpixlarnas koordinater, och undersöka hur de ändras då kärlet följs från början 
till slut. Denna mätning har underlättats genom att projicera kärlet på ett plan i vilket 
mätningar på hur kärlet rör sig har gjorts. 

Projektionen har jämförts med kärlets ursprungliga utseende och det har bekräftats att 
projektionen inte medför en, för mätningarna, betydelsefull dataförlust. 

s. Detta sker genom att undersöka längsmed 
ilken av de två koordinataxlarna som kärlpixlarnas koordinater förändras på ett i förhand 

definierat sätt. Om den utvalda kärlpixelns koordinater beter sig på följande sätt i förhållande 
reras en sväng i motsvarande koordinataxels 

ärlets totala längd och båglängd tagits fram i ovanstående avsnitt har ett index på 
t göra detta har varit att dividera kärlets totala längd 

När kärlet projicerats på ett plan, undersöks de pixlar som motsvarar kärlet och på detta sätt 
kan kärlsegment som slingrar sig identifiera
v

till tidigare kärlpixlars koordinater, så regist
riktning: 

• Den ökar för att sedan minska. 
• Den minskar för att sedan öka. 
• Den är oförändrad för att sedan öka. 
• Den är oförändrad för att sedan minska. 
• Den ökar för att sedan vara oförändrad. 
• Den minskar för att sedan vara oförändrad. 

Samtliga ovanstående parametrar registreras vid förekomst och kan därför tillsammans 
användas för att definiera en sväng.  

2.3 Slingrighetsindex 
Efter att k
slingrigheten räknats ut. Metoden för at
med kärlets båglängd, 

8 
 



  

 ä
å ä  

 

t vill 

 

 

Indexet är således ett förhållande mellan de olika längderna och presenteras i procent, de
säga längden från början till slut som andel av båglängden. 
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3. Diskussion 
3.1 Konstruktion av mätobjekt 
När CT-bilderna skulle läsas in i MATLAB från den CD-skiva som skapats på kliniken, 
uppstod problem. Bilderna på cd-skivan saknade nämligen ändelse, varför filerna inte kändes 
igen av MATLAB. Det krävdes därför att ändelsen .dcm lades till på samtliga filer. För att 
slippa göra detta manuellt för de hundratals bilder som skulle undersökas, användes ett 
program för Windows 7 som kunde döpa om flertalet filer samtidigt, Bulk Rename Utility. I 
Mac OS X v.10.6.7 finns ett inbyggt program, Automator, som kan utföra liknande 
operationer. Det har inte undersökts om programmet finns i andra versioner av Mac OS X. 

Det som avgjorde ordningen som CT-bilderna sparades i, i den första 3D-matrisen, var 
filnamnet på DICOM-filerna. Detta uppmärksammades då tre mittpunktsmatriser skapades 
och plottades, en för varje koordinataxel. Kärlet visade sig då vara osammanhängande i 
samtliga riktningar som mittpunkterna beräknats fram i. Detta var mycket underligt eftersom 
tidigare observationer indikerat att mittpunktsmatrisen bäst representerade kärlet då det plan 
som på bästa sätt motsvarade tvärsnittet genom hjärtat, används för att skapa 
mittpunktsmatrisen. Orsaken till detta fel var att MATLAB läst in filerna i den ordning som 
motsvarade filnamnen, vilka blivit numrerade i en felaktig ordning. Detta upptäcktes genom 
att titta på CT-bilderna i ImageJ, där bilderna lästs in via kommandot "Import Image 
Sequence". Då en uppsättning CT-bilder läses in i ImageJ sorteras de efter den ordning som 
de togs i då undersökningen utfördes. Detta möjliggörs tack vare DICOM-formatet, som 
innehåller sådan information. 

Det rekommenderas på grund av ovanstående att då filer läses in i MATLAB ska hänsyn 
endast tas till den information som finns lagrad i varje DICOM-fil, snarare än till filnamnet. 

Arbetet har underlättats av att de DICOM-bilder som erhållits från kliniken endast innehållit 
kranskärlet LAD. En isolering av LAD i MATLAB hade kunnat utföras med seeding, vilket 
istället gjorts på kliniken och som beskrevs i kapitel 2, men det skulle varit mycket svårt 
eftersom röntgenabsorptionen, och därigenom pixelvärdet, är ungefär densamma i alla 
kranskärl varför LAD skulle varit mycket svårt att särskilja. 

En felkälla som tydligt framkommit under arbetets gång är att små segment av kringliggande 
vävnad, som inte är sammanhängande med kärlet, inte tagits bort då LAD isolerats. Då 
metoden seeding ej implementerats i de algoritmer som använts för att utföra mätningen, 
misstolkar algoritmerna dessa segment som kärl, och konsekvensen blir att en mittpunkt i det 
aktuella planet kan förskjutas, om än bara lite. Denna felkälla förväntas ge ett mycket litet 
bidrag till det slutgiltiga mätresultatet eftersom den del som inte tillhör kärlet är mycket 
mindre än den del som representerar detsamma. 

Ett av målen med arbetet har varit att skapa en mätmetod som på något sätt kan kvantifiera 
slingrigheten hos LAD. Eftersom det är just ett index som ska tas fram, alltså ett förhållande 
mellan två längder, krävs det att samtliga parametrar som utgör indexet är mätta i samma 
koordinatsystem. Det spelar således ingen roll om mätningarna utförs på det faktiska hjärtat 
eller om samma mätningar görs på en 3D-matris som på ett bra sätt representerar kranskärlet i 
fråga. 

3.1.1 Mittpunkter i de tre koordinatplanen 
Den 3D-matris som först skapas utifrån CT-bilderna innehåller väldigt många element, varför 
det före mätningarna skulle utföras var av intresse att reducera denna matris till att endast 
innehålla kärlets mittpunkter. För att minimera förlust av information om kärlets form var det 
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initialt tänkt att den ursprungliga 3D-matrisen skulle genomsökas i samtliga tre koordinatplan 
för att i varje plan skapa en mittpunkt per kärlsegment. Om kärlet går igenom ett plan mer än 
en gång så ges en felaktig mittpunkt av att skapa ett koordinatmedelvärde av samtliga 
kärlpixlar. Antag till exempel att endast två kärlsegment finns representerade i ett plan, det 
vill säga planet skär alltså kärlet två gånger, och att de båda segmenten har samma form och 
storlek. Genom att skapa ett koordinatmedelvärde av samtliga kärlpixlar i planet kommer en 
mittpunkt felaktigt tilldelas en punkt som ligger mitt emellan de två kärlsegmenten.  

På grund av ovanstående komplikationer beslutades att delmoment 2.1.1 istället skulle syfta 
till att endast reducera den ursprungliga 3D-matrisen, så att kärlet skulle representeras av färre 
punkter. Detta gjordes genom att genomsöka rad för rad i den matris som representerade det 
aktuella planet och sedan skapa ett medelvärde för varje segment som fanns representerat på 
den aktuella raden. Processen upprepades sedan för samtliga plan i volymen. Antalet 
kärlpixlar reduceras på detta sätt i hög grad, men inga entydiga mittpunkter skapas, varför 
delmoment 2.1.2 är nödvändigt. 

De problem som beskrivs ovan kommer man runt genom att implementera den tidigare 
beskrivna metoden seeding, vilket innebär att man, så fort en kärlpixel hittas i ett plan, söker i 
de intilliggande pixlarna tills samtliga sammanhängande kärlpixlar registrerats. Ett 
medelvärde av kärlpixlarnas koordinater kan då räknas ut, vilket motsvarar det funna 
kärlsegmentets mittpunkt. Huruvida mittpunktsmatrisen, som beskrivs i 2.1.2, är nödvändig 
om denna metod istället används har inte utretts här men rekommenderas att undersökas inför 
framtida studier. 

 

Fig. 4. a ) T.v. en obehandlad bild av LAD som det ser ut i ImageJ. b) T.h. Samma kärl 
representerat av en mittpunktsmatris i MATLAB. 

 

3.1.2 En mittpunkt per plan 
När endast en mittpunkt per plan finns representerad i den 3D-matris som skapats, är det 
viktigt att denna mittpunkt verkligen ligger mitt i kärlet, för att minimera felet. Det enda sätt 
att åstadkomma detta på är om varje CT-bild representerar kärlets tvärsnitt. I praktiken 
fungerar detta endast om man kan specificera slice-riktningen för varje CT-bild, vilket inte är 
möjligt. Begränsningen ligger i den programvara som man på kliniken använder för att skapa 
CT-bilderna. En alternativ slice-riktning som bäst uppfyller kravet på att kärlet inte får gå 
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genom samma CT-bild flera gånger, har därför bestämts. Genom att titta på kranskärl i 3D 
med hjälp av datorerna på kliniken, har observationen gjorts att det är den raka linje som går 
från kärlets början till kärlets slut som bäst representerar denna riktning. 

Det har dock observerats att hos vissa patienter kan den yttersta delen av LAD kröka runt 
apex för att sedan färdas uppåt en mycket kort sträcka. För dessa patienter kommer 
transversalplanet genom hjärtat att skära LAD mer än en gång. Den lilla del av LAD som hos 
dessa patienter står för avvikelsen antas vara tillräckligt liten för att försummas i 
beräkningarna. 

Till en början var de bilder som undersöktes i MATLAB tagna i olika slice-riktningar, varför 
jämförelser mellan kärl från olika patienter var svår och orsakade förvirring. Vid eventuell 
framtida användning rekommenderar författarna därför att de CT-bilder som ska jämföras 
sparas i samma slice-riktning. 

 

3.2 Mätmetoder 

3.2.1 Kärlets totala längd 
Den metod som används för mätning av kärlets totala längd, som beskrevs i avsnitt 2.2.1, är 
noggrann och mäter det efterfrågade avståndet väl. Det finns dock en brist som helt och hållet 
avgör metodens tillförlitlighet. När första punkten, som alla andra mätningar utgår ifrån ska 
bestämmas tas den första punkt som programmet träffar på i mittpunktsmatrisen. Detta kan i 
vissa fall leda till att startpunkten definieras som en punkt som ligger en bit in i kärlet, 
eftersom kärlets startpunkt inte nödvändigtvis ligger i första slicen. Vidare kommer då de 
fortsatta mätningarna som görs i kärlet utföras som det är tänkt, men eftersom de punkter som 
använts tas bort efter användning kommer det finnas punkter kvar att behandla när 
programmet kommit till kärlets slutpunkt. Avståndet från denna punkt till en av de 
kvarvarande punkterna, som ligger i början av kärlet, kommer då att mätas och inkluderas i 
den totala längden, vilket ger ett stort mätfel. Detta har undvikits genom att införa ett villkor 
som inte tillåter avstånd över ett visst värde att adderas. 

Då vissa krav satts på vilken riktning CT-bilderna bör vara sparade i redan innan 
mittpunktsmatrisen skapas, utgör detta inte en betydande felkälla hos den beskrivna 
mätmetoden. 

3.2.2 Kärlets båglängd  
Som tidigare nämnts så definieras kärlets båglängd som längden på kärlet då man mäter det 
från början till slut och tar hänsyn till hjärtats buktade form, men inte till kärlets slingriga 
form. Det är alltså viktigt att mäta kärlets båglängd eftersom hjärtats form kan tänkas variera 
mellan olika patienter.  

På grund av kärlets komplicerade form i rummet har kärlets båglängd inte lyckats mätas, utan 
endast en approximativ mätning av båglängden har gjorts, vilket är den som beskrivs i 2.2.2. 
Denna metod har dessvärre ett stort antal felkällor. Till en början kan nämnas att antalet delar 
ursprungsvektorn delas upp i spelar en väldigt stor roll för resultatet. Om vektorn delas upp i 
för få delar resulterar det i att längden som mäts inte följer med kärlet i dess krökning längs 
ett tänkt buktat plan på hjärtats yta. Om för många delar tas i beaktande kommer det resultera 
i att en liknande mätning görs som den på kärlets totala längd, och detta bör undvikas då det 
ger ett missvisande index. Problemet är att veta hur många delar på vektorn som ska 
användas. Under arbetets gång har inte någon bättre metod för detta tagits fram än att 
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manuellt titta på bilden med kärlet och vektorn i och se hur vektorn då ligger i förhållande till 
kärlet. 

Projektionen som görs av de olika punkterna kommer alltid att ske i ett plan, då den 
koordinataxel som motsvarar slice-riktningen låses och det plan som då uppstår söks igenom 
efter en punkt som tillhör kärlet. Denna projektion är inte optimal. Grundtanken med denna 
metod var att de punkter som projicerades skulle hamna på den kurva som representerar 
kärlets båglängd. Detta kommer inte alltid att inträffa eftersom det lika gärna kan ske att 
projektionen placerar en punkt längst ut på en sväng av kärlet. Detta gör att avståndet, alltså 
längden på den vektor som skapas mellan de olika punkterna, då blir längre än om 
projektionen hamnat på en del av kärlet som låg närmre ursprungspunkten. Hur varje 
delvektor hamnar är svårt att förutse, varför detta fel beräknas vara så stort att mätningens 
relevans måste ifrågasättas. Ett alternativ till kärlets båglängd har därför tagits fram, vilket 
utgörs av längden på den raka sträckan från kärlets början till slut. 

3.2.3 Antal gånger kärlet slingrar sig 
Att göra en tredimensionell analys av kärlet är nödvändigt för att mäta de längder som finns 
behandlade i 2.2.1 och 2.2.2. Detta då längderna tas fram genom att mäta beloppet av de 
vektorer som går mellan kärlets mittpunkter. För att mätningen ska kunna göras i ett plan 
krävs att samtliga vektorer projiceras på detta plan. Projektionen medför en förändring av 
respektive vektors längd, varför denna metod är missvisande och den tredimensionella 
analysen istället tillämpats. Vid mätning av antal gånger som kärlet slingrar sig är det inte en 
eller flera längder som ska mätas varför en projektion i detta fall ger en godtagbar 
representation av kärlet. Det finns dock ett krav vilket är att det plan som kärlet projiceras på 
måste vara sådant att så lite information som möjligt om LAD:s eventuella slingriga form, går 
förlorad. Detta uppnås genom att projektionen görs på det plan som bäst representerar kärlets 
slingriga form över hjärtats yta. Om detta plan representeras av något av de tre 
koordinatplanen (xy, yz, zx) och mittpunktsmatrisen skapats enligt föreslagna 
rekommendationer, där slice-riktningen utgör den riktning som motsvarar en rak linje från 
LAD:s början till slut, kommer projektionen av kärlet inte medföra förlust av betydelsefull 
data, se fig. 5. Detta har bekräftats genom att titta på kärlets projektion och jämföra den med 
kärlets form i 3D. 

 

Fig. 5. a ) En representativ projektion av ett kärl. 
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De kärlpixlars koordinater som registrerats varierar i vissa fall mycket lite, det vill säga om 
man tittar på nästföljande kärlpixel har koordinaterna endast förändrats med ett värde på ett 
eller två. Även störningar av samma storleksordning har observerats men då trenden för 
flertalet efterföljande kärlpixlar varit mycket tydlig, har denna felkälla antagits ge ett mycket 
litet bidrag till det totala mätfelet. Denna felkälla antas orsakats av reduktionen av kärlets 
mittpunkter till endast en per plan, samt den projektion som gjorts för att kunna utföra den 
aktuella mätningen. 

Det är viktigt att poängtera att denna metod är beroende av att kärlet projicerats på ett plan 
samt att planet är anpassat så att kärlets utbredning över hjärtats yta tydligt kan observeras. 

3.3 Slingrighetsindex 
Slingrighetsindexet utformades för att på bästa sätt kunna jämföra slingrigheten hos olika 
hjärtan. Om det istället för ett index varit en längd eller liknande som presenterats, hade detta 
resulterat i svårigheter vid jämförelse mellan olika hjärtan, då storleken på hjärtat enligt 
uppdragsgivarna kan variera stort mellan olika individer. 

Slingrighetsindexet utgörs av två längder, båglängden och kärlets totala längd. Förutsatt att ett 
kärls totala längd överstiger det i rummet kortaste avståndet från kärlets början till slut, måste 
kärlet vara böjt till formen. Huruvida kärlet går i en lång båge eller slingrar sig fram och 
tillbaka i en viss riktning är dock oklart, varför ytterligare en parameter tagits fram, se 3.2.3. 

De felkällor som diskuterades i avsnitt 3.2.2 gör att mätningen av längden blir väldigt osäker 
och av denna anledning har ytterligare en metod utformats för uträkning av 
slingrighetsindexet. Denna metod går ut på att istället använda längden på ursprungsvektorn i 
avsnitt 2.2.2, det vill säga vektorn från kärlets första till sista punkt, som nämnare i indexet. 
Det är denna längd som i slutändan används i indexet istället för kärlets båglängd. 

I de artiklar som kliniken bistått med, som behandlar liknande ämnen, nämns index som 
liknar det som här tagits fram. I artikeln av DeLoid med flera har samma index tagits fram, då 
under benämningen "DM - The Distance Metric". (DeLoid m. fl., 2005). I artikeln av Jacob 
med flera definieras "TI -Tortuosity Index", som den kortaste sträckan från kärlets början till 
slut, dividerat med kärlets totala längd (Jacob, 1996).  

Problemet med den nya metod som presenterades här är att det är en rak linje som mäts, 
varför kärlets böjda form inte tas i beaktande. Det slingrighetsindex som skapats utgörs av 
mätdata i par, det vill säga mätdata från samma hjärta. Om någon av indexets parametrar 
varierar mycket mellan olika patienter, är detta gynnsamt för indexet eftersom jämförelse av 
olika patienter då underlättas. När en rak linje dras kan man förvänta sig att linjens längd inte 
skiljer sig lika mycket mellan olika individer som båglängden gör, eftersom båglängden även 
tar hänsyn till hjärtats form. Beroende på var start- respektive slutpunkt satts på kärlet på 
kliniken, finns också ett fel som är svårt att mäta. Om detta förhållande mellan ett specifikt 
kärls totala längd mäts, dividerat med kärlets båglängd, är detta således oberoende av var start 
och slutpunkt satts.  

Sammantaget verkar det som att det slingrighetsindex som här skapats, är vedertaget i 
sammanhanget, vilket kan bekräfta att motsvarande parametrar kan tänkas ha klinisk relevans. 
Detta bekräftas också i artikeln av Groves m. fl.; "The presence of severe tortuosity was 
associated with a statistically significant lower incidence of significant coronary artery 
disease (p = 0.003)" (Groves m fl., 2009).  
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3.4 Alternativa mätmetoder 
 
Under arbetets gång har det många gånger uppstått problem som kunnat lösas med 
matematiska, analytiska metoder. Detta hade kunnat göras om kärlet istället för att bestå av 
diskreta värden, punkter, varit representerat av en kontinuerlig funktion, en kurva. Den kurva 
som då representerat funktionen hade kunnat mätas och funktionen hade kunnat analyseras 
med till exempel differentialkalkyl. Skärning mellan olika linjer, ytor och kurvor hade enkelt 
kunnat bestämmas. 

Hela arbetet har varit begränsat till att omfatta mätningar på diskreta punkter, varför en 
begränsning många gånger varit koordinataxlarnas orientering. Om koordinataxlarna kunnat 
orienteras fritt hade många problem varit mycket enklare att lösa, speciellt de där projektioner 
utförts, då dessa kunnat optimeras. Hur detta kan åstadkommas i MATLAB har inte utretts, 
men uppmuntras att undersökas inför framtida studier. 

En mätmetod som kommit i åtanke flera gånger under arbetets gång, är att om samtliga 
mätningar utförs på ett plan, en tvådimensionell representation av kärlet, krävs det att denna 
representation innehåller all data som kan vara relevant för mätningarna. Detta är endast 
möjligt om kärlet kan avbildas på det tänkta buktade plan som det ligger på hjärtats yta, för att 
sedan föras över till ett platt plan där mätningarna kan genomföras. Detta kan liknas med att 
kärlet ligger på en genomskinlig yta som är formad som en halv cylinder. Om man belyser 
ytan från ovan med en lampa kommer en skugga uppstå bakom kärlet. Denna skugga 
representerar projektionen. Om man istället rätar ut ytan så att den är plan representerar detta 
en avbildning. Eftersom avbildningen bevarar den information som finns i en tredimensionell 
representation av kärlet, vilket projektionen inte gör, reduceras mätningarna till att endast ske 
i två dimensioner, vilket underlättar. En sådan avbildning rekommenderas vid framtida 
utformning av nya mätmetoder. 

16 
 



  

4. Slutsats 
 

För att undvika att ordningen på CT-bilder hamnar fel då de läses in i MATLAB 
rekommenderas att ordningen bestäms av den information som ligger lagrad i DICOM-
filerna. 

Då den metod som använts för att konstruera den mittpunktsmatris som mätningarna utgått 
ifrån har en del brister, rekommenderas att metoden seeding istället används. Detta eftersom 
man med seeding är oberoende av hur många kärlsegment som finns i det plan som ska 
reduceras till att endast innehålla kärlsegmentens mittpunkter. 

Det slingrighetsindex som tagits fram utgör tillsammans med antalet gånger som kärlet 
slingrar sig, den slutgiltiga metoden för kvantifiering av slingrigheten hos kranskärlet LAD. 
Slingighetsindexet rekommenderas bestå av LAD:s totala längd och kärlets båglängd. 
Metoden som använts för att approximativt beräkna kärlets båglängd har brister som kan ge 
missvisande mätresultat, varför andra metoder diskuterats och felkällorna i den använda 
metoden noggrant belysts. På grund av felkällorna har ett alternativ till denna parameter tagits 
fram som utgörs av det kortaste avståndet mellan kärlets start- och slutpunkt.  

För att förenkla mätningarna rekommenderas att CT-bilderna är orienterade så att varje slice 
på bästa sätt motsvarar ett tvärsnitt genom kärlet. 

Den metod som använts för uträkning av antalet gånger som LAD slingrar sig är begränsad 
till att utföra beräkningarna på ett plan som kärlet projicerats på. Eftersom LAD slingrar sig 
över hjärtats yta antas projektionen avbilda kärlet på ett tillräckligt bra sätt, vilket bekräftats 
genom att titta på hur projektionen ser ut och jämföra med kärlets form i 3D.  

Ett alternativt angreppssätt för att lösa de problem som presenterats föreslås vara att analysera 
kärlet med matematiska, analytiska metoder. Huruvida det är möjligt att analysera kärlets 
form på ett sådant sätt, utifrån de matrisrepresentationer som här använts, uppmanas utredas i 
framtida studier. 
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Appendix 
Bilaga 1 – Huvudprogram 
  
%% Huvudprogram. 
% Använder sig av fyra funktioner som skapats under arbetets gång och en  
% som är lånad. 
clear all; clc; 
tic 
  
%% Läser in en serie DICOM-bilder och sparar dessa i en 3D-matris 
nimg=dicom_to_array(); 
  
%% Skapar en ny matris som endast innehåller kärlets mittpunkter. 
binar_meanvalues = meanarray_prod(nimg); 
  
%% Mäter den totala längden av kärlet. 
tot_vess_len = vessel_length_total(binar_meanvalues); 
  
%% Mäter kärlets längd från början till slut. 
vess_len = vessel_length(binar_meanvalues, 4); %4 är antalet delar vektorn 
delas upp i. 
  
%% Räknar antal gånger kärlet slingrar sig. 
turns = vessel_turn_count(binar_meanvalues, 5); %5 är antalet segment 
  
%% Räknar ut slingrigheten och visar resultatet för användaren (i %) 
tortuosity = ceil(100*tot_vess_len/vess_len); 
time = ceil(toc); 
fprintf('Slingrigheten på kärlet är %d procent \n med %d antal svängar \n', 
tortuosity, turns); 
fprintf('Hela uträkningen tog %d sekunder \n', time); 
  
%## END 

 
 



  

 
 

Bilaga 2 – Funktion som läser in DICOM-filerna 
 
%DICOM_TO_ARRAY är en function som låter anävndaren välja första filen i en 
%serie DICOM-bilder och sedan sparar dessa i en 3D-matris. 
function resultat = dicom_to_array() 
[filename, pathname] = uigetfile('Image'); 
if isequal(filename, 0) | isequal(pathname, 0) 
    setstatus('File not found'); 
else 
    cd(pathname) 
    k = findstr(filename, '.'); 
    fnames = dir([filename(1:2) '*']); 
    dh = dicominfo(filename); 
    r = dh.Width; 
    c = dh.Height; 
    numSlices = length(fnames); 
    nimg = zeros([r, c, numSlices]); 
    hw = waitbar(0, 'Processing volume slices, please wait...'); 
    for i=1:numSlices 
        dh = dicominfo(fnames(i).name); 
        nimg(:,:,i) = dicomread(dh); 
        waitbar(i/numSlices, hw); 
    end 
close(hw); 
resultat = nimg; 
     
end 
 
 

Källa: Demirkaya, Omer m. fl, Image processing with MATLAB : applications in medicine 
and biology, Boca Raton, FL, USA, CRC Press, 2009, 
Appendix B: Working with DICOM Images, 
http://biomedimaging.org/ 
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Bilaga 3 – Funktionen som skapar mittpunktsmatrisen 
% MEANARRAY_PROD är en funktion som skapar, utifrån en 3D-matris från 
% DICOM_TO_ARRAY, en ny binär matris där endast mittpunkterna för 
% kärlsegmenten finns registrerade. Om ett kärl skär ett plan flera gånger 
% kommer detta registreras och flera mittpunkter kommerskapas - en 
% mittpunkt per delsegment. Dessa reduceras sedan och utdata blir en ny 
% 3d-matris som endast innehåller kärlets mittpunkter. 
  
  
function binar_meanvalues_yz = meanarray_prod(nimg) 
  
tic; 
array3d = nimg; %den omodifierade CT-bilden överförd till en 3d-array 
a = size(array3d); 
%binar = zeros(a(1),a(2),a(3)); %allokerar en alla-element-noll 3D-array 
  
%% XY-PLANET - motsvarar transversalplanet genom hjärtat (klaffplanet) 
  
%Endast koden för detta plan är kommenterad. Samma process sker i alla tre 
koordinatplan. 
  
count=0; 
xpos=0; 
for z=1:a(3) %för varje XY-plan: 
    for y=1:a(2); 
        for x=1:a(1); 
            while array3d(x,y,z) ~= 0 && x <a(1) %då en kärlpixel påträffas             
                xpos = xpos+x; %registreras positionen 
                count = count+1; %samt antal pixlar 
                x = x+1; %och vi kollar vidare på efterföljande element för 
att få med hela segmentet                                                              
            end 
            if count >1; %här skapas mittpunkten för segmentet 
                xmean_pos = floor(xpos/count); 
                binar(xmean_pos,y,z) = 1; 
            end 
            count = 0; %nollställer inför nästa eventuella segment 
            xpos = 0;       
        end %och vi går vidare till nästa y-värde då alla x-värden i raden 
undersökts 
        x=1; %och slutligen börjar sökningen om på x=1 
    d en
end  
  
%% YZ-planet - motsvarar sagiatalplanet genom hjärtat - hjärtkammrarnas 
skiljevägg 
  
count=0; 
ypos=0; 
x=1; 
y=1; 
z=1; 
  
for x=1:a(1) 
    for z=1:a(3); 
        for y=1:a(2); 
            while (array3d(x,y,z) ~= 0) && (y < a(2))  
                ypos = ypos+y; 
                count = count+1; 

 
 



 

                y = y+1; 
            end 
             
            if count >1; 
                ymean_pos = floor(ypos/count); 
                binar(x,ymean_pos,z) = 1; 
            end 
            count = 0; 
            ypos = 0; 
        end 
        y=1; 
    end 
end 
  
%% ZX-planet - motsvarar dorsalplanet genom hjärtat 
% motsvarar bäst det plan som LAD 'slingrar' sig i. 
  
count=0  ;
zpos=0; 
x=1; 
y=1; 
z=1; 
  
  
for y=1:a(2)  
    for x=1:a(1); 
        for z=1:a(3); 
            while (array3d(x,y,z) ~= 0) && (z < a(3)) 
                zpos = zpos+z; 
                count = count+1; 
                z = z+1; 
            end             
            if count >1; 
                zmean_pos = floor(zpos/count); 
                binar(x,y,zmean_pos) = 1; 
            end 
            count = 0; %nollställer inför nästa eventuella segment 
            zpos = 0; 
        end 
        z=1; 
   nd  e
end 
%% DENNA DEL SKAPAR NU MEDELVÄRDET AV BINAR-arrayen, 
% Samtliga koordinatplan loopas igenom hela volymen och en mittpunkt per 
% plan skapas varför detta görs i tre riktningar för att hitta den riktning 
% som uppfyller de krav som satts på mittpunktsmatrisen. 
  
%YZ-planet 
a = size(binar); 
valuecount=0; 
xcount=0; 
ycount=0; 
zcount=0; 
xmean=0; 
ymean=0; 
zmean=0; 
binar_meanvalues_yz = zeros(a(1),a(2),a(3)); 
kk=1; 
jj=1; 
ii=1; 

 
 



 

for kk=1:a(1)         
    for jj=1:a(3); 
        for ii=1:a(2); 
            if binar(kk,ii,jj) ~= 0; 
                valuecount = valuecount + 1; 
                ycount=ycount+ii; 
                zcount=zcount+jj;   
            end 
        end 
    end 
    if valuecount >= 1; 
        ymean = floor(ycount/valuecount); 
        zmean = floor(zcount/valuecount); 
        binar_meanvalues_yz(kk,ymean,zmean) = 1; 
    end 
    ycount=0; 
    zcount=0; 
    valuecount=0; 
end 
  

 
 



 

Bilaga 4 – Total längd på kärlet 
 
%VESSEL_LENGTH_TOTAL är en funktion som tar en 3D-matirs som endast 
innehåller 
%mittpunkter från ett kärl i 3D-rummet och sedan skickar tillbaka totala 
%längden på kärlet. 
%Funktioner innehåller ett villkor som tvingar mätningarna att ske mellan 
%de punkter som ligger närmast varandra i rummet. 
  
function distance = vessel_length_total(binar_meanvalues) 
% Preallokerar alla data som kommer användas senare. 
len1 = size(binar_meanvalues); 
point_list = {}; 
n = 0; 
sorted_point_list = {}; 
  
%% Lägger in alla punkter på kärlet i en lista 
for x = 1 : len1(1) 
    for y = 1 : len1(2) 
        for z = 1 : len1(3) 
            if binar_meanvalues(x,y,z) ~= 0 
                n = n + 1; 
                point_list{n} = [x y z]; 
            end 
       nd  e
    end 
end 
  
%% Sorterar in alla punkter så att de som ligger närmast efterföljande 
% punkt ligger efter i listan. 
  
rev = 0; 
next_pos = point_list{1}; 
for jj = 1 : n 
    len2 = size(point_list); 
    m = 1; 
    shortest_dist = 1000; 
    if rev > 0 
        for ii = 1 : (len2(2)) 
            point_to_point = norm(sorted_point_list{rev} - point_list{ii}); 
            if point_list{ii}(1) ~= 0 && point_to_point < shortest_dist && 
... 
                    point_to_point < 20 
                next_pos = point_list{ii}; 
                m = ii; 
                shortest_dist = point_to_point; 
            end 
       nd  e
    end 
    rev = rev + 1; 
    sorted_point_list{rev} = next_pos; 
    point_list{m} = [0 0 0]; 
end 
  
%% Mäter avståndet mellan alla punkter. 
distance = 0; 
for pos = 1 : n-1 
    distance = norm(sorted_point_list{pos + 1} - sorted_point_list{pos}) + 
distance; 
end 

 
 



 

Bilaga 5 – Båglängd 
%VESSEL_LENGTH är en funktion som har som indata en 3D-matris som bara 
%innehåller mittpunkter. 
function distance = vessel_length(binar_meanvalues,parts) 
  
len1 = size(binar_meanvalues); 
rev = 0; 
  
%% Tar ut totala längden av en rak linje dragen från första punkten till 
% sista 
for x = 1 : len1(1) 
    for y = 1 : len1(2) 
        for z = 1 : len1(3) 
            if binar_meanvalues(x,y,z) ~= 0 && rev == 0 
                startpos = [x,y,z]; 
                rev = rev + 1; 
            end 
            if binar_meanvalues(x,y,z) ~= 0 && rev > 0 
                stoppos = [x,y,z]; 
            end 
       nd  e
    end 
end 
  
start_to_stop = ((stoppos(1) - startpos(1))^2 +... 
    (stoppos(2) - startpos(2))^2 + (stoppos(3) - startpos(3))^2)^(1/2)  ;
%% Delar upp totala längden i så många delar som önskas och drar sedan 
% linjer mellan de punkter som erhålls. 
part_len = start_to_stop/parts; 
norm_vector = (stoppos-startpos)/start_to_stop; 
distance = 0; 
for ii = 1 : parts 
    add = 0; 
    zv = 1; 
    pos = [0 0 0]; 
    while pos(1) == 0 && zv < len1(3) 
        pos_loop = floor(startpos+(part_len * norm_vector * ii)); 
        zv = pos_loop(3) + add; 
        for yv = 1 : len1(2) 
            for xv = 1 : len1(1) 
                if binar_meanvalues(xv,yv,zv) ~= 0 
                    pos = [xv,yv,zv]; 
                    xv = len1(1); 
                    yv = len1(2); 
                end 
            end 
        end 
        add = add + 1; 
    end 
% Mäter avståndet mellan punkterna. 
    if ii == 1 
        distance = distance + norm(pos-startpos); 
    elseif ii == parts 
        distance = distance + norm(stoppos-pos_earlier); 
    else 
        distance = distance + norm(pos-pos_earlier); 
    end 
    pos_earlier = pos; 
end 
 

 
 



 

Bilaga 6 – Antalet gånger kärlet slingrar sig 
 
% VESSEL_TURN_COUNT är en funktion som räknar ut antal svänger ett kärl gör 
% över en tänkt medellinje. Indata är en mittpunktsmatris och antalet 
% punkter som ska förändras för att definiera en sväng 
% VESSEL_TURN_COUNT(binar_meanvalues, n) 
% Funktionen filtrerar sedan bort alla förändringar som är färre än n 
% elemnt på rad. 
  
function yturns = vessel_turn_count(binar_meanvalues, n) 
%för att även undersöka x-komponenten, använd istället för yturns då  
%[xturns,yturns] och ändra i for-loopen nedan 
  
A=binar_meanvalues; 
  
s=size(A); 
count =0; 
L={}; 
%skapar lista (datatyp = cell) med punkterna från en projektion 
%L{a} ger vektor [x,y] t.ex 
for slice=1:s(3) 
    for y=1:s(2) 
        for x=1:s(1) 
            if A(x,y,slice) ~=0 
                count = count+1; 
                L{count} = [x,y]; 
                break 
            end 
        end 
    end 
end 
list_size=size(L); 
  
m = 10; 
for ii=1:list_size(2) 
    v=L{ii}; 
    oldii=ii; 
    count=0; 
    check=m; 
    summa=0; 
    while check>0 && ii>0; 
        arr = L{ii}; 
        summa=summa+arr(2); %rad 1, kolumn 2 
        ii=ii-1; 
        count=count+1; 
        check=m-count; 
    end 
    ii=oldii; 
    v(2) = floor(summa/count); 
    L(ii) = {v}; 
end 
  
  
% Kolla mittpunkterna i listan och jämför med tidigare. Så länge elementen 
% i listan följer samma trend så räknar man hur många gånger detta sker. 
% Användaren anger ett minimum-antal. Den yttersta for-loopen i 
huvudprogrammet kollar både pos1 och 
% pos 2 (se L_pos nedan) för varje element i L, eftersom användaren inte 
% vet i vilken riktning som ändringen av kommer ske. 

 
 



 

  
L_pos=2; %Lägg in detta i en for-loop för L_pos = 1:2 om x-komponenten 
önskas 
increase=0; 
decrease=0; 
unchanged=0; 
turns=0; 
first_loop=1; 
  
% Denna del kollar varje SEGMENT som har samma trend 
ii=1; 
while ii < (list_size(2)) 
     
    if ii==1 
        first = L{ii}; 
        second = L{ii+1}; 
    end 
     
    if second(L_pos) > first(L_pos) 
        increase=0; 
        while second(L_pos) > first(L_pos) && ii<=(list_size(2)-1)%lägger 
på increase+1 så länge det ökar 
            increase = increase+1; 
            ii=ii+1; 
            first = second; 
            second = L{ii}; 
        end 
    elseif second(L_pos) == first(L_pos) 
        unchanged=0; 
        while second(L_pos) == first(L_pos)&& ii<=(list_size(2)-1)%lägger 
på unchanged+1 så länge det är oförändrat 
            unchanged=unchanged+1; 
            ii=ii+1; 
            first = second; 
            second = L{ii}; 
        end 
    elseif second(L_pos) < first(L_pos) 
        decrease=0; 
        while second(L_pos) < first(L_pos) && ii<=(list_size(2)-1)%lägger 
på decrease+1 så länge den är minskar 
            decrease = decrease+1; 
            ii=ii+1; 
            first = second; 
            second = L{ii}; 
       nd  e
    end 
    %% OBS! Det är denna del av koden där villkor matas in för vad som ska 
räknas som en böj!! 
    %% Lämpliga gränser måste tas fram! 
     
    if first_loop ~=1 
        if increase_old > 0 && (decrease >n || unchanged >n) %ökade förra, 
minskar/oför. nu 
            turns = turns+1; 
        elseif decrease_old > 0 && (unchanged >n || increase >n)%minskade 
förra, oför./ökar nu 
            turns = turns+1; 
        elseif unchanged_old > 0 && (increase >n || decrease >n) 
%oförändrad förra, ökar/minskar nu 
            turns = turns+1; 

 
 



 

 
 

        end 
    end 
    first_loop = 0; % så att den inte ska gå in i ovanstående loop under 
varv 1 
     
    increase_old=increase; 
    decrease_old=decrease; 
    unchanged_old=unchanged; 
     
    if L_pos == 2%så att den tar både pos_1 och pos_2 i L, L{x} är ju en 
vektor. 
        yturns=turns; 
    end 
     
end %GÅR UR WHILE-LOOPEN 
yturns = floor(yturns/2); %Eftersom två svängar utgör en slingra. 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Invasiv koronarangiografi (ICA) 
	1.1.2 Datortomografisk kranskärlsangiografi (CCTA)
	1.1.3 Tidigare studier

	1.2 Syfte och målformulering
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metoder

	2. Resultat
	2.1 Konstruktion av mätobjekt
	2.1.1 Mittpunkter i de tre koordinatplanen
	2.1.2 En mittpunkt per plan

	2.2 Mätmetoder
	2.2.1 Kärlets totala längd
	2.2.2 Kärlets båglängd
	2.2.3 Antal gånger kärlet slingrar sig

	2.3 Slingrighetsindex

	3. Diskussion
	3.1 Konstruktion av mätobjekt
	3.1.2 En mittpunkt per plan

	3.2 Mätmetoder
	3.2.1 Kärlets totala längd
	3.2.2 Kärlets båglängd 
	3.2.3 Antal gånger kärlet slingrar sig

	3.3 Slingrighetsindex
	3.4 Alternativa mätmetoder

	4. Slutsats
	Referenser
	Appendix
	Bilaga 1 – Huvudprogram
	Bilaga 2 – Funktion som läser in DICOM-filerna
	Bilaga 3 – Funktionen som skapar mittpunktsmatrisen
	Bilaga 4 – Total längd på kärlet
	Bilaga 5 – Båglängd
	Bilaga 6 – Antalet gånger kärlet slingrar sig


