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ABSTRACT 
Quantitative assessment of disease progression in multiple sclerosis using MRI is an important issue for therapeutic 
monitoring and understanding to the development of disability. In particular, the relationship between spinal cord 
atrophy and development of disability has been the subject of recent research interest. We aim to segment the spinal cord 
from MR images and have a complete description of its surface in order to provide atrophy measurements from this 
surface, such as cross-sectional area. The proposed method is bases on geodesic active contour, with surface represented 
implicitly so that we do not need any parameterization. Some performance approaches are proposed to enhance the 
segmentation methods performance. In this paper, we included the image’s local information around the evolved contour 
to discriminate the spinal cord from the other organ. The method helps the contour active evolution stops exactly on the 
spinal cord surface desired to be extracted. Quantitatively, segmentation result obtained using this model is better than 
those proposed previously. The needed time to perform this segmentation is also shorter. 
Keywords: Multiple Sclerosis, Deformable Model, Contour Active Geodesic, IRM, Segmentasi Citra 
 
1. Pendahuluan 
Pengujian kualitatif perkembangan penyakit Multiple Sclerosis (MS) dengan menggunakan citra MRI merupakan issu 
penting untuk terapi dan pemantauan perkembangan penyakit ini, serta hubungannya dengan disability yang  dialami oleh 
pasien. MS sendiri merupakan salah satu isu penting dan menarik di bidang neurology terutama di negara-negara Eropa 
dan Amerika Serikat. Salah satu studi yang biasa dilakukan dengan menggunakan IRM ini adalah hubungan antara 
athropy sumsum tulang belakang dengan perkembangan penyakit tersebut, seperti dikaji pada beberapa litterature ini[1][2], 
dimana korelasi antara athropi dan disability juga telah ditunjukkan. Teknik pencitraan medis dengan menggunakan IRM 
telah mengalami perkembangan cukup pesat akhir-akhir ini, sehingga kualitas citra medis yang dihasilkan juga 
memudahkan studi penyakit MS. Namun demikian, studi ttg reliabilitas dan reproduktibilitas dari pengukuran tersebut 
masih sangat terbatas. 
 
Studi untuk menelaah korelasi antara MS dengan athropy sumsum tulang belakang sendiri dilakukan dengan mengukur 
luasan daerah yang dibuat dengan menggunakan penampang melintang (cross-sectional area) sepanjang sumsum tulang 
belakang, khususnya pada segment tulang belakang (cervical vertebre) di antara C2 dan C5 (lihat Gambar 1). 
Segmentasi, yang merupakan proses untuk melakukan ekstraksi satu atau beberapa objek dari objek yang lain di dalam  
citra, merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan. Pada banyak kasus, proses ini dilakukan secara manual, 
sehingga terkadang menjadi satu proses yang berat dan melelahkan bagi para operator. Selain itu variabilitas inter- dan 
intra-operatornya kadang juga relatif tinggi. 

 
Gambar 1. Pengukuran Cross Sectional Area untuk Memantau Perkembangan MS dan Korelasinya Athrophie. 

Untuk melakukan proses segmentasi otomatis pada organ ini, Coulon[3] menawarkan methoda berbasis B-Spline active 
surface. Dengan menggunakan metoda ini, sebuah permukaan segmentasi tulang belakang sebagai sebuah surface 
Dengan menggunakan metoda ini, sebuah permukaan segmentasi tulang belakang sebagai sebuah surface B Spline 
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terparametrisasi. Proses segmentasi dilakukan dengan melakukan modifikasi dari posisi masing-masing control point B 
Spline, sehingga diperoleh energi minimum yang diinginkan. Meski mempunyai hasil yang cukup teliti, namun method 
ini memerlukan waktu eksekusi yang cukup lama (lebih dari 20 jam untuk setiap citra). Selain itu, proses inisialisasi 
method ini juga cukup rumit untuk dilakukan. 
 
Pada bidang pencitraan medis, telah banyak teknik dan methoda banyak ditawarkan untuk menyelesaikan problem 
segmentasi ini. Namun demikian hingga saat ini belum ada satu methoda unik yang bisa menyelesaikan semua kasus 
segmentasi citra dengan memuaskan. Pada akhirnya, pemilihan metoda segmentasi citra selalu didasarkan pada aplikasi 
spesifiknya. Referensi cukup lengkap mengenai methoda-methoda segmentasi citra medis bisa ditemukan di[4]. 
 
Dalam makalah ini, penulis menawarkan sebuah metoda segmentasi baru berbasis contour aktif geodesik untuk 
memperbaiki proses segmentasi data citra tersebut. Methoda ini merupakan pengembangan dari hal yang telah 
dikembangkan sebelumnya[9]. Beberapa keterbatasan yang ada pada methoda sebelumnya, akan coba diatasi dengan 
beberapa teknik seperti yang akan dibahas pada makalah ini. Diharapkan waktu yang diperlukan dalam eksekusi 
segmentasi ini bisa lebih dikurangi lagi, dengan ketelitian yang lebih besar dari yang telah diperoleh dari metoda 
sebelumya.  
 
Selanjutnya, makalah ini akan ditulis dengan sistematika berikut ini: pembahasan secara singkat teori-teori yang 
mendasari methoda segmentasi dengan menggunakan contour active serta implementasinya dengan menggunakan “level 
set”. Selanjutnya akan dipaparkan skema numeric yang diperlukan untuk mengimplementasikan methoda kontur aktif 
geodesic serta perbaikan dari metoda sebelumnya. Beberapa hasil segmentasi pada data sintetis dan aplikasi real untuk 
ekstraksi sumsum tulang belakang dari citra IRM akan dibahas pada bagian selanjutnya. 
 
2. Kontour Aktif (Model Deformable) 
Kontour Aktif (yang juga banyak dikenal sebagai model deformable atau “snake”) adalah sebuah methoda segmentasi 
relatif baru yang banyak diterapkan di dalam bidang aplikasi pencitraan medis. Metoda ini melakukan proses segmentasi 
dengan cara menempatkan sebuah kurva inisial (atau surface pada kasus segmetasi objek tiga dimensi) di dalam sebuah 
citra. Surface inisial tersebut kemudian dibiarkan berevolusi untuk meminimalisasi energi total yang didefinisikan pada 
objek tersebut. Idealnya, energi pada objek akan minimal apabila kontour mempunyai bentuk regular (halus) dan berada 
di objek yang akan dideteksi. Bagian berikut ini akan memaparkan secara lebih ringkas teori dasar dari methoda 
segmentasi yang dipakai pada penelitian ini. Paparan akan diawali dengan uraian singkat tentang aktif contour dan teori 
matematis dasarnya secara ringkas. 
 
2.1 Kontour Aktif (Snake) 
Segmentasi dengan menggunakan active contour[5], secara numerik bisa dimodelkan sebagai proses minimisasi dari 
energi yang merepresentasikan karakteristik kontour yang sedang berevolusi dan interaksinya terhadap citra yang sedang 
disegmentasi. Secara fungsional, energi pada kontur aktif tersebut terdiri dari dua komponen energi yang biasa 
diformulasikan sebagai berikut:  
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dimana: 
• Eint adalah energi internal yang  digunakan untuk mengontrol aspek dan regularitas model. 
• Eext adalah energi external digunakan untuk menarik model menuju objek yang akan dideteksi. 
 
Pada energy internal, α dan β adalah dua konstanta real yang masing-masing merepresentasikan tingkat elastisitas dan 
rigiditas kurva v(s). Sedangkan pada energi external, ∇I adalah gradient intensitas citra dengan dengan λ adalah 
konstanta real yang mengatur sensitifitas pemilihan objek pada citra. Notasi aphorstop pada v(s), menyatakan turunan 
model di dalam domain ruang, sehingga v’(s) dan v’’ (s) masing-masing menyatakan turunan pertama dan turunan kedua 
kurva terhadap s. Diawali dari sebuah kurva inisial, proses minimalisasi energy akan membuat kontur aktif berubah 
bentuk sehingga mencapai keadaan stabil saat kontour mencapai objek yang akan dideteksi pada citra. 
 
Di dalam implementasi model deformable, beberapa alternative bisa digunakan untuk merepresentasikan kurva v(s), di 
antaranya: dengan menggunakan titik diskret, kurva terparametrisasi secara eksplisit, kurva terparametrisasi secara 
implisit[5]. Model kontour aktif klasik yang ditawarkan oleh Kass mempunyai beberapa kelemahan antara lain: 
keterbatasan model dalam melakukan segmentasi beberapa objek secara simultan, inisialisasi awal pada kontour aktif 
harus mempunyai posisi dan bentuk yang mendekati model akhir, serta problem parametrisasi model yang dalam 
beberapa kasus sangat sulit dilakukan terutama pada objek dengan topologi yang tidak sederhana. 
Untuk menangani kelemahan-kelemahan tersebut, penulis mengimplemetasikan sebuah metoda segmentasi seperti yang 
ditawarkan oleh Caselles[6][7]. Metoda segmentasi ini mengadopsi prinsip-prinsip evolusi kurva dengan menggunakan 
implementasi model dengan pendefinisian surface secara implisit menggunakan “level set”. Secara numerik, 
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perhitungan-perhitungan defferensial dengan metoda ini tetap dimungkinkan dengan cara yang cukup sederhana. Metoda 
implementasi ini biasa dikenal dengan nama Contour Actif Geodesik. 
 
2.2 Kontour Aktif Geodesik 
Diadopsi dari methoda analisis pada evolusi surface, kontour active geodesik melakukan meminimasi energi pada model 
dengan cara melakukan deformasi pada model sesuai dengan arah vektor normal pada titik di permukaan surface tersebut. 
Vektor kecepatan deformasi ini proporsional dengan besarnya nilai kurvatur pada titik tersebut. Secara matematis, hal 
terebut bisa diformulasikan sebagai:  
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dimana C  adalah kurva yang sedang berevolusi, N
r

adalah vektor normalnya kurva, dan F adalah kecepatan evolusi 
yang tergantung ke pada kurvatur κ pada sebuah titik.  
 
Untuk menjamin konvergensi dari evolusi kurva tersebut, kecepatan evolusi kurva juga ditentukan oleh besaran yang 
merupakan fungsi dari citra, yang biasanya adalah gradiennya. Saat kurva mencapai berada di daerah dengan nilai 
gradient tinggi, kecepatan evolusi pada posisi tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, fungsi ini biasa juga dikenal 
sebagai stopping function yang biasanya merupakan fungsi yang secara smooth menurun sesuai dengan besarnya 
gradient. Salah satu definisi stopping function yang sering digunakan adalah: 
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Idealnya, nilai keluaran dari fungsi ini akan mendekati 0 pada area bergradient tinggi (misalnya: batas citra yang akan 
dideteksi), namun akan memberikan nilai mendekati 1 pada area citra dengan gradient rendah (misalnya: citra yang 
sebaran nilai intensitas yang relative homogen). Untuk membuat kontur terdeformasi saat melakukan minimisasi energy, 
ditambahkan juga sebuah konstanta real ν  yang berfungsi sebagai “tenaga pendorong kontour” menuju objek yang akan 
dideteksi. Persamaan keseluruhan dari kontour aktif geodesic ini bisa dinyatakan sebagai: 
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Sebagai perbandingan dengan model deformable klasik, term )( κν +  mempunyai peranan yang sangat mirip dengan 
energi intern pada model klasik, sedangkan )(Ig  berperan setara dengan energi external kontour. Komparasi lebih detail 
mengenai definisi energi-energi di dalam kontur aktif, bisa dilihat pada[7]. 
 
3. Isu-Isu Implementasi Numeris 
Salah satu pendekatan yang cukup effisien pada implementasi kontur aktif geodesik ini adalah dengan menggunakan 
« level set » berbasis surface implisit, seperti yang ditawarkan oleh Osher dan Sethian[8]. Dengan menggunakan metoda 
ini, sebuah kurva implisit ( )tC  direpresentasikan sebagai sebuah level set level 0 (ψ =0) dari sebuah fungsi jarak 
(distance map) dari kontour (lihat Gambar 2.a.). Metoda ini memungkinkan representasi sebuah objek tanpa 
menggunakan parametrisasi, sehingga topologi rumit sebuah objek dengan mudah bisa diimplementasikan. Selain itu, 
propagasi surface ( )tC  juga didasarkan atas evolusi fungsi jarak ψ yang juga dihitung secara implisit.  
 

Keunggulan utama yang dimiliki oleh pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengatasi permasalahan perubahan 
topologi saat segmentasi dilakukan secara otomatis (lihat Gambar 2.b.). Hal ini bisa dilakukan karena level set tidak 
memerlukan parameterisasi kontour seperti yang harus dilakukan pada contour active klasik. Proses inisialisasi juga tidak 
mengharuskan bentuk dan posisi kontour yang mendekati bentuk yang akan dideteksi, sehingga kelemahan model 
deformable klasik bisa teratasi.  

Jika kurva ( )tC  berevolusi pada waktu t sesuai dengan persamaan:                     ,  

maka hal tersebut bisa dinyatakan dalam domain dengan level set dengan persamaan:                            ,  

dan persamaan baru akan diperoleh:                                             ,  

kurvature κ bisa didefinisikan sebagai: )(
ψ
ψκ

∇
∇

= div .  

Selain term citra dan kurvatur, diperlukan satu term tambahan yang bisa dipergunakan untuk menarik kembali model ke 
arah semula, jika model tersebut melewati batas kontur yang sedang dideteksi. Gaya yang menarik model ini biasa 
dikenal sebagai ”daya penarik geodesik”. Persamaan keseluruhan dari kontour aktif geodesik tersebut bisa didefinisikan 
kembali secara numeris sebagai: 
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(a)                                                                                                        (b) 

Gambar 2. Representasi Dengan Menggunakan Level Set. 
Implementasi yang telah sebelumnya dengan menggunakan skema numerik tersebut, seperti dipaparkan pada[6], 
mempunyai beberapa keterbatasan terutama pada saat kontur berevolusi terlalu jauh melampau batas citra sunsum tulang 
belakang yang kadang sangat berdekatan dengan struktur tulang belakang (vertebrae). Hal ini akan berakibat pada 
tersegmentasinya bagian tersebut dan menyebabkan hasil yang diperoleh bukanlah merupakan sumsum tulang belakang. 
Pengaturan parameter contour aktif bias dilakukan untuk mengatasi kesalahan itu, namun demikian hal tersebut agak 
rumit dilakukan secara manual. Kesalahan segmentasi tersebut juga terjadi karena ketidakseragaman intensitas citra IRM 
antara bagian atas, tengah dan bawah. 

  

Gambar 3. Kesalahan Segmentasi Karena Batas Kontur Sumsum Tulang Terlalu Dekat Dengan Struktur Tulang 

Untuk mengatasi kesalahan segmentasi tersebut, ditawarkan integrasi sebuah operator pendeteksi intensitas citra yang 
mampu membedakan batas antara pinggiran permukaan sumsum tulang belakang dengan organ yang ada di 
sekelilingnya, seperti halnya vertebrata. Operator penyeleksi kontras tersebut didefinisikan sebagai )).(( ψ∇∇ Igsign . 
Persamaan evolusi surface dengan integrasi operator tersebut pada akhinya dirumuskan sebagai berikut: 
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Secara numeric, perhitungan persamaan defferensial parsial pada kontur semua dilakukan dengan methoda different 
central dari level set. Untuk menekan waktu kalkulasi selama segmentasi berlangsung, perhitungan hanya dilakukan pada 
satu narrow band  yang merupakan posisi beberapa voxel terdekat pada kurva yang sedang berevolusi. Fungsi jarak 
inisial untuk level set sendiri, pada awalnya dihitung dengan menggunakan jarak eucledian antar voxel dengan contour 
inisial. Setelah evolusi surface dilakukan beberapa kali, regularitas fungsi jarak tersebut akan berubah atau bahkan kontur  
berevolusi mendekati batas dari narrow band yang ditetapkan. Dalam kasus ini, diperlukan perhitungan kembali fungsi 
jarak tersebut. Pada implementasinya, kami menawarkan perhitungan fungsi distance tersebut dengan cara menyelesaikan 
persamaan defferensial parsial berikut ini[10]: 
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Secara teoritis solusi dari persamaan defferensial tersebut adalah 1=∇ψ , yang merupakan fungsi jarak exact yang 
seharusnya dihitung. 
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4. Hasil Segmentasi 
Sebelum diterapkan secara nyata pada data citra IRM, metode segmentasi yang dikembangkan diujikan terlebih dahulu 
pada beberapa data citra sintetik. Unjuk kerja methoda yang ditawarkan untuk melakukan segmentasi citra bias 
diilustrasikan pada Gambar 4. Pada ilustrasi tersebut, kemampuan kontour aktif dalam menangani proses pergantian 
topologi citra ditampilkan. Dalam hal ini, kontour aktif diinisialisasi dengan menggunakan satu bola yang melingkupi 
objek yang akan dideteksi, kemudian membiarkan model tersebut berevolusi ke arah dalam. Objek yang berupa dua buah 
cincin berhubungan, bisa terdeteksi dengan baik meskipun secara topologic, berubah dari bentuk yang ada pada saat 
inisialisasi dilakukan. Pada aplikasi nyata, kemampuan deteksi semacam ini bisa digunakan untuk pada kasus 
pendeteksian beberapa objek secara simultan. 

  

  
Gambar 4. Segmentasi Evolusi Ke Arah Dalam & Pergantian Topologi Contour Aktif Secara Otomatis. 

Untuk aplikasi segmentasi sumsum tulang belakang, digunakan data citra IRM type Inversion-prepared fast spoiled 
gradient echo (IS-FSPGR) yang diakuisisi pada bidang sagittal dengan ukuran 256x256x60 voxel, dan resolusi masing-
masing voxel adalah 0,98x0,98x1 mm3. Untuk citra ini, tidak diperlukan pengolahan awal bagi segmentasi dengan 
methoda yang ditawarkan. Untuk melakukan segmentasi citra, contour actif ini diinisialisasi secara interaktif oleh 
operator dengan menggunakan methoda seperti yang ditawarkan pada[3]. Operator dibimbing dengan sebuah sistem 
interaksi manusia komputer untuk menempatkan beberapa bola beradius 3 mm pada setiap 10 slice sagittal di dalam 
sumsum tulang belakang dari foramen magnum sampai dengan C7/T1. Inisialisasi ini penempatan 10-15 bola yang 
membutuhkan waktu sekitar 5 menit.  
 
Contour inisial tersebut selanjutnya biarkan berevolusi dengan menggunakan persamaan geodesic actif kontur untuk 
meminimasi energinya, sehingga mencapai konvergensi yang diharapkan. Konvergensi akhir dideteksi dengan 
membandingkan bentuk kontur sesudah dilakukan beberapa kali iterasi. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 
segmentasi ini adalah sekitar 30 menit, yang merupakan kemajuan besar dibandingkan dengan waktu yang diperlukan 
sebelumnya (hampir 20 jam untuk setiap citra). Secara kuantitif terlihat juga bahwa bentuk kontur akhir jauh lebih bagus 
dibandingkan segmentasi dengan metoda sebelumnya. Ilustrasi dari proses segmentasi tersebut diperlihatkan pada 
Gambar 5. 
 
Experiment ini dilakukan dengan nilai-nilai parameter-parameter model deformable sebagai berikut: ν=1, ρ=2, and 
λ=2.5. Secara qualitative, hasil segmentasi terlihat jauh lebih teliti dibandingkan dengan methoda-methoda yang telah 
dikembangkan sebelumnya. Perbandingan dengan hasil segmentasi metoda sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi 
detektor intensitas lokal berhasil mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari letak vertebrata yang sangat 
berdekatan dengan sumsum tulang belakang. Dari sisi waktu komputasi, integrasi tersebut tidak banyak membebani 
proses segmentasi citra, sehingga waktu yang diperlukan juga relative sama. 
 
4.   Kesimpulan 
Dari penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa secara umum penggunaan surface implisit dibandingkan 
dengan dengan parametrisasi explisit adalah kontrol lokal pada surface hasil segmentasi yang bisa dilakukan dengan lebih 
baik, skema optimisasi yang jauh lebih sederhana, dan representasi data yang jauh lebih singkat. Selain itu, kontur actif 
geodesik juga mampu menangani permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh model deformable klasik, antara lain: 
ketergantungan kepada inisialisasi, kemampuan menangani perubahan topologi model dan ketahanannya terhadap noise 
yang timbul pada citra. Penggunaan operator deteksi intensitas lokal yang diusulkan pada makalah ini berhasil mengatasi 
permasalahan yang timbul saat kontour melewati organ yang akan disegmentasi, sehingga hasil akhirnya jauh lebih baik 
dadi metode-metode yang diusulkan sebelumya. Secara umum, pendekatan yang ditawarkan pada makalah ini 
memberikan beberapa perbaikan dalam segmentasi data sumsum tulang belakang dari citra IRM. Dari sisi praktis, waktu 
eksekusi yang dibutuhkan juga jauh lebih pendek. 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-031 

 

 175

Langkah penting selanjutnya pada penelitian ini adalah pengukuran kuantitif dari hasil segmentasi serta pengukuran 
athropy dengan melakukan extraksi luasan cross sectional area dari sumsum tulang belakang. Beberapa methoda sangat 
mungkin diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, antara lain: parameterisasi surface implicit yang dihasilkan 
oleh proses segmentasi ataupun pengukuran secara langsung pada hasilnya.  
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Gambar 5. Protocol Segmentasi Citra dan Hasilnya, Sesudah Integrasi Operator Pendeteksi Intensitas Lokal 

 


