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Özetçe

çoğalma ile ortaya çkan kitlelerin genel addr[1]. Tümörler,
birçok hastalğn en önemli belirtilerindendir. Bu hastalklara
neoplazma veya daha yaygn haliyle kanser denilmektedir.
Tümörler, normal vücut hücrelerinin çeşitli dönüşümler ve
bozulmalarn sonucunda alşlmş fizyolojik işlevlerinin
dşnda kontrolsüz büyümesi sonucunda oluşmaktadrlar[2].
Tümör, en yaygn beyin rahatszlklarndan birisidir. Bu
sebepten beyin tümörlerinin teşhis ve tedavisi oldukça
önemlidir. Dünya Sağlk Örgütünün (World Health
Organization –WHO) tahminlerine göre her yl 400.000’den
fazla kişide beyin tümörü saptanmaktadr [3]. Beyin
tümörlerinin yaygn bir şekilde görülmesi sebebiyle, son
yllarda beyin tümörlerinin bilgisayar destekli sistemler ile
otomatik tespit edilmesi üzerine birçok çalşma yaplmaktadr
[4]. Bilgisayar destekli tespit sistemleri (BDT), ileri görüntü
işleme ve örüntü tanma teknikleri kullanlarak tbbi
görüntüleme süreçlerindeki tümör olabilecek olağandş
yaplar tespit etmeye ve radyologlara yardmc olarak tansal
doğruluğun verimliliğini arttrmaya yarayan araçlardr. BDT
sistemi ile elde edilen sonuç, radyologlara görüntünün analizi
ve teşhis aşamasnda yardmc olmasnn yannda radyologlara
tümörlü bölgenin tam olarak nerede olduğu bilgisini de
vermektedir. Bu çalşmada beyin MR görüntülerinde tümör
tespiti için, bilgisayar destekli tespit mekanizmas
geliştirilmeye çalşlmştr. Bilgisayar destekli sistemin blok
diyagram şekil 1’de görülmektedir.

Günümüz
teknolojisinde
bilgisayar
destekli
tespit
uygulamalar tp alanna büyük katklar sağlamay
başarmştr. Bilgisayar destekli tespit sistemleri, görüntü
işleme tekniklerini kullanarak, radyoloji uzmanlarna kitle
tespiti konusunda yardmc olmay hedeflemektedir. Bu
çalşmada, 3 boyutlu beyin MRI (Magnetic Resonance
Imaging) görüntüleri üzerinde kitle tespit işleminin
gerçekleştirilmesi
amaçlanmştr.
Çalşmada
izlenen
basamaklar ön işleme aşamas, bölütleme aşamas, ilgi
alanlarnn belirlenmesi ve tümörlerin tespit edilmesi
şeklindedir. Ön işleme ve bölütleme aşamalarndaki işlemler
sonucunda elde edilen ilgi alanlar etiketlenerek, özellik
çkarm aşamasnda bu ilgi alanlarnn öznitelikleri
çkarlmş ve son aşamada bu özniteliklere göre ilgi
alanlarnn kitle olup olmadğ tespit edilmiştir. 13 hastaya ait
845 adet manyetik rezonans görüntü kesiti üzerinde
uygulanan bu yöntem ile sistemin %86.39 snflandrma
başars elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler—BDT sistemi,
morfolojik yaplandrma, biyomedikal görüntü işleme, kNN.

Abstract
In today’s technology, computer assisted detection
applications have managed to make great contributions to the
field of medicine. Computer assisted detection systems aim to
help radiologist about mass detection by using image
processing systems. In this study, it’s aimed to carry out mass
detection process on the images of 3D brain MRI (Magnetic
Resonance Imaging). The steps followed in this study are the
stage of pre-processing the stage of segmentation,
identification of the areas of interests and identification of
tumor. As a result of processing’s in the stages of preprocessing and segmentation, obtained areas of interests are
labelled and attributes of these areas of interests are extracted
during the stage of attributes extraction and in the last stage,
the areas of interests are identified as whether they are mass
or not according to these attributes. With this method applied
on 845 number of magnetic resonance image sections
belonging to 13 patients, it has been achieved classification
success with 86.39%. Keywords: CAD system, morphological
reconstruction, biomedical image processing, kNN.

Şekil 1.BDT sisteminin blok diyagram
Bu çalşmada ilk olarak beyin MR görüntüsü birtakm önişlemlere tabi tutulur ve elde edilen imge uygun bir eşik değeri
belirlenerek kitlenin bölütlenmesi sağlanr. Sonrasnda
bölütlenmiş görüntü birtakm morfolojik işlemlere tabi
tutularak ilgili alanlar tespit edilir. Üçüncü aşamada ise elde
edilen ilgi alanlarna ait öznitelikler elde edilir. Son olarak
elde edilen öznitelikler kNN ile snflandrlarak tümör tespiti
işlemi gerçekleştirilir.

1. Giriş

2. Bilgisayar Destekli Tespit Sistemi

Tümörler, genel anlamlaryla herhangi bir hücrenin
veya hücre gruplarnn
organizmann
kontrol
mekanizmalarnn tesirinden çkp hzl ve anormal bir

Bilgisayar destekli tespit sistemi, tbbi görüntülerdeki
karmaşk ilişkileri analiz ederek bu ilişkilerden görüntüye ait
yaplar hakknda karar mekanizmas geliştirebilen sistemlerdir
[5]. Genellikle bir BDT sistemi belirli bir hastalğ öğrenme ve
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alglama için tasarlanmş ve optimize edilmiştir [6]. Çalşma
kapsamnda beyin MR görüntülerindeki tümörlerin tespit
çalşmalar şekil 2’de görülen BDT basamaklar dikkate
alnarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalşmada ilk olarak beyin
MR görüntüsü iyileştirme amacyla gürültü temizleme ve
histogram germe ön-işlemlerine tabi tutulur. Kitle tespiti için
uygulanan ikinci aşama ise uygun bir eşik değeri belirlenerek
kitlenin bölütlenmesi ve bölütlenmiş görüntünün birtakm
morfolojik işlemlere tabi tutularak ilgili alann tespit
edilmesidir. Üçüncü aşama ise elde edilen ilgi alanlarna ait
öznitelik çkarmdr. Son aşama ise elde edilen özniteliklere
göre gruplara ayrlmak amacyla ilgi alanlarnn
snflandrlmas
ve
tümör
tespiti
işleminin
gerçekleştirilmesidir. Beyin MR görüntüleri ki ana snftan
meydana gelmektedir. Bu snflar kitle içeren ve kitle
içermeyen snflardr [7].

İlgi Alanlarn Belirlenmesi

Şüpheli kitle tespiti ile birlikte çeşitli gürültüler de bu kitle ile
beraber gelmektedir. Bu aşamada morfolojik açma ve kapama
işlemleri uygulanarak bu gürültüler ortadan kaldrlr ve
şüpheli kitle aday elde edilir. Tümör yapsnn belirlenmeye
çalşlmas aşamasnda normal yaplarn da sorgulanmas
performans ve zaman kaybna yol açan bir işlemdir [11].
D.

Öznitelik Çkarm

Bu aşamada, beyin MR görüntüsünden elde edilen ilgi
alanlarna ait öznitelikler elde edilir. Genel olarak kitleler
düzensiz bir şekle sahiptir. Dolaysyla öncelikle kitlenin
kenarlar tespit edilmeli ve buna göre kitle hakknda yorum
yaplmaldr. Şüpheli dokuya ait kenarlarn bulunmas için
bu çalşmada sobel kenar bulma yöntemi kullanlmştr.
Kenarlarn ne kadar düzenli olduğunu tespit etmek için
aşağdaki özniteliklerden yararlanlmştr.
Varyans
Varyans, kitlenin dağlmnn merkezle olan uzaklğn
ölçerek kitlenin yuvarlaklğ hakknda bilgi sahibi
olmamz sağlar. Varyans denklemi, denklem (1) ile
verilmiştir[12].
N

Varyans =

2
∑ ( dn i − dn ort )

i =0

N −1
(1)
Pürüzsüzlük
Pürüzsüzlük noktalar ile merkez arasndaki uzaklğn ani
değişimini tespit etmede kullanlmaktadr. Pürüzsüzlük
denklemi, denklem (2) ile verilmiştir[12].

(x ) =

1 N −1
* ∑ d ni − d ni +1
N i =0

(2)
Çarpklk (Skewness)

Görüntüde merkezi bir nokta seçilir ve bu noktann sağndaki
ve solundaki görüntü ayn ise verinin simetrik olduğu sonucu
elde edilir. Tek değişkenli veriler için çarpklk denklemi,
denklem (3) ile verilmiştir[13].

Şekil 2. BDT çalşmasnda izlenen basamak ve
kullanlan yöntemler

3. Yöntem
A. Ön işleme
Bu çalşmada ön-işleme aşamasnda, kitle olabilecek
bölgelerin daha belirgin hale getirilmesi ve başarl bir
bölütleme işlemi gerçekleştirmek için histogram eşitleme
uygulanr. Histogram eşitleme işlemi temel olarak histogramn
geniş bir bölgeye yaylmasn ifade eder. Böylece renk
seviyelerinin aralğ genişletilerek görüntünün daha iyi analiz
edilebilmesi sağlanmş olunur. Bundan sonra gürültü kaldrma
amacyla median filtre uygulanr.
B.

N

g1 =

3

∑ (Yi − Y ) / N

i =1

s3

Y : Ortalama

s : Standart sapma
N : Veri nokta says
Basklk (Kurtosis)

(3)

Verinin düzgünlük dağlmn ifade etmektedir. Tek değişkenli
veriler için kurtosis formülü, denklem (4) ile verilmiştir[13].

Bölütleme

N

Görüntü işlemenin gösterim ve tanlama aşamalarna
görüntüyü hazrlama işlemidir. Bu anlamda görüntü
bölütleme, bir görüntüyü her biri içerisinde farkl özelliklerin
tutulduğu anlaml bölgelere ayrmak olarak ifade edilebilir[8].
Bu özellikler örneğin, görüntü içerisindeki benzer parlaklklar
olabilir ve parlaklklar ilgili görüntünün farkl bölgelerindeki
nesneleri temsil edebilir[9]. Görüntü genel özelliklerine göre
arka plan, doku alan gibi ksmlara ayrlmaktadr. Bölütleme
işlemi ile kitle olabilme ihtimali olan bölgeler görüntüden
ayrlmaktadr. Bu bölgeler ilgi alan (İA) olarak
adlandrlmaktadr. İlgi alanlar, OTSU yöntemi ile elde eşik
değeri ile arka plandan ayrt edilir [10].

g1 =

4

∑ (Yi − Y ) / N

i =1

s4

(4)

Gri Eşikleme Seviyesi
Beyin MR görüntüsündeki beyazlk seviyesinin kanser
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu değer arttkça
kitlenin kötü huylu olma ihtimali yükselir. Bu nedenle
görüntüye ait gri eşikleme seviyesi bir öznitelik olarak
kullanlmaktadr.
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Bu çalşmada REMBRANDT veri
v
setindeki 13 hastaya ait
aksiyal, koronal ve sagital düzlemlerde olmak üzere toplam
845 adet beyin kesiti kullanlmşştr. Tablo 1’de baz hastalara
ait bilgiler yer almakta ve negaatif sütunu gerçekte tümörsüz
olan kesitlerin saysn, pozitiif sütünü ise tümör içeren
kesitlerin saysn belirtmekteddir. Doğru pozitif sütunu,
gerçekte tümör içeren yani pozitiif kesitlerden BDT sisteminde
de pozitif olarak tespit edilen kessitlerin saysn belirtir. Yanlş
pozitif sütunu, gerçekte tümör içermeyen yani negatif olan
kesitlerden BDT sisteminde tümörlü olarak işaretlenen
kesitlerin saysn belirtir. Doğğru negatif sütunu gerçekte
negatif olan yani tümör içermeyeen kesitlerden BDT sisteminde
de negatif olarak tespit edilen kessitlerin saysn belirtir. Yanlş
negatif sütunu ise gerçekte tüm
mör içeren yani pozitif olan
kesitlerden BDT sisteminde negatif
n
olarak tespit edilen
kesitlerin saysn belirtir. Elde eddilen bu veriler ile hesaplanan
performans değerlendirme ölçüttlerinin sonuçlar Tablo 2’de
görülmektedir. Bir hastann, vüccudun uzun aksna dik olarak
beynin (aksiyal) kesitine sraasyla uygulanan işlemlerin
sonucunda elde edilen görüntülerr Şekil 3’de verilmiştir.

Snflandrma

masnda ise MR
Son aşama olan snflandrma aşam
görüntülerine ait elde edilen özniteliikler kullanlarak
görüntünün normal ya da tümörlü bölge ollarak iki ayr snfa
ayrlmas sağlanmştr [14]. Snflandrrc olarak kNN
kullanlmştr. K en yakn komşu algoritmas (K nearest
b
snflandrma
neighbor (KNN)), örnek tabanl bir
algoritmasdr ve amac, yeni bir örnek geldiğinde var olan
yapmaktr.
öğrenme
verisi
üzerinde
snflandrma
Snflandrlmak istenen veri, verilen k değğeri kadar en yakn
komşunun snfna göre snflandrma işlemii yapmaktadr.

4. Deneysel Sonuçlaar
Bu
çalşmada,
BDT
sisteminin
geliştirilmesi
ve
değerlendirilmesi için REMBRANDT [15] veri seti
kullanlmştr. REMBRANDT veri seti National Cancer
Institute tarafndan paylaşlan The Cancerr Imaging Archive
(TCIA) veri tabanna ait bir veri setidirr. Tüm görüntüler
DICOM dosya formatnda ve MR-T1 görüntüsüdür.
g
Veri
setinde kullanlan tüm görüntüler 512X512 piksel
çözünürlüğünde ve 16 bit gri seviyede dijitaal hale getirilmiştir.
GERÇEK BULGU

Aksiyal

Koronal

Sagital

BDT TAHMİNİ

HASTA
NO

KESİT
SAYISI

NE
EGATİF

POZİTİF

DOĞRU
POZİTİF(TP)

5299

28

6

22

5316

14

7

7

5317

18

7

5332

12

5338

YANLIŞ
POZİTİF(FP)

DOĞ
ĞRU
NEGAT
TİF(TN)

YANLIŞ
NEGATİF(FN)

20

2

5

1

7

0

6

1

11

9

2

5

2

5

7

6

1

5

0

18

8

10

9

1

7

1

5299

15

7

8

8

0

7

0

5316

15

7

8

8

0

5

2

5317

18

4

14

11

3

4

0

5332

9

4

5

5

0

3

1

5338

11

5

6

5

1

5

0

5299

18

9

9

8

1

7

2

5316

47

14

33

25

8

11

3

5317

42

10

32

29

3

100

0

5332

41

12

29

27

2

100

2

5338

37

7

30

24

6

7

0

Tablo 1. BDT sisteminin test sonuçlar
Gerçeek Bulgu
BDT Tahmini
Duyarllk
Seçicilik

Pozitif
Negatif

Pozitif
498
44
91.88 %

Negatif
71
232

(a)

(b)

(c)

76.57 %

Pozitif tahmin
87.52 %
değeri
Negatif
84.06 %
tahmin değeri
Doğruluk
86,39 %
Tablo 2. Tümör tespit çalşmasnnn sonuçlar

(d)
(e)
(f)
Şekil 3. (a) tümör içeren görünntü ,(b) ön işlem uygulanmş
görüntü, (c) eşiklenmiş görüüntü, (d) genleşme işlemi
uygulanmş görüntü, (e) aşnma işlemi
i
uygulanmş görüntü (f)
bağlantl bileşen etiketlendirme işlemi
i
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5.Sonuçlar
Bu çalşmada beyin MR görüntülerindeki tümörlerin otomatik
olarak tespit edilmesi için BDT sistemi geliştirilmiştir. Tümör
tespiti için piksel değerleri üzerinden çkarlan öznitelikler
çoğu zaman yetersiz kaldğndan yapsal nicelikler gibi farkl
öznitelikler de etkili olabilmektedir. Bu açdan da tümörlü
bölgeyi en iyi ayracak özniteliklerin belirlenmesi önem arz
etmektedir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen yöntemde, ilk
olarak beyin MR görüntüsü birtakm ön-işlemlere tabi tutulur
ve elde edilen imge uygun bir eşik değeri belirlenerek kitlenin
bölütlenmesi sağlanr. Sonrasnda bölütlenmiş görüntü
birtakm morfolojik işlemlere tabi tutularak ilgili alanlar tespit
edilir. Üçüncü aşamada ise elde edilen ilgi alanlarna ait
öznitelikler elde edilir. Son olarak elde edilen öznitelikler kNN
ile snflandrlarak tümör tespiti işlemi gerçekleştirilir. BDT
sistemi tasarlanmas ve geliştirilmesi için benzer çalşmalar
yapan Seda Kazdal ve arkadaşlar[9] kullandklar yöntem ile
medikal görüntüler üzerinde % 82,49 snflandrma başars
elde etmişlerdir. Önerilen yöntem ise 13 hastaya ait 845 adet
manyetik rezonans görüntü kesiti üzerinde uygulanmş ve
%86.39 snflandrma başars elde edilmiştir.
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