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Özetçe 
Görüntü birleştirme medikal alanda tamamlayc yönüyle ve 
teşhis ve tedavi planlama gibi uygulamalarda kullanlmasyla 
dikkat çekmektedir. Bu çalşmada 8 adet küçük hücre dş 
akciğer kanserli hastann positron emisyon tomografi (PET) 
ve bilgisayarl tomografi (BT) görüntüleri önce çakştrlmş 
sonra dalgack ve temel bileşen analizi metotlaryla 
birleştirilmiştir. Karşlkl bilgi ve eğitimli gözle kyaslama 
sonucunda dalgack daha başarl bulunmuştur. 
 

Abstract 
Image fusion attracts attention in medical field due to 
complementary behavior and application such as diagnosis 
and treatment planning. In this study, first positron emission 
tomography (PET) and computed tomography (CT) images 
coming from 8 nonsmall cell lung cancer were registered then 
wavelet and principal component analysis methods were 
applied to fuse images. According to mutual information 
metric and nuclear medicine expert wavelet method gave 
better results when compared to PCA.        

1. Giriş 
Görüntü birleştirmenin (image fusion) amac iki ya da daha 
fazla görüntüleme cihazndan alnan bilginin tek bir görüntüde 
toplanmasdr. Medikal anlamda görüntü birleştirme, 

görüntülenen organa, görüntü elde edilen cihaza göre farkllk 
gösterir. Eğer birleştirilen görüntüler ayn görüntüleme 
cihazndan elde edilmişse tek modalite (mono-modal) farkl 
cihazlardan ise çoklu modalite (multi-modal) birleştirme 
şeklinde literatürde yer alr. Medikal görüntü birleştirme 
teşhis, tedavi takibi, bilgisayar yardml ameliyat gibi birçok 
uygulamada kullanlr [1].  
Görüntü birleştirme uygulanma metoduna göre üç ana 
kategoriye ayrlr. Bunlar piksel seviyesinde, özellik 
seviyesinde ve karar seviyesinde olarak sralanr [2]. Piksel 
seviyesinde metotlar kaynak görüntülerin orijinal piksel 
değerleri kullanlarak yaplan birleştirme metotlardr. Piksel 
seviyesinde uygulanma alanlarna göre üç ana başlğa ayrlr. 
Bunlar uzaysal alanda, dönüşüm alannda ve istatistiksel 
metotlar olarak sralanr [3]. Uzaysal alan metotlarnda piksel 
değerleri doğrudan kullanlr, dönüşüm alannda ise uygulanan 
dönüşüm sonrasnda elde edilen katsaylar o düzlemde 
gerçekleştirilen işlemlerden sonra ters dönüşüm ile 
birleştirilmiş görüntü elde edilir. Temel bileşen analizi 
(Principal Component Analysis, PCA) (TBA) [4] ve dalgack 
dönüşümüyle (wavelet transform) [5] gerçekleştirilen 
birleştirme işlemleri piksel tabanl görüntü birleştirme 
uygulamalar örnektir. TBA uzaysal dalgack ise dönüşüm 
düzlemi metodudur [8]. 
Görüntülerin birleştirilmesi için önemli olan şart kaynak 
görüntülerin doğru bir şekilde ayn düzleme getirilmiş olmas 
ve ayn boyutta olmasdr. Bu sebeple görüntü birleştirilmeden 
önce çakştrma işlemi gerçekleştirilmelidir.  
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Çakştrma metotlar uygulanma şekilleri bakmndan piksel 
tabanl ve görüntüden çkarlan özellikler tabanl olmak üzere 
iki ana başlğa ayrlr. Bu metotlar kendi içinde kullandklar 
benzerlik ölçütlerine göre farkllk gösterir. Özellik tabanl 
çakştrma metotlarnda, görüntülerden çkarlan 
özelliklerinden belirlenen maliyet fonksiyonu kullanlarak 
eşleştirilmeye çalşlr.  Özellik tabanl çakştrma metotlarnda 
özellik, seçilen noktalar olabileceği gibi yüzey veya kenar 
bilgileri de olabilir. Piksel tabanl çakştrma işleminde ise bu 
ölçütler piksellerin değeri olabileceği gibi enformasyon 
teorisinden gelen olaslk ölçütleri de kullanlabilir [6]. 
Positron emisyon tomografi (PET) metabolik anlamda 
bilgisayarl tomografi (BT) ise anatomik anlamda daha fazla 
bilgi içerir. Bu iki cihazdan alnacak bilginin tek görüntüde 
birleştirilmesi metabolik ve anatomik bilgileri tek görüntüde 
sunar ayrca daha az yer kaplar.  
Bu çalşma kapsamnda akciğer kanserli hastalarn PET ve BT 
görüntüleri ilk önce piksel değerlerine göre çakştrlp daha 
sonra dalgack ve TBA metotlar kullanlarak birleştirilip 
karşlaştrlmştr. Metotlarn uygulanacağ hasta seti Kayseri 
Acbadem Hastanesi Nükleer Tp bölümünden alnan küçük 
hücre dş akciğer kanserli 8 hastaya uygulanmştr. Bu 
çalşmann birleştirilmiş görüntünün PET ve BT 
görüntülerinden klinik anlamda daha fazla bilgi içerdiğini ve 
böylece daha sonraki aşamalarda tümörün bölümlenmesi, 
özellik çkarma ve seçme admlarnda daha iyi sonuç 
vereceğini göstermek için yaplan bir ön çalşmadr.   
 

2. Yöntemler 
2.1 Verilerin kaydedilmesi 
 
Görüntüler, Kayseri Acbadem Hastanesi Nükleer Tp 
Bölümü’nde bulunan enerji rezolüsyonu <%15, Lutetium 
oxyorthosilicate (LSO) detektörü olan, 98mm3’lük hacimsel 
rezolüsyon ve 4,3 mm’lik uzaysal rezolüsyon sunan, HI-REZ, 
USA marka PET-BT cihaz ile elde edildi. Hasta setimizde 
küçük hücre dş akciğer kanserli (non-small lung cancer) 
evreleri 1’den 4’e kadar değişen 8 hasta bulunmaktadr. Elde 
edilen DICOM dosyalar MATLAB ortamna aktarldktan 
sonra aşağda sralanan metotlar bizim geliştirdiğimiz bir 
yazlm ile gerçekleştirildi. 
2.2 Çakştrma İşlemi 
Çakştrma işlemi kaynak görüntülerin üst üste getirilmesi 
olarak tanmlanabilir. Çakştrma işlemi, kaynak görüntüler 
arasndaki geometrik ilişkinin belirlenmesi, benzerlik 
ölçeğinin seçilmesi ve optimizasyon algoritmasnn 
uygulanmas olarak üç temel aşamadan oluşur [7]. Bu çalşma 
kapsamnda geometrik dönüşüm için afine dönüşüm 
seçilmiştir. Afine dönüşüm dönme, öteleme ve ölçekleme 
etkilerini içerir.  
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Benzerlik ölçütü olarak ise karşlkl bilgi (mutual 
information) [8] kullanlmştr. Karşlkl bilgi (KB) 
istatistiksel bir yöntemdir. Kaynak görüntülerin marjinal ve 
bağl olaslklar hesaplanr. KB ne kadar yüksek ise görüntü 
arasndaki bilgi paylaşm o derecede yüksektir. 
 

���� �� � ���� � ���� � ���� ��                                  (2) 

���� �� � ∑ ∑ ���� �� �������� ���������            (3) 

Optimizasyon algoritmas olarak evrimsel algoritma [9] 
kullanlmştr. Bu şekilde kaynak resim üzerinde rasgele 
seçilen noktalar yinelenecek şekilde benzerlik ölçeğini 
maksimum yapana kadar devam eder. Algoritma için 
parametreler maksimum yinelenme says 100 aramada 
kullanlan adm says ise ����10��  olarak seçilmiştir. 
İterasyon saysn artrmak, bu saydan sonra yanlş global 
maksimumlara sebep olmakta, adm saysn çok düşürmek ise 
hesaplama zamann yükseltmekle beraber yerel 
maksimumlara düşmeye sebep olmaktadr. Bu parametreler, 
KB’nin hesaplanmas yan sra görüntüde gelen bozulmalarda 
göz önüne alnarak deneysel bulunmuştur.  

2.3 Dalgack ile birleştirme  

Dalgack teorisi tekstür analizi, data skştrma, özellik 
çkarma ve görüntü birleştirmede yaygn olarak kullanlr. 
Dalgack dönüşümü, DD, (wavelet transform) işaret işlemede 
işaretin yerel özelliklerini çkarmada kullanlabildiği gibi iki 
boyutlu görüntülerde görüntünün çözünürlük seviyelerine 
ayrştrlmasnda da kullanlr [10]. DD temel olarak 
ortonormal temel fonksiyonlarnn doğrusal açlmlar olarak 
ifade edilir. Bir boyutlu  (1-B) dalgack dönüşümü  
 
        ���� � ∑ ������� �                                             (4) 
 
Burada �� açlmn katsaysn �� ise temel fonksiyonu ifade 
eder. Her bir seviyedeki katsayy bulmak için işaretin ve 
temel fonksiyonun iç çarpmnn yaplmas gerekir. 
        �� �� ��� ���� �     (5) 
1-B dalgack dönüşümü iki boyuta uygulanrken satrlara sonra 
sütunlara uygulanarak iki boyuta genişletilebilir. Her bir 
seviye ayrmnda düşük ve yüksek olarak çözünürlük 
katmanlarna ayrştrlr. Bir sonraki admda düşük frekans 
tekrar düşük ve yüksek çözünürlüğe ayrlarak devam eder. 
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Dalgack ile görüntü birleştirme metodu ilk olarak 
görüntülerin çakştrlmasyla başlar daha sonra istenilen 
seviyede görüntüler katmanlara ayrştrlr. Ayrştrlmadan 
elde edilen katsaylar belli bir kural çerçevesinde 
birleştirildikten sonra ters dönüşüm uygulanarak birleştirilmiş 
görüntü elde edilir. Bu çalşmada Daubechies dalgack filtresi 
uygulanmştr. Birleştirme kural olarak yüksek ve düşük 
frekanslarn maksimum değerinin seçilmesi kural olarak 
belirlenmiştir. Kaynak görüntüler üç seviyeye ayrştrlmştr.  
Dalgack ailesinin, ayrştrma seviyesi ve kuralnn 
seçilmesinde karşlkl bilgi paylaşm, birleştirme simetrisi 
metrikleri ve eğitimli göz kullanlarak karar verilmiştir. 

2.4 Temel bileşenlerine ayrma ile birleştirme 

Temel bileşen analizi ilk olarak boyut sorununu çözmek için 
data skştrma metodu olarak kullanlmştr [11]. TBA 
dönüşümünde kovaryans matrisinden özdeğerler elde edilir. 
Elde edilen bu özdeğerler resimlerin ağrlkl toplamas olarak 
ifade edilir. 
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Bu denklemde E özdeğerleri Cov kovaryans matrisini ifade 
eder. Görüntü birleştirilirken kaynak görüntülerin kovaryans 
matrisinden 2x2 özdeğerler elde edilir daha sonra kolonlardan 
maksimum olan kaynak resimler için katsay kabul edilip 
toplanr. 

3. Sonuçlar 
 

 
Şekil 1. İşlem yaplmamş PET (solda) ve BT (sağda) 
görüntüsü. 

Şekil 1’de işlem yaplmadan önceki PET ve BT görüntüleri 
gösterilmektedir. BT görüntüsü 512x512 boyutunda piksel 
değer aralğ 0-2066, PET görüntüsü 168x168 boyutunda 
piksel değer aralğ 0-13968’dir. Şekil 2’de ilgili alanlar 
seçildikten ve ayn boyuta getirildikten sonra iki görüntünün 
montajlanmş görüntüsü görülmektedir. Çakştrma işlemi 
tamamlandktan montaj görüntüsü Şekil 3’deki halini almştr. 
 
   

 
Şekil 2. Çakştrma işleminden önce  PET ve BT görüntüsünün 
montaj şeklinde gösterimi. 

Şekil 2 incelendiğinde tümörün anatomik olarak doğru yerde 
olmadğ görülmektedir. Şekil 3’de çakştrma işlemi 
yapldktan sonra tümörün anatomik yeri uzman hekim 
tarafndan doğrulanmştr. 
 
Şekil 4’de TBA metodu ile birleştirilmiş görüntü Şekil 5’te ise 
dalgack ile birleştirilmiş görüntü görülmektedir. 
Birleştirmenin ne derecede başarl olduğunu kyaslamak için 
referans doğru görüntü bulunmadğ için karşlaştrma hekim 
tarafndan ve tarafsz karşlkl bilgi metriği kullanlarak 
gerçekleştirilmiştir. Karşlkl bilginin hesaplanmas iki 
kaynak görüntünün birleşmiş görüntüye göre KB’sinin 
hesaplanp toplanmas şeklinde bulunur: 

 

 
Şekil 3. Çakştrma işleminden sonra PET ve BT görüntüsü 
montaj şeklinde gösterimi. 

 

 
Şekil 4. TBA ile birleştirilmis PET ve BT görüntüsü. 

  

 
Şekil 5. Dalgack ile birleştirilmiş PET ve BT görüntüsü. 

������� �� �  ∑ ������ ����� ��������
�������������                (11) 

������� �� �  ∑ ������ ����� ��������
�������������                (12) 

���� � ������� �� �  ������� ��                             (13) 
 
Tablo 1’de iki metodun 8 hasta için ortalama karşlkl bilgi 
için sonuçlar görülmektedir. Bu hasta seti içinde TBA bir kez 
başarsz olurken dalgack metodu bütün hastalar için doğru 
çalşmştr. 

Tablo 1. Birleştirme Metotlar karşlaştrmas 

Birleştirme Metodu Karşlkl Bilgi 
TBA 10,88429 

 
Dalgack 11,25001 

 
 
Hem görüntü kalitesi hem de tarafsz metrik 
karşlaştrlmasnn sonucunda dalgack metodu daha başarl 
bulunmuştur. 
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Şekil 6. Hasta setinden diğer bir hasta örnek BT (solda) ve 
PET (sağda) görüntüsü. 

 
Şekil 7. Çakştrlmş BT ve PET görüntüsü. 

 
Şekil 8. TBA ile birleştirilmiş görüntü. 

 
Şekil 9. Dalgack ile birleştirilmiş görüntü. 

TBA ile gerçekleştirilen birleştirme görüntüsünde kontrast 
varyasyonlar görülmektedir. Birleştirme şemasnda dalgack 
gibi çoklu çözünürlük (multi resolution) metotlar kullanmak 
direk piksel değerlerini kullanmaya kyasla daha başarldr. 
Şekil 6’da hasta setimizdeki diğer bir hasta için başlangç BT 
ve PET görüntüleri görülmektedir. Şekil 7’de çakştrma 
işlemi gerçekleştirildikten sonraki BT ve PET görüntüleri 
gösterilmektedir. TBA ile birleştirme sonucu Şekil 8, Dalgack 
ile birleştirme sonucu Şekil 9’da yer almaktadr. Tümörün 
konumundan ve hasta içi farkllklardan doğan çeşitlilikten 
birleştirme metotlarnn etkilenmediği görülmektedir. 
 

4. Tartşma 

Dalgack metoduyla birleştirmede uygulanan filtre, filtre 
boyutu ve birleştirme kural sonucu büyük ölçüde 
değiştirmektedir. Çok büyük boyutlu filtrelerde 7x7 veya 
11x11 gibi görüntüde bozulmalar meydana gelmektedir. Ayn 
şekilde katsaylarn ortalamasnn veya minimumunun 
seçilmesi PET görüntülerindeki piksel değeri yüksek tümör 

metabolizmasnn sonuç görüntüde pek anlaşlmamasna sebep 
olabilir. Bu çalşmada filtre boyutu 5x5 şeklinde uygulanmş 
iki resimden gelen dalgack katsaylarnn maksimum değerleri 
seçilmiştir. 
Dalgack metodu TBA’ya kyasla kenar bilgilerini daha iyi 
muhafaza etmiştir. Ayn zamanda piksel değerlerinin 
çeşitliliğinden etkilenmemiştir. BT görüntüsündeki belirgin 
anatomik snrlarnn korunup PET görüntüsündeki tümörün 
metabolik hareketi sonuç görüntüye aktarlmştr. 
Dalgack çoklu çözünürlük metotlarndan sadece bir tanesidir. 
Bu çalşmann devamnda daha farkl metotlar, daha geniş bir 
hasta setine uygulanacaktr. Bu çalşmada PET kesitlerinden 
tümörün metabolik aktivitesi en yüksek olan kesit ve ona 
karşlk gelen BT kesiti seçilmiştir. Bütün kesitleri kullanan 3 
boyutlu çakştrma ve birleştirme metodu ileride yaplacak 
çalşmalarn amacdr. 3 boyutta çalşmak tümörün yaps 
hakknda çok daha fazla bilgi içerir. Daha sonra uygulanacak 
doku analizi yöntemlerimden çkarlacak sonuçlar teşhis ve 
tedavi yantn hzlandracaktr.  
İleriki çalşmalarda daha farkl birleştirme metotlar 
uygulanarak birleştirilen görüntüden bölütleme ve özellik 
çkarm yaplarak ayr ayr PET ve BT görüntüleriyle 
karşlaştrlacaktr.  
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