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Abstract:
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Our aim is to demonstrate a new semi-automated method for
Abdominal travma sonras gelişen periorgan hematom
measuring periorgan hematoma due to abdominal organ
hacminin ölçülmesinde yeni bir yar otomatik metod ortaya
trauma. The new methods’ performance was evaluated on
koymak amaçlanmştr.
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Giriş:

vastas ile verilmektedir. Rutinde, görüntüler arterial ve portal
venöz fazda srasyla 20 ve 65 sn gecikme ile çekilerek elde
edilmektedir. Çekip parametreleri: tüp voltaj= 120kV,
detector genişliği= 0.6mm, slays kalnlğ= 1.5 and 3mm. Biz
segmentasyon için slays kalnlğ 3 mm olan görüntülerden
faydalandk. Görüntüler radyolog tarafndan rapor edilmiştir.
BT görüntüleri abdominal travma olan üç fazl çalşmaslar için
akciğer tabanndan pelvise kadar, abdominal ve torakal travma
olan iki fazl çalşmalarda boyun tabanndan pelvise kadar olan
ksmlardan elde edilmiştir. BT’de organ yaralanmasnn
derecesini göstermek için American Association for the
Surgery of Trauma’nn 1994’te revise ettiği organ hasar
skalasn kullandk.

Künt batn travmas sonrasnda acil servise başvuran
hastalarda tespit edilen batn içi yaralanma oran yaklaşk
olarak 13%’dür [1]. Multitravmal hastalar hemodinamik
olarak stabil veya stabil hale getirilmiş ise altn standart tan
yöntemi bilgisayarl tomografi (BT)’dir [2]. Hastalarn doğru
ve hzl değerlendirilmesi hayati önem taşmaktadr. Aksi
halde morbidite ve mortalite oranlar artar. Hemodinamik
olarak stabil ve izole dalak yaralanmas olan hastalarda %6080 spontan iyileşme oran ile operatif olmayan yaklaşm iyi bir
seçenektir [3]. Bu tip vakalarda operatif olmayan yaklaşm
seçme karar ek yaralanmalar var ise oldukça zordur [4, 5].
Murakami ve arkadaşlar [6] MDBT görüntülerinde tespit
edilen aktif ekstravazasyonun miktar ve yerinin künt ve
penetran yaralanmalarn yönetiminde Abdominal travmal
hastalarda tespit edilen batn içi hematomun gerçek boyutu
terapotik yaklaşmlarn (operatif ve operatif olmayan)
seçiminde hayati rol oynamaktadr ve hastalarn prognozunu
etkilemektedir [7-9].
Günümüzde hemoperitoneum mitar BT ile ölçülmektedir.
BT görüntülerinden organ çevresinde oluşan hematom
miktarnn hesaplanmasnda sklkla kullanlan yöntemlerden
biri de basit ABC/2 metodudur. Hematom volümü
hesaplamas için kullanlan bu metod Kwak ve arkadaşlar
tarafndan sunulmuştur [10] ve bu formül volüm
hesaplanmasnda yaygn olarak kullanlmaktadr ve subdural
ile intrakaranial parankim içi hematom hacmi hesaplamasna
adapte edilmiştir [11-13]. Organ saran hematomun 3 boyutu
birbiri ile çarplp ayn yöntemle ölçülen organn volümünden
çkarlr ve hematom hacmi hesaplanr.
Hematom boyutunun belirlenmesinde subjektif yöntemler
[14] ile birlikte tek [15-17] ve iki boyutlu [18] ölçümler de
yaplmaktadr. Tek ve iki boyutlu hesaplamar ile
karşlaştrldğnda volümetrik değerlendirme ve hematom
mikternn hesaplanmas kan kayb hakknda daha doğru
bilgiler vermektedir.
Bilgisayar yardml tan yapay zeka ve görüntü işlemeyi
kullanr. Bu yeni teknoloji araştrmaclar tarafndan hastalarn
doğru ve hzl değerlendirilerek tanlarn konulmas için
geliştirilmektedir. Biz çalşmamzda travma sonras abdominal
organ çevresindeki hematom volümünün hesaplanmasnda
kullanlan ve ABC/2 metodu ile karşlaştrdğmz yar
otomatik yeni bir metod sunmay amaçladk.
2.

2.3. Görüntülerin Değerlendirilmesi:
BT’ler local hard diske DICOM formatnda kaydedildi. On
yldan fazla iş tecrübesi olan hastann prognozu, klinik ve
cerrahi bulgularndan habersiz olan iki bağmsz radyolog
(T.E, F.C) tarafndan her bir BT incelenmiştir. Bir araştrmac
(Ö.D) tarafndan hastann demografik verileri (yaş, cinsiyet,
travmann mekanizmas, yaralanma yeri ve derecesi, VKİ)
verileri taranmştr.
Radyologlar sadece hastann ilk başvuru anndaki
hikayesini bilmektedir.
Toplanan datalar bir çalşma
dosyasna kaydedilmiştir. Tüm BT datalar 84-164 slays
aralğnda portal venöz fazlar içermektedir. Organ
çevresindeki hematom hacmi hesaplanan organ hacminden
çkarlarak hesaplanmştr.
Bütün hesaplamalar arteriyel faz ve eğer mevcut ise geç
fazlar ile karşlaştrdktan sonra portal fazdan elde edilmiştir.
2.4. Demografik bulgular ve yaralanmş dalağn
özellikleri
Travma sonras farkl hastalarda periorgan hematom tespit
edilen 10 adet BT görüntüsü kullanarak metodumuz
oluşturduktan sonra 31 ayr hastann BT görüntüleri test için
kullanld. Otuz iki hastada 42 periorgan hematom tespit
edilmiş. Yirmi sekiz hastada perisplenik, 12 hastada
perinefritik ve 2 hastada da perihepatik hematom mevcut idi.
Hastalarn sadece 7’sinde birden çok organda periorgan
hematom mevcut idi. Hastalarn 21’ s erkek idi. Ortalama
(+SD) yaş ve VKİ srasyla 39,51±16,12, 27.34±5,64 idi.
Ayrca ortalama (+SD) hematokrit değeri 30,02%±3.54 idi.
Ayrca organ yaralanma dereceleri: Derece 0=4, I=2, II=8,
III=12, IV=12 ve V=3 idi. Yaralanma mekanizmalar ise ateşli
silah yaralanmas =3, araç içi trafik kazas=17, araç dş trafik
kazas=8, yüksekten düşme=2 ve künt saldr= 1 idi.

Materya ve Metod:

2.1. Çalşma popülasyonu:
Çalşma, Miami Üniversitesi etik kurulundan onaylanarak
başlatlmştr. 2008 Ocak- 2014 Temmuz tarihleri arasnda
abdominal travma nedeniyle toraks ve abdominal multi
dedektör bilgisayl tomografi tetkiki yaplan hastalar Ryder
Travma Merkezi, Jackson Memorial Hastanesi (Seviye 1
travma merkezi)’nin kaytlarndan taranmştr.

2.5. Yar Otomatik Segmentasyon
Radyologlarn BT görüntüleri üzerinde manuel olarak
yapacaklar segmentasyon işlemlerini hzl yapabilmeleri ve
segmente edilen hacmi hesaplayabilmeleri için yar otomatik
segmentasyon yapan ManSeg2.1 program geliştirilmiştir. Bu
programn kullanc arabirimi Şekil 1’de gösterilmiş olup hem
aktif kontur yöntemiyle otomatik segmentasyon hem de
gerekli rötuşlarn yaplabilmesi için el ile çizim
yaplabilmektedir. Bunlarn dşnda otomatik segmentasyona
yardmc olacak çeşitli yoğunluk transformasyon yöntemleri
ile görüntü üzerinde silme, renklendirme, segmente edilen yap
üzerinde aşndrma ve genişletme işlemlerini yapacak
fonksiyonlar mevcuttur. Segmentasyon işlemi tamamlandktan
sonra dicom görüntüleri segmente edilen bölgenin kenarlar
belirlenerek yine dicom formatnda kaydedilebilmekte ayrca

2.2. BT Tekniği:
Bütün BT’ler standart protokole göre Siemens Somatom
Sensation or Definition 64 (Siemens Medical Solutions USA
Inc., Malvern, PA, USA) ile çekilmiştir. Çekim esnasnda
bütün hastalar hemodinamik olarak stabil idi. 100 mL of
intravenös contrast madde (iohexol, [Omnipaque, 350
mgI/mL]; Amersham Health Inc., Princeton, NJ, USA) 18 or
20 gauge kanül ile 4.0mL/sec hznda antekübital vene bir
power enjektör (CT9000; Liebel-Flarsheim, Cincinnati, OH)
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çeşitli hesaplamalarn yaplabilmesi için segmente edilen
bileşen tüm hacim içinde ikili (logic) olarak matris formatnda
bir dosyaya kaydedilmektedir.

info’dan
alnan
hesaplanmaktadr.

voksel

boyutlar

kullanlarak

Şekil 2. Sigmoid-Gaussian transformasyonu uygulanmş
görüntü.
Şekil 1. ManSeg2.1 arayüzü
2.6. Otomatik Segmentasyon
ManSeg2.1’de otomatik segmentasyon için aktif kontur
yöntemi kullanlmaktadr. Yöntem olarak Chan ve Vese’in
bölge tabanl enerji modeli kullanlmştr. Aktif kontur
uygulanmadan önce dicom görüntüleri üzerinde segmente
edilecek bölgenin yoğunluğunu artracak diğer bölgelerin ise
yoğunluğunu
düşürecek
sigmoid-Gaussian
yoğunluk
transformasyonu uygulanmaktadr. Bunun için öncelikle
sigmoid fonksiyonunun merkez değeri segmente edilecek
organa göre ayarlanmakta ardndan sigmoid fonksiyonunun
yaklaşk lineer olan bölgesinin genişliği pencere aralğ olarak
ayarlanmaktadr. Son olarak sadece merkez ve pencere
aralğnn yüksek, diğer bölgelerin ise düşük yoğunluklu
olabilmesi
için
Gauss
transformasyon
fonksiyonu
uygulanmaktadr.
Sigmoid ve Gauss fonksiyonlarnn uygulanmş hali Şekil
2’de görülmektedir. Burada merkez değeri WC olarak, pencere
genişliği için gerekli değişken WS olarak ve Gauss
fonksiyonunun standart sapmas da SD olarak görünmektedir.
Bu değişkenler ayarlanarak BT görüntüleri denklem (1) ve (2)
deki
fonksiyonlara
bağl
olarak
transformasyon
uygulanmaktadr.
ଶ

݂ሺݔሻ ൌ ͳͲʹͶ ቀͳ െ ଵା ೈೄሺೣషೈሻቁ
݃ሺݔሻ ൌ ሺെ

ሺሺ௫ሻିௐሻమ
ଶௌమ

ሻ

Şekil 3. Aktif kontur ile sol böbreğin segmentasyonu
2.7. Manuel segmentasyon
Segmente edilecek bölgenin yoğunluk bakmndan
homojen bir yapya sahip olmamas durumunda istenilen
bölgenin tamamnn yoğunluğu yüksek diğer bölgelerin ise
düşük yaplamadğndan otomatik segmentasyon yöntemleri
uygulanamamaktadr. Bu nedenle hematom ve organn beraber
segmente edilmesi veya, kistik bir lezyon veya geniş bir
kontüzyon alan bulunan organlarda segmentasyon işlemi
kullanc ara yüzünde free drawing düğmesi kullanlarak
manuel olarak yaplmaktadr. Bu araç ile segmentasyon işlemi
bölgenin çevresinin el ile çizilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
Örnek olarak yine ayn kesit için hematom ve böbrek kesiti
birlikte manuel olarak Şekil 4’de gösterildiği gibi segmente
edilmiş ve hacmi hesaplanmştr.

(1)
(2)

Organ segmentasyonu yaplacağ durumda, WS, WC ve
SD değişkenlerinin değerleri uygun şekilde ayarlanarak sadece
istenen organn yüksek yoğunlukta olmas sağlanmaldr.
Ardndan o bölgeye aktif kontur uygulanarak organ segmente
edilebilmektedir. Şekil 3’de böbrek 38’inci kesitte segmente
edilmiştir. Tüm kesitlerdeki segmente edilen bölgenin hacmi
arabirimin sağ alt ksmnda gösterilmektedir. Hacim bilgisi
segmente edilen bölgenin içindeki voksel says ve dicom
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Bu iki hacmin farkndan da hemaatom hacmi geleneksel olarak
bulunmuş olur.
(5)

��� � ��� � ���

Geleneksel yöntem kullanlarakk hesaplanan toplam hacim,
organ hacmi ve hematom hacminnin ortalama karesel hatasnn
karekök (RMSE) değeri Tablo 1’de verilmektedir.
Table 1: Toplam hacim (VCT), orggan hacmi (VCO) ve hematom
hacimlerinin
(��� � ��� � ���
geleneksel
yöntemle
� �
hesaplanmas sonucu oluşan hataann etkin değeri.
RMSE (ml)

VCO
6
61.86

VCH
208.66

Şekil 5’de radyoloğun ManSeeg2.1 yoluyla yar-otomatik
olarak hematom hacmini (Vm) hesapladğ vakalara karş
geleneksel yolla hesaplanan hematom hacimleri (��� �
gösterilmektedir.

Şekil 4. Segmente edilmiş hematom ve sol böbrek
b
3.

VCT
234.55

Bulgular:

3.1. Hematom Hacmi Hesab:
Geleneksel yöntemle toplam hacim hesab genişlik,
kalnlk ve uzunluk değerleri kullanlarakk aşağdaki şekilde
hesaplanr.
(3)

��� � �� �� �� /2

Burada, �� hematom ve organn kapladğ hacmin genişliği,
�� kalnlğ ve � � ise yüksekliğidir. Geenişlik ve kalnlk
birbirlerine dik olacak en büyük değerleer olarak alnrken
yükseklik bu hacmin kaç kesit sürdüğünnden yola çkarak
hesaplanr.
Benzer şekilde bir organn hacmi aşşağdaki formülle
hesaplanr,
��� � �� �� �� /2
(4)

Şekil 5: ManSeg2.1 kullanlarak manuel yöntemle elde edilen
hematom hacimlerine (Vm) karş geleneksel yolla hesaplanan
hematom hacimleri (VCH).

Burada, �� organn genişliği, �� kallnlğ ve �� ise
yüksekliğidir. Bu değerlerin hesaplanmasndda yukarda verilen
bilgiler yine ayn şekilde kullanlr.

yaklaşmlar gerektirir. Tong ve arkadaşlarnn [21] yaptğ
renal travmalar içeren başkka bir çalşmada ise BT
görüntülerinin alanlar toplanaarak elde ölçülen hematom
boyutunun, böbrek parankim hasarnn
h
derecesinden daha
fazla klinik prognoz ile korele oldduğunu göstermişlerdir.
Biz BT görüntüleri kulllanarak uyguladğmz yar
otomatik
metodun,
klassik
ABC/2
metodunu
karşlaştrdğmzda, abdominal travma sonras perisplenik,
perirenal ve perihepatik hematoom hacmi tayininin istatistiki
olarak anlaml derecede daha dooğru sonuçlar verdiğini tespit
ettik.
Bu yöntem ile daha ksa süreede daha doğru sonuçlar elde
ederek travma sonras hastadda meydana gelen kanama
miktarnn belirlenmesinde hastaann, hastann takibinde tedavi
yaklaşmlarnn belirlenmesinde yeni ve etkili bir yöntem
sunmaktayz.

4. Sonuç ve Tartşma
t
sonras kan
Volümetrik hematom hacmi ölçümleri travma
kaybnn hesaplanmasnda tek ve iki boyutlu
b
ölçümlerle
karşlaştrldğnda daha doğru sonuçlar verrmektedir. Verbeek
ve arkadaşlar [19] majör pelvik krğ bulunan
b
hastalarda,
abdominal kanama kontrolü gereksiniminde CT’de tespit
edilen intraperitonel serbest svnn prediktif değeri ile mevcut
sv miktar arasnda yakn ilişti olduğunuu tespit etmişlerdir.
Fazla miktarda serbest sv yüksek oranda abdominal kanama
şeklinde değerlendirilir ve kanama denetimi gerektirir.
Ayrca
perirenal
hematomu
olan
hastalarn
evaluasyonunda hematom volümünün önnemi birçok farkl
çalşmada gösterilmiştir[15,18,20]. Nusss [16]
ve
arkadaşlarnn yaptklar çalşmada renal hilum seviyesinde
matom boyutu ile
hematom boyutu ölçülmüştür ve hem
anjiografik embolizasyon gereksinimi ilişşkisi gösterilmiştir.
Ichigi ve arkadaşlar [18] yüksek deereceli parankimal
laserasyon ve yüksek hematom/vücut alan arasndaki
korelasyonu göstermişlerdir ki bu duruum ileri terapotik
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