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ABDOMİNAL TRAVMALI HASTALARDA YARALANMIŞ DALAĞIN OTOMATİK
BÖLÜTLENMESİ
AUTOMATED SEGMENTATİON OF THE INJURED SPLEEN
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properties following abdominal trauma. Average
attenuation of a normal spleen in computed tomography
(CT) does not vary significantly between subjects.
However; in the case of solid organ injury, the shape and
attenuation of the spleen on CT may vary depending on the
time and severity of the injury. Timely assessment of the
severity and extent of the injury is of vital importance in the
setting of trauma. Probabilistic atlases of the spleens were
created using manually segmented data from ten CT scans.
The organ location was modeled based on the position of
the spleen with respect to the left spine followed by the
extraction of shape features. We performed the spleen
segmentation in three steps. First we created a mask of the
spleen, then we used this mask to segment the spleen. The
third and final step was the estimation of the spleen edges
in the presence of an injury such as laceration or
hematoma. The traumatized spleens were segmented with a
high degree of agreement with the radiologist drawn
contours. The spleen quantification led to 86±5% volume
overlap,
92.5±3.11%
Dice
similarity
index,
89.05±5.29%/96.42±2.55 Precision/Sensitivity, 8±5%
volume
estimation
error
rate
(VER),
1.09±0.62mm/1.91±1.45mm average surface distance
(ASD)/ root-mean-squared error (RMSE).

Özetçe
Bu çalşmada abdominal travmal hastalarda morfolojik
özelliklerinden faydalanarak yaralanmş dalaklar için bir
bölütleme yöntemi geliştirmektir. Bilgisayarl tomografide
normal dalağn ortalama bir atenüasyonu vardr ve bu
örnekler arasnda önemli bir değişiklik göstermez. Bununla
birlikte solid organ yaralanmalarnda BT’de dalağn şekli
ve atenüasyonunda yaralanmann zaman ve şiddetine bağl
olarak değişiklikler olmaktadr. Travmal hastalarda
yaralanmann şiddeti ve büyüklüğünün zamannda
değerlendirilmesi hayati önem taşmaktadr. Organ
lokasyonu, şekil özelliklerinin ektraksiyonu takiben dalağn
vertebrann soluna olan pozisyonu baz alnarak
modellendi. Birinci olarak dalağn maskesi oluşturduk.
Daha sonra bu maske dalağ bölütlemek için kullandk.
Üçüncü ve son admda yrtk ya da hematom gibi
patolojilerin varlğnda dalak kenarlar önceki kesitlerdeki
maskelerin
geometrik
transformasyonu
yardmyla
kestirildi. Travmal dalaklarn otomatik bölütlenmesinin
radyoloğun çizimleriyle yüksek oranda uyumlu olduğu
istatistiksel olarak tespit edilmiştir. VO=86±5%,
DC=92.5±3.11%, hassasiyet / duyarlk=89.05±5.29% /
96.42±2.55, VER= 8±5% ASD/RMSE=09±0.62mm /
1.91±1.45mm olarak hesaplanmştr.
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1. Giriş
Batn yaralanmas nedeniyle acil servise (AS)
gelen hastalarn yaklaşk %13’ünde batn içi yaralanmas
görülmektedir [1]. Dalak, travma nedeniyle oluşan
yaralanmalarda en çok hasar alan organlarn başnda

Abstract
Our aim is to develop a novel automated method for
segmentation of the injured spleen using morphological
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gelmektedir. Trafik kazas ve ateşli aletle yaralanmalarda
hayati fonksiyonlar ve hemodinamik açdan stabil olan
hastalara referans görüntüleme yöntemi olan total vücut
bilgisayarl tomografi (BT) çekimi uygulanr [2]. AS
uygulamalarnda BT sonuçlarnn incelenmesi ve tan
koyulmas süreci son derece önemli olup yaşam orann
artrmaktadr.
Bilgisayar destekli teşhis yapay zeka ve saysal
görüntü işleme yöntemlerinin birleştirilmesiyle oluşan yeni
bir disiplinler aras radyolojik görüntüleme teknolojisidir
[3]. Medikal görüntülerde bölütleme dört temel alana
bölünmektedir: voksel tabanl bölütleme [4,5], bölge
tabanl bölütleme [6], lokal önsel bilgiye dayal şekilsel
yöntemler [7,8] ve global önsel bilgiye dayal şekilsel
yöntemler [9-11].

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 kaydedilmektedir. Tüm BT datalar 84-164 kesit
aralğnda portal venöz fazlar içermektedir. Dalak bütün ya
da yaral olsun olmasn yaklaşk dalak kontur ve
lokasyonlar manuel olarak radyolog tarafndan çizilmiştir.
Bütün konturlar arteryel faz ve eğer mevcut ise
geç fazlar ile karşlaştrdktan sonar portal fazdan elde
edilmiştir. Dalak kenarlar belirlenir ve dalak volümü
manuel olarak radyolog tarafndan ve bizim metodumuzla
ayr ayr hesapland. Parçalanmş dalaklarda volümler ayr
ayr hesapland.
2.4. Demografik bulgular ve yaralanmş dalağn
özellikleri:

Normal dalaklarda yoğunluk değişimi hastadan
hastaya çok değişiklik yapmamaktadr. Travma durumunda,
yaralanmaya, BT çekim zamanna ve kontrast madde
miktarna bağl olarak organlarda yoğunluk değişimi
görünmektedir. Bu çalşmada aksiyel BT görüntüleri
kullanlarak yaralanmş dalaklarn bölütlenmesine ilişkin
[12] çalşmasnda geliştirilen yöntem sunulmuştur.

Travmal dalak tespit edilen 10 adet BT
görüntüsü kullanarak metodumuz oluşturduktan sonar
yaralanmş dalak tespit edilen 20 ayr hastann BT
görüntüleri test için kullanld. Hastalarn 16’ s erkek idi.
Ortalama (+iqr) yaş ve VKİ srasyla 35.3±28.75,
25.8±3.83 idi. Ayrca ort. (+SD) hematokrit değeri
29.91%±3.54 idi. Ayrca organ yaralanma dereceleri:
Derece I=3, II=8, III=5, IV=2 ve V=2 idi. Yaralanma
mekanizmalar ise ateşli silah yaralanmas =2, araç içi trafik
kazas=12 ve araç dş trafik kazas=6 idi. Yirmi hastada
toplanda 56 travmatik dalak patolojisi mevcut idi
(laserasyon=20, intraparankimal hematom=1, sv=17, aktif
ekstravazasyon=8, kontüzyon=8 ve pseudoanevrizma=2).

2. Materyal ve Metod
2.1. Çalşma popülasyonu:
Çalşma için Miami Üniversitesi etik kurulundan
onay alnmştr. 2009 Ocak- 2014 Temmuz tarihleri
arasnda abdominal travma nedeniyle toraks ve abdominal
multi dedektör bilgisayarl tomografi tetkiki yaplan
hastalar Ryder Travma Merkezi, Jackson Memorial
Hastanesi (Seviye 1 travma merkezi)’nin kaytlarndan
taranmştr.

2.5. Bölütleme Yöntemi
Bu çalşmada dalağn morfolojik özelliklerine
dayal bölütleme yöntemi geliştirilmiştir. Şekil 1’de
gösterildiği gibi bu yöntemin ilk admnda dalak maskesi
bulunmakta, ikinci admda dalak bölütlenmekte son admda
da dalak morfolojisini bozan laserasyon, kontüzyon,
hematom veya aktif kanama olmas durumunda dalak snr
kestirilmektedir.

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)
vastas
ile
verilmektedir. Rutinde, görüntüler arteryel ve portal venöz
fazda srasyla 20 ve 65 sn gecikme ile çekilerek elde
edilmektedir. Çekip parametreleri: tüp voltaj 120kV,
dedektör genişliği 0.6mm, slays kalnlğ 1.5 ve 3mm. Biz
bölütleme için kesit kalnlğ 3 mm olan görüntülerden
faydalandk. BT’de dalak yaralanmasnn derecesini
göstermek için American Association for the Surgery of
Trauma’nn 1994’te revize ettiği organ hasar skalasn
kullandk.

BT görüntüleri

Dalak maskesinin
belirlenmesi

Dalağn bölütlenmesi

2.3. Görüntülerin Değerlendirilmesi:

Dalak kenarlarnn
kestirimi

BT’ler lokal hard diske DICOM formatnda
kaydedildi. On yldan fazla iş tecrübesi olan hastann
prognozu, klinik ve cerrahi bulgularndan habersiz olan iki
bağmsz radyolog (T.E, U.T) tarafndan her bir BT
incelenmiştir. Bir araştrmac (Ö.D) tarafndan hastann

Dalak
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Şekil 1: Geliştirilen yöntemin aşamalar

geometrik transformasyonu ile düşük yoğunluklu bölgeler
de bölütlenen ksma dahil edilebilmiştir.

2.6. Dalak maskesinin belirlenmesi:
Öncelikle BT görüntülerinde sol vertebra
pencerelenir ardndan üç kanal oluşturacak şekilde
sigmoid-Gaussian yoğunluk transformasyonu uygulanr. Bu
şekilde 0-280 HU arasnda 115, 140 ve 165HU ortalamal
13, 22 ve 22 standart sapmal üç ayr yoğunluk
transformasyonu
oluşturularak
pencerelenmiş
BT
görüntülerine uygulanr. Ardndan her bir kanal
görüntüsüne 3-boyutlu 5x5x5’lik medyan filtresi
uygulanarak küçük objeler yok edilir. Birbirlerine birleşen
parçalar ayrştrmak için açma ve kapama morfolojik
işlevleri uygulanarak bağlantl bileşen analizi uygulanr.
Bu aşamada çok küçük ve çok büyük bileşenler göz ard
edilir. Tüm bileşenler radyologlarn önceden belirlediği
dalak kesitlerinin birleşim ve kesişim görüntüleriyle
karşlaştrlarak en yüksek benzerliğe sahip bileşen dalak
maskesi olarak seçilir. Şekil 2’de çeşitli bileşenler ve en
yüksek benzerliğe sahip bileşenler gösterilmektedir.

Şekil 2: Geliştirilen bilgisayar destekli dalak bölütleme
program

2.7. Dalak Maskesi Kullanlarak Dalağn Bölütlenmesi:

2.9. Performans Ölçütleri

Dalak maskesi belirlendikten sonra tüm
pencerelenmiş BT görüntüsü bu maske içindeki yoğunluk
değerlerinin ortalama ve standart sapma değerlerine göre
yeniden
oluşturulan
sigmoid-Gaussian
yoğunluk
transformasyonundan geçirilerek 3-boyutlu medyan filtresi
uygulanr. Maske alt ve üst kesitlerde biraz büyütülerek
kullanlr. İlgili kesitlerde sadece maske içinde kalan
bölgede eşikleme yaplarak dalak bölütlemesi yaplmş
olur, bölütlenen bu bölge bir sonraki kesit için yeni dalak
maskesi olarak kullanlr. Şekil 3’de bölütleme sonuçlar
görünmektedir.

Travmatik dalak bölütlemesine ilişkin performans
ölçütlerinin hesaplanmas için radyologlar tüm vakalara ait
görüntüler üzerinde dalak snrlarn manuel olarak
çizmişlerdir. Ardndan bu çizimler 3-boyutlu ikili
matrislere dönüştürülmüştür. Geliştirilen yöntemle elde
edilen dalak hacimleri VCAD, radyologlarn çizimlerinden
elde edilen dalak hacimleri ise Vmanual olarak
adlandrlmştr. Hesaplanan performans kriterleri VO
(hacim kesişimi- volume overlap), DC (Dice katsaysDice coefficient), duyarlk, hassasiyet, hacim kestirim
hatas (VER), ortalama yüzey uzaklğ (ASD) ve bu değerin
RMSE’si olarak belirlenmiş ve aşağda denklemleri
verilmiştir.

2.8. Lezyonlarn olmas durumunda dalak snrlarnn
kestirimi:
Kontüzyon, laserasyon, intraparankimal hematom
ve bunlarn kombinasyonlar parçalanmş dalaklarda
gözlemlenir. Bazen bu bölgeler çok büyük olabilir ve
dalağn
belirli
kesitlerinde
dalak
snrnn
belirlenememesine neden olur. Bu gibi durumlarda önceki
maske geometrik transformasyonla yüksek seviyede lezyon
bulunan kesite benzetilir. Bu iki görüntü birbirinden
çkarlarak lezyonlar belirlenmeye çalşlr. Bu sayede dalak
hem yüksek yoğunluklu bölgelerin hem de düşük
yoğunluklu lezyonlarn belirlenmesiyle tam olarak
bölütlenmiş olur.
Şekil 2’de görüldüğü gibi sol üstteki pencerede
BT görüntüleri pencere genişliği (WS) ve pencere
merkezine (WC) değerlerine göre gösterilmektedir. Dalak
maskesi sağ üstteki pencerede bulunmuştur. Bu pencerenin
hemen altnda maskenin kaçnc kesitten ve kaçnc
kanaldan bulunduğu bilgisi verilmektedir. Bu vaka için
dalak maskesi 13’üncü kesitten ve 1’inci kanaldan
bulunmuştur. Sol alttaki pencerede dalak maskesi üst ve
alttaki kesitlerde kullanlarak gerçekleştirilen bölütleme
işleminin sonucu gösterilmekte. Burada lezyonlardan
dolay oluşan düşük yoğunluklu ksmlarn seçilemediği
görülmektedir. Sağ alttaki pencerede ise önceki kesitlerin
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3. Yöntemin Performans
Tablo I’de geliştirilen yönteme ilişkin sonuçlar
literatür ile karşlaştrlmştr. VO 86±5%, DC 92.5±3.11%,
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hassasiyet 89.05 ± 5.29, duyarlk 96.42 ± 2.55, VER 8,00 ±
5, ASD 1.09 ± 0.62, RMSE 1.91 ± 1.45 olarak elde
edilmiştir. Hesaplanan performans ölçütleriyle geliştirilen

[3] Bland J.M, Altman D.G., “Statistical methods for
assessing agreement between two methods of clinical
measurement”, Lancet 1:307–310, 1986.

Tablo I: Geliştirilen yöntemin literatürdeki yöntemlerle karşlaştrlmas [12]
VO
(%)

DC
(%)

Hassasiyet
(%)

Duyarlk
(%)

VER
(%)

ASD
(mm)

RMSE
(mm)

Açklama

Geliştirilen
Yöntem
Linguraru et al.
[9]

86,00 ± 5

92.50 ±
3.11
95.20 ±
1.4

89.05 ± 5.29

96.42 ± 2.55
---

1.09 ±
0.62
0.7 ± 0.1

1.91 ±
1.45
1.10 ±
0.3

Travmal dalak

---

8,00 ±
5
3.30 ±
2.7

Wolz et al. [10]

---

92,00 ±
9.2

89.40 ± 13.5

96.30 ± 3.5

---

2.27 ±
3.03

---

Normal dalak

93.50 ±
2.5
---

---

---

---

---

---

Normal dalak

90.70 ±
1.4

---

---

8.20 ±
5

1.10 ±
0.4
1.20 ±
0.5

2.20 ± 1

Normal dalak

---

91.80 ±
1.5

---

---

6.50 ±
5.3

0.95 ±
0.45

2,00 ±
0.75

Normal dalak

93.68 ±
3.9

94.17 ±
3.6

---

94.97 ± 2.5

---

---

---

Normal dalak

91,00 ±
2.6

Li et al. [11]
Linguraru et al.
[8]
Linguraru et al.
[7]
Campadelli et al.
[5]

yöntemin kullanlan vakalarn travma nedeniyle oluşan
patolojilerden dolay heterojen bir yoğunluğa sahip olmas
ve dalak konturunun baz bölgelerde belirli olmamasna
rağmen diğer yöntemlerle karşlaştrlabilir olduğu
görülmüştür.

Normal dalak

[4] Li J, He B, Jiang H, Yang B, Zhang L, Tong O, Dong
A., “A Web Abdominal Anatomical Structure Database
System”, Proceedings of ICMIPE, pp 19-23, 2013.
[5] Campadelli P, Casiraghi E, Pratissoli S., “Automatic
Abdominal Organ Segmentation from CT images”, J.
Sound and Vibration, pp 1-14, 2009.
[6] Ruskó L, Bekes G, Németh G, Fidrich M. “Fully
automatic liver segmentation for contrast-enhanced CT
images”, Proc MICCAI Workshop 3-D Segment Clinic,
Grand Challenge, pp 143–150, 2007.
[7] Linguraru M.G, Pura J.A, Pamulapati V, Summers R.M.
“Statistical 4D graphs for multi-organ abdominal
segmentation from multiphase CT”, Medical Image
Analysis 16:904–914, 2012.
[8] Linguraru M.G, Summers R.M., “Multi-Organ
Automatic Segmentation in 4D Contrast-Enhanced
Abdominal CT”, Biom Imag: From Nano to Macro 2008
IEEE International Symposium, pp 45-48, 2008.
[9] Linguraru M.G, Sandberg J.K, Li Z.X, Shah F,
Summers
R.M.
“Automated
segmentation
and
quantification of liver and spleen from CT images using
normalized probabilistic atlases and enhancement
estimation”, Med Phys 37(2):771–783, 2010.
[10] Wolz R, Chu C, Misawa K, Fujiwara M, Mori K,
Rueckert D., “Automated Abdominal Multi-Organ
Segmentation With Subject-Specific Atlas Generation”,
IEEE Trans on Med Imag 32(9):1723-1730, 2013.
[11] Li C, Wang X, Li J, Eberl S, Fulham M, Yin Y, Feng
D.D. “Joint Probabilistic Model of Shape and Intensity for
Multiple Abdominal Organ Segmentation From Volumetric
CT Images”, IEEE Journal of Biomed and Health Inf
17(1): 92-102, 2013.
[12] Dandin Ö., Teomete U., Osman O, Tulum G, Ergin
T., “Automated Segmentation of the Injured Spleen”,

4. Sonuç ve Tartşma
Bu çalşmada laserasyon, kontüzyon, hematom
gibi lezyonlar bulunan yaralanmş dalaklarn bölütlemesi
gerçekleştirilmiştir. Solid organ hasarnn olmas
durumunda BT görüntülerinde dalağn şekil ve yoğunluğu
yaralanmann zaman ve şiddetine göre değişkenlik
gösterir. Bu da literatürdeki diğer yöntemlerin
uygulanamamasna neden olmaktadr. Travmatize dalağn
olmadğ diğer kapsaml dalak bölütlemesi çalşmalar ile
karşlaştrldğnda geliştirdiğimiz bilgisayar destekli
bölütleme metodunun doğruluğunun üst düzeyde olduğu
görülmekte ve bu metotla travmatize dalaklar morfolojik
değişiklikler olmasna rağmen başaryla bölütlenmektedir.
Dalağn otomatik bölütlenmesi travmal hastalarn
bilgisayar destekli tansnn konulmasnda önemli bir temel
basamağ teşkil etmektedir. Bunun dşnda geliştirdiğimiz
yöntem diğer travmatize solid organlarn otomatik
bölütlenmesinde iskelet yapy teşkil etmektedir.
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