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Özetçe 
Bu çalşmada Multipl Skleroz (MS), hastalarndan alnmş 
beyin manyetik rezonans (MR) görüntülerinde aktif kontur 
modeline dayal yar otomatik lezyon bölütleme 
gerçekleştirilmiştir. Enerji minimizasyonuna dayal 
parametrik aktif kontur yardm ile incelenen bölgenin 
başlangç alannn kullanc tarafndan belirlenmesi ile, bu 
alann daraltlmas sonucu alan çevreleyen bir snr eğrisi 
elde edilmektedir. Yöntem MATLAB ortamnda, öncelikle 
simülasyon verisi üzerinde denenmiş, iç ve dş kontur bulma 
hassasiyeti incelenmiştir. Sonrasnda gerçek beyin MR 
imgelerinde aktif kontura dayal (ylan-snake) lezyon tespiti 
ve bölütleme gerçekleştirilmiştir. Çalşmada simülasyon veri 
seti üzerinde elde edilen aktif kontur uygulama sonuçlar ile 
gerçek verilerden kazanlmş olan aktif kontur bulgular 
karşlaştrlarak uygulamann doğruluğu tartşlmştr. 
 
Anahtar Kelimeler — bölütleme, aktif kontur, Multipl 
Skleroz 
 

Abstract 
In this study, a semi automatic segmentation of multiple 
sclerosis lesions in magnetic resonance (MR) images based 
on active contours is done. Based on the seed area selection 
by the user, the parametric active contours which rely on 
energy minimization, try to shrink and bend the snake 
resulting in boundary curve (capture region). The method is 
tested in MATLAB firstly on simulation data, and the 
precision of internal and external contour extraction is 
verified. Next, real brain MR images are investigated based 
on active contours (snakes) for segmentation of lesions. The 
method is discussed according the active contour 
implementation findings of the simulation and the real data. 
 
Keywords — segmentation, active contour, Multiple 
Sclerosis 
 

1. Giriş 
Multipl skleroz (MS), gelişmiş ülkelerde genç erişkinlerde en 
yaygn görülen kronik sinir bozunumuna dayal bir hastalk 
olup, miyelin kayb ve aksonal hasar sonucu merkezi sinir 
sistemini etkilemektedir [1]. MS’ in, zamanla fiziksel ve 

kavramsal anlamda yetersizliğe sebep olmamas için erken 
teşhis ve müdahale hastalğn yavaşlatlmasnda oldukça önem 
taşmaktadr [2]. Klinikte, MS ayrc tansndaki baz 
olgularda güçlükler yaşanldğndan, destekleyici olarak, 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’ de beyin 
lezyonlarnn zamansal ve uzaysal dağlm, beyin-omurilik 
svs (BOS) incelemesi, uyarlmş potansiyeller gibi yardmc 
tansal incelemelere gereksinim duyulmaktadr [3]-[4]. Santral 
sinir sistemi (SSS) patolojilerinde başvurulan tbbi 
görüntüleme modaliteleri arasnda MRG, demyelinizan 
plaklarnn kesin bir doğrulukla görüntüleyebilen tek tetkik 
yöntemi olmas sebebiyle öne çkmaktadr [5]. MRG ile SSS’ 
de herhangi bir lokalizasyondaki nörolojik lezyonlar 
saptanabildiği gibi, klinik olarak sessiz olan lezyonlar da 
yüksek duyarllkla saptanabilmektedir [5]. 
Beyin tümör bölütlemesi, tedavi ve cerrahi işlemlerin 
planlanmasnda [6] ve hastalğn takibinde ve olas tedavi 
yöntemlerinin değerlendirilmesinde [7] oldukça önemlidir. Bu 
amaçla medikal görüntülerdeki tümörlerin bölütlenmesinde, 
manyetostatik aktif kontur (MAC), gradyan vektör akş (GVF) 
ve akşkan vektör akş (FVF) gibi yoğunluk bazl aktif kontur 
modellerinin kullanm önerilmektedir. 
Bu çalşmada olduğu gibi özellikle MR görüntülerindeki beyin 
tümörlerinin bölütlenmesinde çoğunlukla parametrik aktif 
kontur ve düzey kümesi aktif kontur modellerinin olduğu yar 
otomatik bölütleme teknikleri kullanlmaktadr. Bu teknikler, 
ilgili ksmn başlangç bölgesinin kullanc tarafndan 
belirlenmesi sonucu, incelenen alann daraltlmas sayesinde 
diğer yöntemlere göre daha kesin sonuçlar vermektedir [6]. 
İmgenin yoğunluğuna göre piksel ve renk bilgilerine dayal 
bölütleme yapan, eşik değerde yoğunluk bazl tekniklere 
karşlk, bu çalşmada da ele alnan enerji bazl “aktif kontur” 
metodu yardmyla üç boyutlu beyin görüntülerinde kenar/snr 
belirleme ile deforme olmuş ksmlar saptanabilmektedir.  
Bu çalşmada, MS hastalğnda MR imgelerinde aktif kontur 
modeline dayal lezyon belirleme araştrmas yürütülmüştür. 
Sonuç bölümünde, simülasyon ve gerçek veri bulgular detayl 
olarak aktarlmştr.  

2. Yöntem 

2.1. Aktif Kontur Model 

Ylan olarak da adlandrlan aktif kontur model, biçim 
değiştirebilir modellerin özel bir durumu olup, imge üzerinde 
ilgi alanlarnn snrlarna gelindiğinde duran kapal bir elastik 
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şerit olarak düşünülebilir [8]. Ylanlar, yakn kenarlara 
kitlenen ve bu snr bölgelerini tespit edebilen, dş kuvvetler ve 
imge kuvvetleri tarafndan yönlendirilen enerjiyi (Denklem 1) 
minimize eden aktif kontur modelleridir [8]. 
 
������ � ���������� � ���������� � ���������� (1) 
 
Aktif kontur modelinin uygulanşnda, istenilen objenin iç 
veya dş ksmna bir eğri çizilmekte; eğri, objenin şeklini 
alacak şekilde etrafn sarana kadar iterasyonlar yaplarak 
oluşturulan enerji minimizasyonu sayesinde eğri (ylan/kontur) 
hareket ettirilmektedir. Böylece eğri, elastik bir şerit şeklinde 
davranarak objenin tam çevresini saracak şekilde büzülür [8]-
[9]. 
Dijital görüntülerin bölütlenmesinde aktif kontur metodunun 
kullanlmasnn, dş kuvvetlerin sezgisel davranmasyla 
kullanm kolaylaştrmas, en düşük enerji durumu için 
otonomi ve kendiliğinden uyum ve gürültüye karş düşük 
duyarllk gibi baz avantajlar bulunmaktadr [8]. 
Ylan, imge üzerinde şekil değiştirmeyi enerji enküçüklemesi 
ile gerçekleştirmektedir. İç ve dş güç olmak üzere ikiye 
ayrlan kontur enerjisi irdelenecek olursa: Dş güç imge 
özelliklerinden gelen imge gradyan şiddeti gibi değerlere 
bağlyken, iç güç ise ylann şeklinin düz olmasn 
sağlamaktadr. Ylan, iç ve dş güçlerin etkisi ile I imgesini iki 
parçaya ayrarak; Kontur C’ nin parametrik bir eğri olduğu 
durumda; C konturu, denklem (2) ile tanmlanan enerji 
fonksiyonunu enküçükleyerek gelişmektedir. 
 

���� � � �|∇����|� �� � �� �|��|� �� � �� �|���|� �� (2) 

 
Bu enerji fonksiyonunda w1 ve w2 ağrlk parametrelerini, Cs 
eğri parametresi s’ ye göre ilk türevini ve Css de ikinci türevi 
ifade etmektedir. Enerji fonksiyonunda imge gradyann içeren 
ilk terim dş güç olurken, ikinci ve üçüncü terim konturun 
sürekliliğini ve düzgünlüğünü sağlayan iç güçleri belirtir. Bu 
güçlerin yardmyla, ylan yüksek imge gradyannn olduğu 
nesne snrlarna ulaştğnda ilerleme durur ve böylece 
nesnenin snrlar tespit edilmiş olur [8], [10]. 
Orijinal Aktif Kontur Modeller algoritmasnda, ylan 
geometrik olarak, görüntü düzleminde ��� �� ∈ �� ’ de 
yerleşik, x ve y koordinat değerleriyle ifade edilebilen bir 
parametrik konturdur. İki boyutlu bir kontur ifadesi; s ∈ [1,0] 
(parametrik tanm kümesi eleman) ve zamana bağml olmak 
üzere, C(s)=(x(s), y(s))T şeklinde ifade edilir. Bir görüntüde 
I(x,y)’, kontur özne şekli, fonksiyon kontur enerjisinin bir 
gösterimi olarak Denklem 2’ de verilmiştir. Bu ifadeyi 
terimlerine göre gruplayarak incelemek gerekirse (Denklem 3) 
ifadesine ulaşlmaktadr: 
 

E(C) = S(C) + P(C) (3) 
 
Burada, S(C) iç enerji olup, konturun gerginlik ve esneklik 
bozulmalaryla karakterize edilirken, kontur gerginliği w1(s), 
katlğ ise w2(s)  ile kontrol edilmektedir [8] (Denklem 4). 
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�� (4) 

 

Bu şekilde, iç deformasyon enerjisi ve görüntüye ait özellikler 
bir araya getirilmiş olmaktadr. Aktif kontur algoritmasnda, 
bu enerjilerin dengelenmesine çalşlmaktadr. 
 

���� � � ���������     
�

�
 (5) 

 
Görüntü ile ilgili olan ve görüntü tarafndan kontrol edilen 
P(C) terimi; algoritmay çizgi ve kenarlar gibi görüntü 
detaylarna yönlendirmektedir. Görüntüde, aktif kontur 
uygulanrken, bir dş kuvvet olarak düzenlenecektir. I(x,y) 
imgesinde, kontur seçilen kuvvet ���� �� � ��|∇��� �
���� ���| tarafndan, kenar yoğunluklarna doğru çekilecektir 
[8], [10]. Burada, c kuvvetin büyüklüğü, ∇ gradyan operatörü 
ve Gσ *I düzleştirme filtresi uygulandğn belirtmekte olup, σ 
düzenlenen P’ nin yerel minimasnn uzamsal büyüklüğü ile 
tanmlanmaktadr [8]. Uygulanan dş kuvvet, algoritmay 
ilgilenilen bölgedeki en yakn yerel minimuma yönlendirir. 
Değişimlerin hesaplamalarla örtüşmesi başka bir deyişle 
kontur enerjisinin azaltlmas Euler-Lagrange eşitliği ile 
çözümlenebilmektedir. Aktif Kontur Model algoritmasnda bu 
enerji minimizasyon probleminin çözümü, problemin de 
çözümü anlamna gelmektedir [8], [10]. 
Uygulamada, ylann başlangç koordinatlar, beyin MR 
imgesinde gri düzey haritalama sonucu kontrast ayrşan bölge 
içerisinde ekrandan kullanc seçimi ile verilerek ilgili alan 
tanmlanmakta olup, adm says, enerji parametresi, esneklik 
ve gerginlik katsays ile birlikte çizgi, kenar ve nihai enerji 
bileşenleri ve iterasyon says tanmlanmaktadr.  

2.2. İnsan Beyni İmge Seti 

Simülasyon imgeleri sonrasnda, aktif kontur model yaklaşm 
MS hasta verileri üzerinde denenmiştir. Açk kaynak veri seti, 
(http://www.medinfo.cs.ucy.ac.cy/index.php/downloads/datase
ts) adresinde erişilebilirdir [12]-[15]. 
Veritaban içindeki beyin görüntülerinden bu çalşma için, 
tümörün gözle de net görülebildiği CP_1_17 ve TZN_2_15 
görüntüleri seçilmiştir (Şekil 2). Görüntülerdeki tümörü ortaya 
çkarabilmek için uygulanan aktif kontur metodunun prensip 
olarak özeti Şekil 1’ de verilmiştir. 
 

Şekil 1: MS lezyonlar için aktif kontur çalşma prensibi 
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Şekil 2: İncelenen MS aksiyal MR imgelerinden farkl 
bölgelerde ve büyüklüklerde lezyona sahip iki örnek:  

CP_1_17 (solda) ve TZN_2_15 (sağda) 
 

Şekil 2’ de görüldüğü gibi sağdaki MR görüntüsü iki tümör 
içermektedir. Bu tip çoklu lezyon vakalarnda, her ikisini 
kapsayan tek ylan (snake) algoritmas oluşturabileceği gibi 
her ikisini ayr ayr seçen çoklu snake algoritmas da 
oluşturabilir. 

3. Sonuçlar 
Çalşmamzda veri tabanndan sağlanan görüntüler üzerinde 
aktif kontur (snakes) uygulamas gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar ile veri tabannda bildirilmiş olan görüntüler 
karşlaştrlmştr. 

3.1. Simülasyon Veri Seti Bulgular 

Çalşmann geçerliliğini snamak için patoloji olarak 
tasarlanmş dairesel simülasyon verileri incelenmiştir. Bir 
örnek tekil bir daire olarak tek bir snrlamaya zorlarken (Şekil 
3), diğer örnek simit şeklinde olup iç ve dş snr bölütlemesi 
amacyla denenmiştir (Şekil 4). Her iki simülasyon 
çalşmasnda kontur başar ile saptanmş, aktif kontur modelin 
aranan bölgeye yaknsadğ gözlenmiştir (Şekil 3 ve 4). 

3.2. Gerçek Beyin Bulgular 

Çalşmann bu safhasnda aktif kontur model yaklaşm, 
Bölüm 2.2’ de belirtilen MS hasta verileri üzerinde 

denenmiştir [12]-[15]. Her iki inceleme için lezyon konturlar 
başar ile saptanmştr. Lezyon boyutuna bağl olarak iterasyon 
says farkllk göstermekte, ayn enerji değerleri için, Şekil 5’ 
te 200, Şekil 6’ da 100 iterasyon ile patolojik alan 
saptanmştr. 
 

 
Şekil 3: Simülasyon veride aktif kontur modellemesi örneği: 

Ylann, bölgenin snrlarn tespit ederek, ilgili alan başar ile 
kapladğ görülmektedir. 

 

Şekil 4: Simülasyon veri setinde iç ve dş snr için aktif 
kontur modellemesi sonuçlar. Soldan sağa; başlangç eğrisi, 
ilerlemesi ve en sağda; üstte iç snr için, alt satrda dş snr 

için kontur bulgular görülmektedir. 
 

 

 
Şekil 5: Aktif kontur modelinin MS lezyonu için uygulanmas gösterilmiştir: Sol üstte, başlangç aşamas; takip eden ara admlar 
srasyla sağ üst ve sol alt beyin imgelerinde sunulmuş olup, sağ altta 200 iterasyon sonunda tamamen konturun saptanmş olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 6: Aktif kontur modelinin diğer hastann MS lezyonu için uygulanmas gösterilmiştir: Soldan sağa, ylan başlangç pozisyonu, 

adm adm eğrinin ilerleyiş ara aşamas ve 100 iterasyon sonunda tamamen lezyonu çevreleyen kontur gözlenmektedir. 
 

4. Tartşma 
Bu çalşmada, multipl (çoklu) skleroz hastalar beyin MR 

imgelerinde lezyon saptamaya yönelik aktif kontur modele 
dayal bölütleme çalşmas gerçekleştirilmiştir. Patolojik 
bölgenin tam olarak tespiti ve snrlandrlmasna 
odaklanlmştr. Çalşma öncelikli olarak dijital simülasyon 
verisinde yürütülmüş, sonrasnda gerçek beyin görüntülerine 
uygulanmştr.  

Devam çalşmalarnda, hasta says arttrlarak aktif 
kontur modelinin temel etkeni olan enerjinin ve esnekliği 
etkileyen sabitlerin optimizasyonu üzerine yoğunlaşlacaktr. 
Ayrca birden fazla alanda patoloji bulunmas durumlar için 
algoritmann eşzamanl çoklu aktif kontur modellemesi 
geliştirilmesi planlanmaktadr.  
Ayrca, MS hastalarnda beyin plastisitesi hakknda oldukça 
faydal bilgiler veren fonksiyonel MRG tekniklerinin [3], 
bölütleme sonucu belirlenen bölgelerin aktiviteleri üzerinden 
incelenmesi hedeflenmektedir. 
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