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patients are provided due to the improving technologies
named telemedicine. In this study, we developed a novel
method to diagnose traumatized spleen in the presence of
laceration, contusion, active bleeding or hematoma via
abdominal trauma using tablet based telemedicine. Clinicians
were informed via email by diagnosing the pathological
results which belong to 10 patients. Through the faster
diagnosis, starting for treatment without time consuming will
decrease mortality and morbidity of emergency patients.

Özetçe
İletişim teknolojileri kullanlarak, tp alannda daha hzl ve
doğru tan ve tedavi imkânlar geliştirilmiştir. Tele-tp olarak
adlandrlan bu gelişme sayesinde doktor ve hastalar arasnda
daha hzl iletişim kurma olanaklar sağlanmştr. Bu
çalşmada abdominal travmaya bağl olarak dalakta
gerçekleşen laserasyon (yrtlma), kontüzyon (ezilme) aktif
kanama ya da hematom bulgularnn, tablet tabanl tele-tp
uygulamas ile tespiti için, bir yöntem gerçekleştirilmiştir. 10
hastaya ait patolojik bulgular uzaktan erişimle teşhis edilerek
klinisyenler e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Hzl teşhis
sayesinde, tedaviye hemen başlanmas acil hastalarnn ölüm
oranlarnn azalmasna neden olacaktr.
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1. Giriş

Anahtar Kelimeler: Tele-tp, Dalak yaralanmalar, Görüntü
işleme

Tele-tp, haberleşme teknolojilerinin; tbbi konularda hasta
takibinde, hastalara uzaktan tan ve teşhis konulmasnda ve
özellikle de hzl tan konulmas gereken acil hastalar için,
gerektiğinde uzaktan teşhis konulmas gibi uygulamalarda
kullanlmas olarak tanmlanabilir [1]. Tele-tp teknolojileri
Dünya’da; pediatri [2], dermatoloji [3], psikiyatri [4],
radyoloji [5], kardiyoloji [6], göğüs hastalklar [7], patoloji
[8], nöroloji [9], gerçek zamanl yaralanmal acil hastalarn
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Using communication technologies, faster and better
diagnosis and treatment methods of medical care are
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tan ve tedavisi [10] gibi birçok tbbi alanda başaryla
uygulanmaktadr.
h
yaklaşk
Günümüzde acil servise başvuran hastalarn
%13'ü iç organ yaralanmalarna sahiptiir [11] ve dalak
yaralanmalar
en
çok
rastlanlaan
iç
organ
yaralanmalarndandr. Acil servise travma nedeniyle
n
başvuran
hastalarn, hasta eğer stabil ise veya stabil hale
h takviye ile ksa
sürede geliyor ise altn standart tansal metot olan bilgisayarl
tomografi (BT) ile ksa sürede değerlendiriilmesi hayati önem
taşmaktadr. Fakat BT görüntülerinin inceelenmesi uzun süre
alan bir uygulamadr ve analiz için geçen süre ölüm
oranlarnn artmasna neden olmaktadr. Bilgisayar
B
destekli
tan sistemleri (CAD) son yllarda saysal görüntü işleme
yöntemlerini kullanarak radyolojik görünttülerin işlenmesini
sağlayan ve tan süresini ksaltmay amaçlayan akll
sistemlerin tümüdür [12].
Bu çalşmada; acile başvuran, batn içi dalak
yaralanmalarna maruz kalan hastalara, tabblet tabanl tele-tp
yöntemiyle uzakta bulunan radyolog tarafndan,
t
zaman
kaybetmeden teşhis konulabilmesi içinn bir uygulama
geliştirilmiştir. ManSeg2.1 isimli CAD proogram, MATLAB
GUI’de, (Graphical User Interface) geliştirilmiştir.
g
Bu
program bütün kişisel bilgisayarlarda çalşşabildiği gibi basit
yapl
windows
tabanl
tabletleree
de
kurulup
çalştrlabilmektedir. BT görüntüleri internet yoluyla
radyologlara gönderilir ve radyologlar, basit donannm
T görüntülerinden
yapsna sahip küçük tabletlerinde, BT
laserasyon, kontüzyon, aktif kanama ya da hematom gibi
patolojik bulgular tespit ederek, ayn zamanda
z
da dalak
etrafnda oluşan hematom hacmini de hesapplayabilmektedirler.
Teşhis tamamlandktan sonra hzlca rapoor yazlarak email
yoluyla klinisyen ya da cerrah bilgilendirilebbilmektedir.

G
Tele-tp ile CAD
geliyorsa hastaya BT çekilir. Geliştirilen
sistem döngüsü iki aşamaldr (Ş
Şekil 1). İlk aşamada çekilen
BT görüntüleri internet vastassyla; email, dosya paylaşm
programlar, bilgisayarlarda bulunan “uzak masaüstü
bağlants” vb. haberleşme yolllarndan birisiyle radyoloğa
gönderilir. Radyolog, tabletine kuurduğu ManSeg2.1 yazlmn
kullanarak, BT görüntülerini 2 boyutlu her bir kesitini,
srasyla analiz edilerek, dallak ve hematom hacmini
hesaplayp laserasyon, kontüzyyon ve aktif kanama gibi
patolojileri belirleyerek detayl teeşhis koyar ve rapor yazar. Bu
sayede Radyologlarn BT cihazz başnda olma zorunluluğu
ortadan kalkmaktadr ya da BT başnda bulunan radyolog daha
fazla deneyime sahip uzakta bullunan başka bir radyologdan,
gerektiğinde yardm alabilme im
mkân bulabilmektedir. İkinci
aşamada yazlan bu rapor yine internet araclğyla klinisyen
mail vb. bilgi olarak gönderilir
ya da cerrahn cep telefonuna, em
ve doktorlarn hastaya zaman kaaybetmeden hzlca müdahale
etmelerine imkân sağlanmş olur..

2. Veri Seti

Şekil 1: Tele-tp uyggulamas döngüsü.

Hasta görüntüleri genel vücut travmas nedeni ile Miami
Üniversitesi Ryder Travma Merkezine başvuran
b
hastalara
çekilen BT'lerden elde edilmekle birlikte çalşma
ç
onay ayn
hastanenin etik kurulundan alnmştr. Retroospektif bir çalşma
olduğu için hastalardan tek tek onam allnmamştr. Bütün
BT’ler standart protokole göre Siemens Som
matom Sensation or
Definition 64 (Siemens Medical Solutions USA
U
Inc., Malvern,
PA, USA) ile çekilmiştir. Çekim esnasnnda bütün hastalar
hemodinamik olarak stabil olmalar sağlandd. 100 mL kontrast
madde (iohexol, [Omnipaque, 350 mgII/mL]; Amersham
Health Inc., Princeton, NJ, USA) 18 veya 20
2 gauge kanül ile
4.0mL/sec hznda antekübital vene birr power enjektör
(CT9000; Liebel-Flarsheim, Cincinnati, OH) vastas ile
verilmektedir. Rutinde, görüntüler arteryeel ve portal venöz
fazda srasyla 20 ve 65 sn gecikme ile
i çekilerek elde
edilmektedir. Çekim parametreleri: tüp voltaj= 120kV,
= 1.5 ve 3mm. Biz
dedektör genişliği= 0.6mm, slays kalnlğ=
teşhis için kesit kalnlğ 3 mm ollan görüntülerden
faydalandk. BT’de dalak yaralanmaasnn derecesini
göstermek için American Association foor the Surgery of
Trauma’nn 1994’te revise ettiği organn hasar skalasn
kullandk.

3.1 Manseg2.1. program
Radyologlarn, BT görüntülleri üzerinde manuel olarak
dalak bölütleme işlemlerini yapabilmelerinin yansra,
bölütlenen dalağn hacmini, dalaakla birlikte hemotom hacmini
hesaplayabilmeleri için yar otomatik bölütleme yapan
miştir. Bu programn kullanc
ManSeg2.1 program geliştirilm
arabirimi Şekil 1’de gösterilm
miş olup, hem aktif kontur
yöntemiyle otomatik bölütlemee hem de gerekli rötuşlarn
yaplabilmesi için el ile çizim
m yaplabilmektedir. Bunlarn
dşnda otomatik bölütlemeye yarrdmc olacak çeşitli yoğunluk
transformasyon yöntemleri ilee görüntü üzerinde silme,
renklendirme, bölütlenen yapp üzerinde aşndrma ve
genişletme işlemlerini yapacaak fonksiyonlar mevcuttur.
Bölütleme işlemi tamamlandktaan sonra DICOM görüntüleri
bölütlenen bölgenin kenarlar belirlenerek yine DICOM
formatnda kaydedilebilmekte ayrca
a
çeşitli hesaplamalarn
yaplabilmesi için bölütlenen biileşen tüm hacim içinde ikili
(logic) olarak matris formatnda bir
b dosyaya kaydedilmektedir.
Sigmoid fonksiyonunun penncere genişliği (WS), pencere
merkezi (WC) ve Gauss fonksiyoonunun standart sapmas (SD)
ayarlar yapldğnda ManSeg2.1 programnn görüntüsü Şekil
2’de gösterilmiştir.

3. Tele-tp ile CAD uygulamas
Batn travmas ile acil servise kabul eddilen hastann vital
vulgular yerinde veya takviye ile ksaa sürede normale

131

15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Bilgisayar Destekli Tanı Yöntemleri

2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Şekil 2: ManSeg2.1. program arabirimi

Şekil 4: Dalak hacminin belirlenmesi.

Şekil 3’de hematom ve dalak beraber bölütlenerek hacmi
hesaplanmştr. Sar oklarla gösterilen bölütleme çerçevesi
içerisinde parlak olan bölge dalak, daha koyu olan bölge
hematom olarak teşhis konulmuştur.

4. Sonuçlar
Batn travmas sonras gelişen kanama miktar ve hz
hastann prognozunu etkilemektedir. Ayrca tannn doğru ve
hzl konulmas hayatidir. BT'de kanama miktarnn
belirlenmesinde birçok ölçüm metodu kullanlmasna rağmen
altn standart yoktur. İleri seviye donanm gerektirmeyen basit
windows tabanl bir tablete kurulabilen CAD sistemi, ManSeg
2.1 program sayesinde, acile başvuran batn içi travmas olan
hastalara uzaktan tan konulmas mümkün olabilmiştir. 10
hastaya uygulanan sistemin sonucuna göre bulgular Tablo 1
deki gibidir.
Tablo 1’den de görüldüğü gibi 10 hastann tamamnda da
hematom vardr. Geliştirilen ManSeg2.1 program ile
hematom hacimleri hesaplanarak klinisyenler detayl
bilgilendirilmişlerdir (Tablo 2).

Tablo 1: Batn içi dalak yaralanmasna sahip 10 hastaya ait
ManSeg 2.1. programyla tespit edilen patolojik bulgular
Hasta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Şekil 3: Dalak ve hematom hacminin belirlenmesi
Hematom hacmini bulabilmek için bir sonraki admda
sadece dalağn yoğunluk değerleri yüksek olacak şekilde
gerekli ayarlamalar yaplarak otomatik bölütleme yöntemi
olan
aktif
kontur
kullanlarak
bölütleme
işlemi
gerçekleştirilmiş ve hacim hesaplanmştr (Şekil 4).
Şekil 3’de hesaplanan toplam hacimden Şekil 4’de
hesaplanan dalak hacmi çkartlarak dalak etrafnda oluşan
hematom hacmi mililitre (ml) cinsinden raporlanmştr.
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Laserasyon

Kontüzyon

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Aktif
Kanama
x
x
x

x
x
x
x

Hematom
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tablo 2: Batn içi dalak yaralanmasna sahip 10 hastaya ait
ManSeg 2.1. programyla tespit edilen hematom hacimleri

telepathology for neuropathology frozen sections” Semin
Diagn Pathol., 27: 160-166, 2010.

Hasta
No

Toplam Hacim
(ml)

Dalak Hacmi
(ml)

Hematom
Hacmi (ml)

[9] Demaerschalk B.M., “Telestrokologist: treating stroke
patients here, there, and everywhere with telemedicine”, Semin
Neurol. 30: 477-491, 2010.

1

275,2

71,51

203,69

2

365,87

158,85

207,02

3

109,99

84,63

25,36

4

153,3

144,09

9,21

5

168,76

133,36

35,4

6

213,94

161,61

52,33

7

161,33

139,85

21,48

8

280,47

218,3

62,17

9

318,12

258,77

59,35

10

71,89

56,05

15,84

[10] Rogers F., Ricci M., Shackford S., et al., “The use of
telemedicine for real-time video consultation between trauma
center and community hospital in a rural setting improves
early trauma care. Preliminary results” J Trauma 51(6): 10371041, 2001.
[11] Nishijima D.K, Simel D.L., Wisner D.H., Holmes J.F.,
"Does this adult patient have a blunt intra-abdominal injury?",
JAMA 307(14):1517-1527, 2012.
[12] Erdt M., Steger S., Sakas G., "Regmentation: A New
View of Image Segmentation and Registration", Journal
Radiat Oncol Inform 4(1):1-23, 2012.

Tablo 2’ den de görüldüğü gibi 1 ve 2 nolu hastalarda
kanama miktar 200 ml civarnda ve oldukça fazla, 4 nolu
hastada da kanama miktar 10 ml civarnda ve en azdr. Bu
ayrntl rapora göre bilgilendirilen klinisyen ya da cerrah
vakit kaybetmeden hastaya müdahale edebilmektedir.
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