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etkisi ile demans gibi oluşan
Nöroloji Bölümü
çeşitli hastalıkların tehşisi ve tedavisi, dünyada ve ülkemizde
Bayındır Hastanesi İçerenköy, İstanbul
yaşlı nüfusun artması ile günümüz araştırmalarında önemli
bir yer tutmaktadır. Hücre ölümlerine bağlı doku kaybı olarak
tanımlanan beyin atrofisi,
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belirlenmiş dereceleri ile kıyaslamak amacıyla ilk önce veri
kümesindeki hastaların MR görüntülerinde LV ve SS
yapılarını bölütleyip bu bölütler üzerinde 3B uzunluk, kesit
alanı ve hacim değerlerini hesapladık.
Unutkanlık şüphesi olan hastalardan oluşan veri kümesi
oluşturulurken yaşları 29 ile 88 arasında 20 vaka üzerinde
Bayındır Hastanesi İçerenköy Radyoloji Bölümü tarafından
1.5 Tesla tarayıcı (Siemens, Almanya) ile çekilen T1 MR
görüntüleri kullanılmıştır. Her hasta için ayrı ayrı olmak üzere
iki nöroloji ve iki radyoloji uzmanı ventriküler ve sulkal atrofi
değerleri için [5]’tekine benzer bir derecelendirme skalası
kullanarak görsel değerlendirme yapmış ve bunun neticesinde
hastanın atrofi değerini 0-9 arasında belirlemiştir. (0’dan 9’a
atrofi derecesi artmaktadır.)

Şekil 2: Bölütlenen Lateral Ventrikülün 3B olarak bilgisayar
çizimi üzerinde gösterimi.

İki boyutta ölçümler içeren önceki çalışmamızın [6] aksine bu
çalışmamızda tüm ölçümler üç boyutta gerçekleştirilmiştir.
Databasedeki tüm MR verilerinde sırasıyla ilgili yapının
bölütlenmesi, 3B iskeletinin çıkarılması ve boyutunun
ölçülmesi işlemleri hem LV hem de SS (Şekil 1) için
gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçları doğruluyabilmek adına
geliştirilen otomatik yöntemin yanında, ölçümler hem 2B
yöntemle hem de elle işaretlemeler yoluyla tekrar edilmiştir.

2.1.2.

SS Bölütleme

SS bölütlemesi için literatürde önerilmiş farklı yöntemler
vardır (örneğin [12]). Ancak, bu çalışmada kullanılan verinin
kesit kalınlığı yüksek olduğu için bahsedilen yöntemler
yetersiz kalacaktır. Bunun yerine SS bölütlemesi için Dr.
Ünay ve ekibi tarafından geliştirilen bölge büyütme temelli
otomatik çözüm kullanılmıştır [13]. Örnek bir bölütlenme
sonucu Şekil 3’te sunulmuştur.

2.1. Lateral Ventriküllerde ve Santral Sulkusta 3B
Uzunluk, Kesit Alanı ve Hacim Ölçümü
Beyindeki atrofi şiddeti arttıkça hem LV’nin hem de SS’in
yapısı bozulmakta, buna bağlı olarak uzunluk, genişlik ve
hacimleri değişmektedir [3] (Şekil 1). Bu değişimleri
incelemek için sırasıyla bölütleme, iskelet çıkarımı ve boyut
ölçümü yaparak elde edeceğimiz sonuçları uzman
derecelendirmeleri ile kıyaslanmayı hedefliyoruz.

Şekil 3: Bölütlenen Santral Sulkusun 3B olarak bilgisayar
çizimi üzerinde gösterimi.
2.1.3.

3B iskelet çıkarma işlemi beyin içerisinde kısmen simetrik
olarak bulunan LV ve SS’in sağ ve sol yarıküre kısımlarına
ayrılması ile başlar. Özellikle LV’nin beyin içerisindeki
şeklinden dolayı bu yapıyı ayırmak için hassas bir işlem
gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada iki beyin yarım
küresi arasındaki interhemisferik fissür RANSAC temelli bir
yöntem [8] kullanılarak tespit edilmiş ve ayrım
gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen interhemisferik fissür tespitine
bir örnek Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 1: Aksiyel T1 MR verisinde lateral ventrikül (sol) ve
santral sulkusun (sağ) yerleri.
2.1.1.

İskelet Çıkartımı

LV Bölütleme

LV’nin fiziksel özelliklerinin çıkarımını başlatabilmek için ilk
önce ALVIN algoritması [7] kullanılarak yapının 3-boyutta
bölütlemesi gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). ALVIN, SPM8’e
gömülü Gauss karışım modeli temelli yöntem ile elde edilen
beyin omurilik sıvısı bölütleme sonucunu 275 sağlıklı vakanın
MR verisinden elde edilen LV maskesi ile sınırlayarak ilgili
bölütlemeyi tamamlar.

Beyin yapılarının özelliklerini incelemek için literatürde çeşitli
çalışmalar mevcuttur [7-11]. Fakat, beyinin ve beyin
yapılarının sahip olduğundan dolayı bir çok çalışmada bu
yapıların sadece hacimleri değerlendirmeye alınmış [7-11]
Veya kolay uygulanamayan karmaşık yöntemler ile şekil
ölçümü yoluna gidilmiştir [12]. Biz bu çalışmada ise hem
şekillerin geometrik özelliklerini hassas olarak ölçecek hem de
kolay uygulabilir bir algoritma gerçekledik. Sağ ve sol
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alanı ve hacim ölçümlerinin uzman derecelendirmeleriyle
uyumlu olmasını beklemekteyiz. El ile, otomatik 2B ve
otomatik 3B ölçüm sonuçlarının uzman derecelendirmeleri ile
korelasyonları Tablo 1’de verilmiştir. Otomatik 3B yöntemle
elde edilen ölçüm sonuçları ile uzman derecelendirmeleri
arasındaki ilişki saçılma diyagramı olarak Şekil 7’de (sağ)
ayrıca sunulmuştur. Hem elle ölçümler hem de 2B ve 3B
otomatik ölçümler yukarıdaki beklentiyi destekler niteliktedir.
Elle ve 2B otomatik yaklaşımlarda genişlik, 3B otomatik
yaklaşımda da hacim uzman derecelendirmeleri ile en yüksek
uyumu gösterir.

kısımlarına ayrılmış LV ve SS bölütleri üzerinde hızlı yürüyüş
(fast marching) temelli iskeletleştirme algoritması kullanarak
[14-15] iskelet çıkarımı yapmaktayız (Örneğin Şekil 5).

Şekil 4: Beyinin iki yarım küresi arasındaki interhemisferik
çizginin bulunması

Uzunluk

Genişlik

Alan

LV ölçüm
yöntemi

Sağ

Sol

Sağ

Sol

Elle (2B)*

0.44

0.58

0.93

0.88

-

-

Otomatik (2B)*

0.78

0.62

0.90

0.87

0,78

0,78

Uzunluk
Otomatik (3B)

0,71

0,65

Kesit Alanı
0,71

0,69

Sağ

Sol

Hacim
0,82

0,84

Tablo 1: Lateral ventriküllerde elle ve otomatik ölçümlerin
uzman derecelendirmeleri ile ilintisi. *Mevcut sonuçlar [6]
çalışmasından alınmıştır.
3.2. Santral Sulkus Sonuçları
Şekil 5: Lateral ventrikülde uzunluk
iskeletlendirme algortimasının koşulmuş hali.
2.1.4.

ölçümü

SS yapısının boyut ölçümlerinin uzman derecelenirmesine
gore uyum sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. LV ile
karşılaştırıldığında, SS boyutları atrofi derecesi ile daha düşük
uyum göstermektedir. Sonuçları değerlendirdiğimizde santral
sulkus uzunluğunun atrofi derecesiyle uyuşmadığını
görmekteyiz. Bu fark SS’in LV’ye göre bölütlenmesi daha zor
bir yapı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Otomatik 3B
yöntem ile hesaplanan SS özelliklerine ait sonuç ve
derecelendirme saçılma diyagramları Şekil 7’de (sol)
görülmektedir. Grafikten görüldüğü üzere Hem görsel
değerlendirme hem de R2 belirlilik katsayısı değerleri Tablo 2
deki sonuçlarla örtüşmektedir.

için

Boyut Ölçümü

LV ve SS uzunluğunun ölçülmesi için iskeletin başlangıç ve
bitiş noktaları otomatik tespit edildikten sonra iskelet
üzerinde bu noktalardan geçen en kısa kesel uzaklık (geodesic
distance) hesaplanır (Şekil 6). Genişlik ya da ortalama kesit
alanı ise yapının uzunluğunun hacmine oranı şeklinde
yaklaşık olarak hesaplanmış olur. Otomatik ölçüm
sonuçlarının doğruluğunu belirlemek amacıyla bahsedilen
ölçümler hem elle işaretleme yöntemi ile hem de önceki
çalışmamızda [6] sunduğumuz 2B ölçüm yaklaşımı
kullanılarak tekrarlanmıştır.

Uzunluk

Genişlik

Alan

SS ölçüm
yöntemi

Sağ

Sol

Sağ

Sol

Sağ

Elle (2B)*

-0.30

-0.24

0.61

0.70

-

-

Otomatik (2B)*

-0.15

-0.05

0.39

0.42

0,36

0,31

Otomatik (3B)

0,01

Uzunluk
0,01

Kesit Alanı
-0,16

0,15

Sol

Hacim
0,37

0,27

Tablo2: Santral sulkuslarda elle ve otomatik ölçümlerin
uzman derecelendirmeleri ile ilintisi. *Mevcut sonuçlar [6]
çalışmasından alınmıştır.

4.

Otomatik ölçümlerde LV’nin uzunluk ve kesit alanının
uzmanların atrofi derecelendirmeleriyle yüksek, hacminin ise
çok yüksek uyum sağladığı görülmüştür. Otomatik ölçümlerin
elle yapılanlara göre daha uyumlu çıkması otomatik
yaklaşımın daha gürbüz olmasından kaynaklanıyor olabilir. SS
ölçümleri LV’ye göre derecelendirmeler ile daha düşük
korelasyon göstermiştir. Gelecek çalışmalarımızda burada
sunduğumuz ölçüm yöntemleri ile elde edeceğimiz sonuçları
diğer biyomarkerlar ile birlikte kullanarak demansın teşhis ve
derecelendirmesinde daha etkili sonuçlara ulaşmayı
hedeflemekteyiz.

Şekil 6: Santral sulkusta derinlik ve kesit alanı ölçümü.

3.

TARTIŞMA VE GELECEK ÇALIŞMALAR

SONUÇLAR

LV ve SS için elde edilen 3B otomatik ölçümlerin uzmanların
atrofi derecelendirmeleri ile ilişkisi Pearson korelasyon analizi
ile incelenmiştir.
3.1.
Lateral Ventrikül Sonuçları
Proje ekibimizdeki doktorlardan ve literatür taramasında
edindiğimiz bilgiler ışığında LV için elde edilen uzunluk, kesit
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5.

[7]
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Şekil 7: Her iki yapının sağ ve sol yarımküre kısımları için ölçülen boyut- atrofi skoru saçılma diyagramları.
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