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Özetçe— Kalp damar hastalklar günümüzün önemli 

sağlk sorunlarndan birisidir. Bu hastalklar kalbi besleyen 
koroner damarlarn daralmas veya tkanmas sonucu 
oluşmaktadr. Kalp damar daralmalarnn teşhisi anjiyo 
görüntüleme yöntemi ile uzman hekimler tarafndan görsel 
olarak belirlenmektedir. Görsel olarak belirlenen damar 
darlklar sübjektif sonuçlar ortaya çkarabilmektedir. 
Uzman hekimlere kalp damar darlklarnn teşhisinde 
yardmc olmak ve sübjektif sonuçlar en az seviyeye 
indirebilmek amacyla, anjiyo görüntülerindeki damar 
daralmalar damar bölütleme ile otomatik olarak 
belirlenmeye çalşlmaktadr. Bu çalşmada, ön işlemden 
geçirilen anjiyo görüntülerine frangi filtresiyle birlikte 
adaptif eşikleme yöntemi uygulanmştr. Bu uygulama 
sonras belirlenen kalp damar görüntüsü üzerinde gürültü 
temizleme işlemi yaplarak damar yaps yüksek doğruluk 
oran ve düşük hesaplam süresi ile ortaya çkarlmştr.   

Anahtar Kelimeler — Koroner anjiyografi, görüntü 
bölütleme, damar ağac, frangi filtre, wiener filtre, eşikleme. 

 
Abstract— Cardiovascular disease is one of today's major 
health problems. These diseases are the result of constriction 
or blockage of coronary vessels feeding heart. Diagnosis of 
Cardiovascular contraction is determined visually by 
physicians with angio imaging method. Visually defined 
vascular diseases may give subjective results. Vessel 
constrictions in angiograms are automatically determined by 
vascular segmentation to help physicians diagnose 
cardiovascular stenosis and to minimize subjective results. In 
present study, adaptive thresholding method and frangi filter 
were applied to the pre-processed angiogram images. After 
this application, the noise cleaning method on the determined 
cardiovascular image was performed and the vein structure 
was detected with high accuracy rate and low calculation 
time. 
 

 Keywords— Coronary angiography, image segmentation, vein 
tree, frangi filter, wiener filter, adaptive thresholding. 

I. GİRİŞ 
Kalp, kaslardan oluşan ve kann vücutta dolaşmn 

sağlayan güçlü bir pompadr. Kalp, kaslar sayesinde her 
gün yaklaşk 1500 litre kan vücuda pompalar. Kalp kas 
görevini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için, 
uygun miktarda kana ihtiyac vardr. Kalp gereksinimi olan 
kan, kalp damarlarndan (koroner damarlar) alr. Kalp 
damar hastalğ (koroner arter hastalğ), kalbi besleyen 
koroner damarlarn ksmen daralmas, hatta tkanmas 
sonucu oluşur [1]. Kalp damar hastalklarnn teşhisi için 
altn standart yöntem koroner anjiyografidir [2]. 

Koroner anjiyografi ile kalp damarlarnn 
görüntülenmesi sağlanr. Bu amaçla; görüntülenmek 
istenen damarn özelliğine göre seçilen, uygun 
kullanldğnda damar zedelenmesine yol açmayan, pht 
oluşturmayan özel maddelerden yaplmş ince borucuklar 
(kateter) kullanlr. Kateter araclğyla kalp damarna 
kontrast sv verilerek kalp damarlar görünür hale getirilir 
[2]. Bu şekilde kalp damarlarnda darlk ya da tam tkanma 
olup olmadğ uzman hekimler tarafndan görsel olarak 
belirlenmektedir. Dolaysyla görsel olarak belirlenen 
darlklar sübjektif sonuçlar ortaya çkarabilir. Uzman 
hekimlere damar darlklarnn teşhisinde yardmc olmak 
ve sübjektif sonuçlar en az seviyeye indirebilmek için 
damar bölütleme ile kalp damarlarnn net bir şekilde 
ortaya çkarlmas önemlidir. 

Görüntü bölütleme, görüntüyü çeşitli farkl özelliklerin 
bulunduğu anlaml bölgelere veya bölümlere ayrma 
işlemidir. Kalp-damar bölütleme, anjiyografi 
görüntülerinden kalp damarlarnn çkarlmasdr. Kalp-
damar bölütlenmesi ve snflanmas konusunda geçmişte 
yaplmş çok sayda çalşma mevcuttur ve halen daha etkili 
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yöntemler bulmak için çalşmalar sürmektedir. Yaplan 
çalşmalarda farkl yöntemler kullanlmştr [3,4]. 

Zhou ve arkadaşlar [3] otomatik bölütleme ile damar 
çkartma yöntemini uygulamşlardr. Bu metot olaslksal 
damar izleme ve yap örüntüsü çkarmna dayanr. İşlem 
önişleme ve izleme şeklinde iki aşamadan oluşur. Ön 
işlemede çok ölçekli Gabor filtresi ve Hessian matris 
analizi damarlar belirginleştirme ve çkarmnda 
kullanlmştr. Yöntemin damar tespit oran ortalama 
%94,7’dir. 

Sasidharan ve arkadaş [4] damar ağac çkarm için 
önerdikleri yöntemde, görüntüye uygulanacak adaptif 
bulank değişen median (NASFM) filtresiyle gürültü 
görüntü üzerinden tuz biber gürültülerini kaldrlr. 
Gürültüsüz anjiyografi görüntüsü üzerinden frangi filtresi 
kullanarak damar ağacnn tespiti yaplr. Çkan sonuca 
bölge yetiştirme (region growing) tekniği uygulanarak 
damar ağac bölütlemesi gerçekleştirilir. 

Bu çalşmada literatürdeki çalşmalardan farkl olarak 
ön işlemden geçirilen anjiyo görüntülerine frangi filtresiyle 
birlikte adaptif eşikleme yöntemi uygulanmştr. Bu 
uygulama sonras belirlenen kalp damar görüntüsü 
üzerinde gürültü temizleme işlemi yaplarak damar yaps 
yüksek doğruluk oran ve düşük hesaplam süresi ile ortaya 
çkarlmştr. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Veri Seti 
Çalşmada kullanlan veriler Medicana International 

Ankara şubesinden alnmş olup 2 hasta ve farkl 
RAO/LAO (right/left anterior oblique) ve CAU/CRA 
(cranial/caudal) uzaysal açlarna göre her hasta için 6 
değişik videodan oluşmaktadr. İmgeler Philips Allura 
Xper anjiyografi cihaz tarafnda kayt edilmiş olup 15 FPS 
de, 512x512 çözünürlükte ve 8 bit DICOM formatndadr. 

B. Yöntem 
Anjiyografi görüntülerinden kalp damarlarnn 

bölütlenmesi amacyla frangi filtresi tabanl Şekil 1‘de 
gösterilen algoritma kullanlmş ve daha yaygn olarak 
kullanlan yöntemlerle karşlaştrlmştr. Çalşmada 
kullanlan tüm kodlar, Matlab programlama diliyle 
yazlmştr. 

 

 
Şekil 1.Çalşma Algoritmas 

C. Wiener Filtre 
Wiener filtre pencereleme prensibiyle çalşan gürültü 

kaldrc bir filtre tipidir. Filtre, penceresi içerisindeki 
piksellerin ortalamasn ve varyansn alr. Hesaplanan 
pencere ortalamas ve varyans ağrlklandrlarak 
pencerenin merkezindeki piksele yeni değer atanr [5]. 
Pencerenin ortalamas, denklem (1)’e göre hesaplanr. 

μ= 1
NM

∑ a�n1,n2�n1,n2 																					(1) 

Burada a görüntüyü N ve M görüntü boyutlarn ifade 
eder ayrca n1 ve n2 piksel değerlerini ifade etmektedir. 
Pencerenin varyans, denklem (2)’e göre hesaplanmştr. 

σ2= 1
NM

∑ a2�n1,n2�- μ2
n1,n2           (2) 

Hesaplanan ortalama ve varyans değerleri denklem (3) 
kullanlarak wiener filtre çkts görüntü oluşturulur. 

b�n1,n2�=μ+ σ
2-v2

σ2 (a�n1,n2�-μ)    (3) 

Burada v gürültünün varyansn ifade eder. 

D. Frangi Filtre 
Frangi filtresi, 2 boyutlu görüntüleri 3 boyutlu 

görüntüye çevirir. Bu çevirim işlemini gerçekleştirmek 
için Hessian matris kullanr. Hessian matris, piksel 
yoğunluğunun ikinci türevini girdi olarak alr [4, 6, 7, 8]. 
Hessian matris denklem (4)’e göre oluşturulur. 

 

H= �Ixx(x,y) Ixy(x,y)
Iyy(x,y) Iyx(x,y)�                      (4) 

 
Burada Ixx, Ixy, Iyx ve Iyy görüntünün belirtilen 

değişkene göre ikinci türevini ifade eder. 

Hessian matris çözümü sonucunda iki öz değer elde 
edilir. Burada öz değer bir (e1) çok küçük bir negatif say 
iken öz değer iki (e2) daha büyük bir negatif say ya da 
küçük bir pozitif say olarak belirlenir. Matematiksel 
olarak Ie2I<< Ie1I şeklinde ifade edilebilir. Elde edilen öz 
değer 1 ve denklem (5) kullanlarak üç boyutlu görüntü 
elde edilir. 

 

V�x,y,e1�= �log (|e1|+1) ,  e1<-1
0,  e1≥-1 																												��� 

 
Daha sonra üç boyutlu ifadelerden damar yerlerinin 

belirlendiği iki boyutlu görüntü oluşturulur [4, 6, 7, 8]. 

E. Eşikleme 
Frangi filtreli görüntüdeki piksellerde resmin ortalama 

yoğunluğunun %30’undan daha fazla yoğunluğa sahip 
olma şart aranr. %30 eşik değeri deneysel çalşmalar 
sonucunda belirlenmiştir. Piksel yoğunluğu %30’dan 
büyük olan piksellere 0 yani siyah atanrken küçük olan 
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değerlere 1 yani beyaz atanr. Bu eşikleme sonucunda 
binary görüntü oluşturulur. 

F. Gürültü Kaldrma 
Eşiklenmiş görüntü üzerinde gürültü bulunmaktadr. 

Bunlar kaldrmak için gürültü kaldrma işlemi uygulanr. 
Bu işlemde 30x30 ve 10x10’ luk iki adet pencere ile 
eşiklenmiş görüntü taranr. Pencerelerin kenarna siyah 
piksel temas etmez ise pencere içerisindeki bütün 
piksellere 1 yani beyaz atanr. Bu sistemin çalşmas 
damarlarn kesintisiz uzanmas prensibi üzerine kuruludur. 
Dolaysyla damar çevresinde herhangi bir siyah piksele 
bağlanmayan siyah piksel kümesi gürültü kabul edilir ve 
ortadan kaldrlr. 

 

G. Performans Kriteri 
Bu veri setinde birincil ve ikincil koroner damarlar her 

hasta için Adobe Photoshop CS6 programyla uzman 
hekim kontrolünde manuel bölütlenerek doğruluk 
referans elde edilmiştir. Oluşturulan doğruluk referans 
ile Matlab ortamndan elde ettiğimiz kalp damar 
bölütlenmiş görüntü tan testlerine tabi tutulur. Buna göre 
Doğruluk denklem (6)’ya göre hesaplanmştr [9]. 

 
Doğruluk= (DP +DN )/(DP+DN+YN +YP ) x 100  (6) 
 
Bu formülde DP: doğru pozitif, DN: doğru negatif, YN: 

yanlş negatif ve YP: yanlş pozitif ifade eder. Duyarllk 
ise denklem (7)’ye göre hesaplanmştr [9].  

 
Duyarllk=  DP/(DP+YN)  x 100               (7) 
 

III. SONUÇ 
Çalşma kapsamnda elde edilen anjiyo görüntülerine 

önerilen algoritma uygulanmştr. Anjiyo görüntüsü wiener 
filtreden geçirilmiştir. Şekil 2’de hasta 1 ve hasta 2’nin 
orijinal anjiyo görüntüsü ve wiener filtre uygulanmş hali 
gösterilmiştir. 

Daha sonra bu görüntülere frangi filtre uygulanmştr. 
Frangi filtre uygulanmş görüntüler Şekil 3‘de 
belirtilmiştir. 

Frangi filtresi sonucunda elde edilen görüntülere 
eşikleme uygulanmş ve Şekil 4’deki görüntüler elde 
edilmiştir. 

Son olarak görüntülere gürültü kaldrma yöntemi 
uygulanmştr. Elde edilen sonuçlar Şekil 5’de 
görülmektedir. 

 
Şekil 2.Orijinal(sol) ve Wiener Filtre(sağ) Uygulanmş Görüntü 

 
 
 

 
Şekil  3. Frangi Filtre Uygulanmş Görüntü 

 
 

Şekil  4. Eşikleme Uygulanmş Görüntü 
 
. 
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Şekil  5. Gürültü Kaldrma Yöntemi Uygulanmş Görüntü 
 
 

Çalşmann doğruluğunu test etmek amacyla orijinal 
görüntü üzerine bindirilmiş hali şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

  
Şekil  6. Bindirilmiş Görüntü (Krmz renkler örtüşmeyi (DP: Doğru 
Pozitif), mavi renkler (YP: Yanlş Pozitif) gürültü ve kaln damar, 
yeşiller henüz örtüşmemiş ince damarlar (YN:Yanlş Negatif) 
göstermektedir.) 

İki farkl anjiyo görüntüsü üzerinde yaplan kalp 
damar bölütlemesi çalşmas sonucunda hasta 1 ve hasta 2 
için srasyla %96 ve %97 doğruluk oran hesaplanmştr. 
Bunun yannda hasta 1 ve hasta 2 için srasyla %74 ve 
%81 duyarllk bulunmuştur. Bu çalşma 5 farkl hasta 
üzerinde tekrar edilmiş ortalama %96 doğruluk ve %75 
duyarllk bulunmuştur. Çalşmann efektifliğini 
göstermek amacyla algoritmann çalşma süresi 
ölçülmüştür.  Her bir resmin işlem süresi Matlab dili ve 
2.3 GHz i5 işlemcide ortalama 9 saniye olarak 
belirlenmiştir. 

IV. TARTIŞMA 
Kalp anjiyografi görüntülerini gürültülerden arndrp 

damarlar daha belirgin hale getirilerek quantatif bilgiler 
elde etmek için alternatif hzl ve basit bir çözüm 
sunulmuştur. Bu çalşmada kullanlan frangi filtre tabanl 
algoritma birincil damar bölütlemede literatür 
çalşmalaryla eş ve daha yüksek doğruluk orann 
yakalarken ortalama 9 saniye gibi daha hzl sonuç 
vermiştir.  

Testler sonucunda yeni algoritma, görüntülerin 
gürültüden arndrlp damar ağacnn bulunmasnda etkin 
bir çözüm önermektedir. Farkl anjiyo imgelerinde 
uzmanlarca kontrol edilen damar ağaçlar referans 

alndğnda, otomatik çkartlan birincil koroner damarlarda 
hasta 1 için %96, hasta 2 için %97 doğruluk orannda 
örtüşme oldukça yüksektir. 

Literatürdeki çalşmalardan farkl olarak bu çalşma 4 
aşamadan oluşmaktadr. İlk aşama olan wiener filtre 
kullanlr daha sonra frangi filtresiyle birlikte adaptif 
eşikleme yöntemi uygulanarak damar ağ bölütlenmiştir. 
Son olarak bölütlenen görüntülerden gürültü kaldrma 
işlemi uygulanmştr. Damar ağacnn %96 doğruluk 
oranyla belirlenmesiyle çalşmann başarsnn 
literatürdeki çalşmalardan daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Algoritma da gürültü kaldrmak amacyla kullanlan 
wiener filtre kaldrldğ zaman anjiyo imgelerinden ince 
damarlarnda bölütlendiği görülmüştür. Fakat uzman 
hekimler hastalk teşhislerini görsel olarak birincil 
damarlardan yapmaktadrlar. Dolaysyla çalşmada birincil 
damarlarn bölütlenmesine odaklanlmştr. Gelecek 
çalşmalarda bölütlenen damarlar üzerinden otomatik 
damar daralmas ve daralma yüzdesi tespiti üzerinde 
çalşlabilir. 
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