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Özetçe—Radyolojide organlarn genişlik, kalnlk ve 

uzunluklar hacim hesaplamalar için sklkla kullanlan 
özelliklerdir. Bu sayede radyologlar istenen bölgelerin 
hacimlerini yaklaşk olarak hzlca belirleyebilmektedir. Bu 
çalşmada hasarl böbrekler için Butterworth tabanl hacim 
hesaplama yöntemi önerilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
geleneksel metotlarn ikisi ile karşlaştrlmştr. 
Karslaştrma sonuçlar Bland Altman grafikleri ve ortalama 
karesel hata değerleri ile verilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde önerilen yöntemin diğer iki yönteme göre daha 
başarl sonuçlar verdiği görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler — Hasarl böbrek; Butterworth tabanl 
hacim hesab;, elipsoit hacim hesaplama metodu;ABC/2 hacim 
hesaplama metodu . 

Abstract—The width, thickness and the length of the 
organs are frequently used for volume calculations in 
radiology. Thus, radiologists can determine the approximate 
volumes of the regions rapidly.  In this work Butterworth 
based volume calculation method is proposed for the injured 
kidneys. The outputs of the proposed method are compared 
with two different traditional methods. The results are given 
as root mean square values and also with Bland Altman 
graphics. According to the results, the proposed method 
performs better than other two methods 

Keywords — Injured kidney; Butterworth based volume 
calculation; ellipsoid volume calculation method; WTL/2 
volume calculation method. 

I. GİRİŞ 
Klinik uygulamalarda baz rahatszlklar ile organ 

hacimleri arasnda doğrusal bir korelasyon olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle organ hacimlerinin ölçülmesi ile 
hastalğn teşhisi veya hasta kişilerde sürecin takip 
edilebilmesi sağlanmaktadr. Örnek olarak; genetik 
hastalklardan biri olan otozomal dominant polikisitik 
böbrek hastalğ (ADPKD) böbrek hacimlerinin  gittikçe 
büyümesine neden olmakta ve sonuç olarak organ 
yetmezliğini ortaya çkartmaktadr [1]. Literatürde 
ADPKD’nin belirlenmesi ve takip edilmesinde böbrek 
hacminin hesaplanmasna odaklanldğ görülmektedir [2-
7]. Bu çalşmalarda, farkl görüntüleme metotlarndan elde 
edilen metrik değerler veya farkl bölütleme yöntemleri 
kullanlarak böbrek hacmi hesaplanmakta ve böylece 
ADPKD teşhisi ve süreç takibi kestirilmeye 
çalşlmaktadr.  

 

Medikal görüntülerde hacim hesaplamalarnn 
kullanldğ bir diğer çalşma konusu ise yaralanma veya iç 
kanama nedeniyle meydana gelen hematom hacimlerinin 
belirlenmesi olarak göze çarpmaktadr.  Gerçekleştirilen 
çalşmalar incelendiğinde basit metrik değerlerin ( kanama 
bölgesinin uzunluğu genişliği ve kalnlğ gibi) yardm ile 
hematom hacminin yaklaşk olarak belirlenebilmesine ve 
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mortalite ile ilişkisinin belirlenmesine odaklandğ 
görülmektedir [8-11]. 

Bilgisayarl tomografi (BT) görüntülerinde organ veya 
kanama bölgelerinin hacimlerini belirlenmesinde 
konvansiyonel görüntü işleme tekniklerinin tercih edilmesi 
zaman ve hesaplamalar açsndan işlem yükü 
oluşturmaktadr. Ayrca bu tarz yöntemler baz durumlarda 
radyologlarn kullanmlar açsndan karmaşklğa neden 
olmaktadr. Bu sistemlerin genel bir çerçeve yerine belirli 
bir organa veya dokuya göre geliştirilmeleri nedeniyle 
farkl yap ve organlara uygulandklarnda başarl sonuçlar 
elde edilmesi mümkün olmamaktadr. Bu nedenle 
radyologlar tarafndan hzl ve kolay bir şekilde organ veya 
doku hacmini yaklaşk olarak belirleyecek teknikler 
kullanlmaktadr. Bu tekniklerde temel olarak kullanlan 
parametreler, hacminin belirlenmesi istenen bölgenin 
metrik ölçütleridir. Bu metrik ölçütlerin ilki, ilgili bölgenin 
en büyük alanna sahip kesitindeki en uzun çap mesafesidir 
(A). İkinci olarak kullanlan ölçüt ise A’ya dik olan en uzun 
çap mesafesidir (B). Üçüncü ve son olarak kullanlan 
metrik kesit says ve kesit kalnlğnn çarpm ile elde 
edilen mesafedir (C). Bu metrik bilgiler radyologlar 
tarafndan görüntü saklama ve arşivleme sistemleri (PACS) 
yardmyla kolaylkla hesaplanabilmektedir.  

Bu metrik bilgiler şğnda hematom bölgelerinin ve 
organlarn belirlenmesinde en çok tercih edilen 
yöntemlerden biri ABC/2 olarak bilinen yöntemdir [12-15]. 
Bir diğer yöntem ise elipsoit yapya benzerlik gösteren 
organlar için tercih edilen ve bu isimle anlan elipsoit 
yöntemidir [16-17].  

(���) �6 (1)

 
Literatürde gerçekleştirilen çalşmalar incelendiğinde, 

metrik ölçütler ile geliştirilen yöntemlerin organlara veya 
hematom bölgelerine odaklandğ; fakat yaralanmş 
organlarn hesaplamalar için geliştirilmiş bir yöntemin 
bulunmadğ göze çarpmaktadr. Bu çalşmada batn 
travmas sonras böbrek yaralanmas nedeniyle acil servise 
başvuran hastalarn BT görüntülerinden elde edilen böbrek 
yaplar kullanlarak Butterworth filtre yant tabanl yeni bir 
yöntem geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarn 
karşlaştrlmas adna elipsoit ve ABC/2 yöntemleri 
kullanlmş, Bland Altman [18] grafikleri ve ortalama 
karesel hata hesaplamalar ile başar kriterleri 
karşlaştrlmştr.   

II. VERİ SETİ VE ÇALIŞMA GRUBU 
Çalşmada radyologlar tarafndan hasarl olduğu tespit 

edilen böbrek vakalarndan rastgele 12 farkl böbrek yaps 
seçilmiştir. Böbrek yaplarnn metrik ölçütlerinin 
hesaplanma işlemi 10 yldan fazla deneyime sahip 
radyologlar tarafndan gerçekleştirilmiştir. Metrik 

hesaplamalar yaplrken böbreklerin etrafn saran hematom 
yaps dâhil edilerek ölçümler yaplmş, daha sonra 
hematom yaps içerisinde bulunan böbrek yaplarnn A, B 
ve C uzunluklar belirlenmiştir. Çalşmada sadece böbrek 
yaplar için belirlenen metrik değerleri kullanlmştr. 

   Çalşmada böbrek yaplarnn hacimlerinin 
belirlenmesi işlemi ManSeg 2.6 isimli arayüz program ile 
gerçekleştirilmiştir [19].  Böbrek hacminin belirlenmesi 
işleminde radyologlar öncelikle hematom ve böbreklerin bir 
arada oluşturduklar hacmi BT görüntüsünün her bir 
kesitinde bir maske oluşturarak aktif kontür algoritmas 
yardm ile hesaplamştr. Daha sonra ayn işlem sadece 
böbrek yaplar için gerçekleştirilerek hacim değerleri 
belirlenmiştir. Bu çalşmada sadece böbreklerin oluşturduğu 
ilgi alannn hacim bilgileri kullanlmştr.  

III. METODOLOJİ 
BT görüntülerinde böbrek yaps incelendiğinde 

böbreğin en büyük alanna sahip kesitinin yaklaşk olarak 
organn ortalarnda olduğu ve böbreğin üst ve alt kutuplarna 
doğru kesit alann nonlineer şekilde azaldğ göze 
çarpmaktadr. Bu bilgiler şğnda, standart hacim 
hesaplama yöntemleri yerine C olarak tanmlanan kesit 
saysna bağl olarak azalan bir fonksiyonun kullanlmas 
hacim başar orann arttracağ düşünülmüştür. Bu amaçla 
çalşmada azalan fonksiyon karakteristiğine sahip 
Butterworth fonksiyonu seçilmiştir. Böbreğin orta 
kesitinden başlayarak sadece bir yöne doğru ( alt veya üst 
böbrek kutbuna doğru) olacak şekilde çalşacak bu 
fonksiyon aşağdaki gibi tanmlanmştr. Butterworth 
fonksiyonundan elde edilen değerler ise ölçekleme faktörü 
olarak kullanlmştr. 

�(�) = 1
1 � � � �

����
�� (2) 

 Burada; � böbrek uzunluğuna bağl olan değişkeni, � 
ölçekleme sabitini � fonksiyonun derecesini ve �  ise 
böbrek uzunluğunu göstermektedir. Çalşmada ölçekleme 
sabiti � deneysel olarak belirlenip 20 olarak seçilmiştir. 

 Böbrek uzunluğuna bağl olarak değişen Butterworth 
fonksiyonunun tüm vakalara uygulandğnda böbreğin orta 
kesitinden ( en büyük alana sahip kesit olarak seçilmiştir) 
böbrek kutuplarna doğru nonlineer olarak azaldğ 
görülmüştür. Şekil 1’de 102 mm uzunluğa sahip bir böbrek 
yaps için elde edilen Butterworth fonksiyonu verilmiştir. 

 Şekil 1’de gösterilen fonksiyon, böbrek yaplarnn 
böbreğin orta kesitinden uzaklaştkça hangi oranda 
ölçekleneceğini göstermektedir. 

 Ölçekleme fonksiyonu yardm ile böbrek hacmini 
hesaplanmas işleminde izlenen yaklaşm ölçekleme 
değerlerinden elde edilen skaler sonucun C metrik değeri 
yerine kullanlmas ve çarpm sonrasnda elde edilen 
değerin sabit bir katsay ile çarplmasn öngörmektedir. Bu 
işlem için kullanlan formül aşağda verildiği gibidir (3).  
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Şekil 1. Butterworth fonksiyonu 

   

 (3) 

  Burada,  elde edilen hacim değerinin normalize 
edilmesi için kullanlan sabit değeri ifade ederken  
hesaplanan böbrek hacmini vermektedir. İşlemin iki ile 
çarplmasnn nedeni ise ölçekleme fonksiyonunun 
böbreğin ortasndan sadece bir kutba doğru olan azalmay 
ifade etmesinden kaynaklanmaktadr.  

 Yaplan işlemlerde fonksiyonun derecesi olan  ve 
hacim değerini normalize eden  değerlerinin belirlenmesi 
gereklidir. Bu işlemde farkl  ve  değerleri etrafl arama 
(exhaustive search) metodu kullanlarak belirlenmiştir. 
Farkl  ve  değerleri için böbrek hacim değerleri 
hesaplanarak radyologlar tarafndan belirlenen hacim 
değerleri karşlaştrlmş ve ortalama karesel hatas en az 
olan fonksiyon için atanan değerler seçilmiştir. Çalşmada 
bu değerler  ve  olarak belirlenmiştir. 

IV. SONUÇLAR 
 

 Çalşmada böbrek hacminin hesaplanmas için 
geliştirilen yöntemin başar sonuçlarn karşlaştrabilmek 
için Bland Altman grafik yöntemi kullanlmştr. Bu 
yöntemde radyologlar tarafndan hesaplanmş hacim 
değerleri ile metrik değerler ile hesaplanmş hacim 
değerlerinin farklar hesaplanmş, daha sonra bu farklarn 
ortalamas ve standart sapmas hesaplanarak uyum snrlar 
belirlenmiştir. Şekil 2’de radyolog ölçümleri ile ASD/2 
yöntemi arasndaki farkn, Şekil 3’de radyolog ölçümleri ile 
elipsoit yöntemi arasndaki farkn ve Şekil 4’de radyolog 
ölçümleri ile önerilen yöntem arasndaki farkn Bland 
Altman grafikleri verilmiştir.  

 Bu işlemde ortalama değerinin sfra yakn olmas ve 
vakalarn sfr değerine yakn dağlmnn olmas radyolog 
ölçümleri ile başars test edilen yöntemlerin birbirine yakn 
sonuçlar verdiğini gösterecektir. 

 
Şekil 2. ASD/2 yöntemi için hesaplanan Bland Altman grafiği 

 
Şekil 3. Elipsoit yöntemi için hesaplanan Bland Altman grafiği 

 
Şekil 4. Önerilen yöntem için hesaplanan Bland Altman grafiği 

 Elde edilen grafikler incelendiğinde önerilen yöntem 
ile radyolog ölçümleri arasndaki farkn ortalamasnn  -
3,98 ml ile en iyi sonucu verdiği görülmektedir.  Diğer 
yöntemler için elde edilen ortalama değerleri ASD/2 için -
46,33 elipsoit yöntemi için -56,99 olarak hesaplanmştr. 
Vakalarn dağlm incelendiğinde ise ASD/2 ve elipsoit 
yöntemleri ile yaplan hacim  hesaplamalarnn radyolog 
ölçümlerine göre oldukça büyük  olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle fark değerleri çoğunlukla negatif değerler 
almaktadr. 

 Çalşmada başars test edilen yöntemlerin 
dağlmn incelemek için ayrca her bir vaka  için yaplan 
hesaplamalar ile radyolog ölçümlerinin farknn ortalama 
karesel hatas hesaplanmştr. Tablo1’de üç yöntem için 
elde edilen ortalama karesel hata değerleri verilmiştir.  

Ortalama Karesel Hata Değerleri (ml) 
ABC/2  Elipsoit Butterworth 

57,58 66,76 35,16 

Tablo 1. Ortalama karesel hata değerleri 
 
Elde edilen ortalama karesel hata değerleri 

incelendiğinde geliştirilen sistem için en düşük hatann elde 
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edildiği görülmektedir. Elipsoit yöntemi için ise en büyük 
ortalama karesel hata değeri hesaplanmştr.  

 

V. TARTIŞMA 
Bu çalşmada radyolojide organ hacim hesaplamada 

sklkla kullanlan iki farkl yöntem ile hacim hesaplama 
yöntemlerine yeni bir öneri getiren Butterworth hacim 
hesaplama yöntemi incelenmiş, yöntemlerin başarlar 12 
böbrek vakas için hesaplanarak Bland Altman grafikleri ve 
ortalama karesel hata değerleri olarak verilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Butterworth hacim 
hesaplama yöntemi diğer iki yönteme göre daha başarl 
sonuçlar vermektedir. Önerilen yöntem için ortalama 
karesel hata değeri 35,16 ml olarak hesaplanmş ve hatann 
karşlaştrlan yöntemler arasnda en düşük hata olduğu 
görülmüştür. Bland Altman grafikleri incelendiğinde 
radyolog ölçümleri ile yöntem hacim hesaplamalar 
arasndaki farkn ortalamas Butterworth yönteminde en iyi 
sonucu vermiştir.  

 Literatürde kullanlan iki yöntemin Şekil 2 ve Şekil 3'te 
verilen Bland Altman grafikleri incelendiğinde birbirine 
yakn dağlmlar gösterdiği görülmektedir. Butterworth 
yönteminde ise dağlmn farkl olmasnn temel nedeni 
böbrek uzunluk parametresi C yerine onun bir fonksiyonun 
kullanlmasdr. 

Çalşmada göze çarpan en önemli ayrnt, C yerine 
seçilen fonksiyondan hesaplanacak değerlerin radyologlar 
tarafndan hesaplanmasnn zor olabileceğidir. Bu 
problemin çözülebilmesi için farkl uzunluk değerlerinden 
elde edilecek sonuçlar ile hazrlanacak çevrim tablosu 
(look-up table) ile problemin çözülebileceği 
düşünülmektedir. Bu amaçla gelecek çalşmalarda vaka 
says arttrlmas hedeflenmektedir. Böylece , , ve  
değerleri için global sabit değerler belirlenebilecektir.  

KAYNAKÇA 
[1] Grantham, J., Torres, V., Chapman, A.B., “Volume progression in 

polycystic kidney disease”, N. Engl. J. Med., 354:2122-2130, 2006. 
[2] Tangri, N.,  Hougen I.,  Alam, A.,  Perrone, R., McFarlane, P., Pei, 

Y., “Total Kidney Volume as a Biomarker of Disease Progression in 
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease”, Canadian 
Journal of Kidney Health and Disease, 4:1-6,2017. 

[3] Zöllner, F. G., Svarstad, E.,  Munthe-Kaas, A. Z.,  Schad,  L. R., 
Lundervold, A., Rørvik, J., “Assessment of Kidney Volumes from 
MRI: Acquisition and Segmentation Techniques”, American 
Journal of Roentgenology, 199(5):1060-1069, 2012. 

[4] Hammoud, S., Tissier, A. M.,  Elie, C., Pousset, M., Knebelman, B., 
Joly, D., Hélénon, O., Correas J. M., “Ultrasonographic renal 
volume measurements in early autosomal dominant polycystic 
disease: Comparison with CT-scan renal volume calculations”, 
Diagnostic and Interventional Imagining,96(1):65-71, 2015. 

[5] Higashihara, E., Nutahara, K., Okegawa, T., Tanbo, M., Hara, H., 
Miyazaki, I., Kobayasi, K., Nitatori, T., “Kidney Volume 
Estimations with Ellipsoid Equations by Magnetic Resonance 
Imaging in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease”, 
Nephron Clinical Practice, 129(4):253-262, 2015. 

[6]  Sanusi, A. A., Arogundade, F. A., Famurewa, O. C., Akintomide, 
A. O., Soyinka, F. O., Ojo, O. E., Akinsola, A., “Relationship of 

ultrasonographically determined kidney volume with measured 
GFR, calculated creatinine clearance and other parameters in chronic 
kidney disease (CKD)”, Nephrol. Dial. Transplant, 24: 1690–
1694,2009. 

[7] Kline, T. L., Korfiatis, P.,  Edwards, M. E., Warner,  J.D., Irazabal, 
M.V., King, B.F., Torres, V.E., Erickson, B.J., “Automatic total 
kidney volume measurement on follow-up magnetic resonance 
images to facilitate monitoring of autosomal dominant polycystic 
kidney disease progression”, Nephrol Dial Transplant, 31: 241–
248,2016. 

[8] Hemphill, J.C., Bonovich, D.C., Besmertis, L, Manley, G.T., 
Johnston, S.C., “The ICH score: a simple, reliable grading scale for 
intracerebral hemorrhage”, Stroke,32:891-897, 2001. 

[9] Rost, N.S., Smith, E.E., Chang, Y., Snider, R.W., Chanderraj. 
R., Schwab, K.,  FitzMaurice, E., Wendell, L., Goldstein, 
J.N., Greenberg, S.M., Rosand, J., “Prediction of functional outcome 
in patients with primary intracerebral hemorrhage: the FUNC score”, 
Stroke, 39:2304-9, 2008. 

[10] Khan, M., Baird, G. L., Elias, R., Srednicki, J. R., Yaghi, S., Yan, S., 
Collins, S., Thompson, B.B., Wendell, L. C., Potter, N.S., Fehnel, 
C., Saad, A., Silver, B., “Comparison of Intracerebral Hemorrhage 
Volume Calculation Methods and Their Impact on Scoring Tools”, 
J. Neuroimaging, 27(1):144-148, 2017. 

[11] Yldz, Ö.K., Arsava, E. M., Akpnar, E., Topçuoğlu, M.A., 
“Spontan intraserebral kanama sonras hastane içi mortalitenin tek 
öngörücüsü olarak hematom hacmi”, Türk Beyin Damar Hast Derg., 
17(2):63-66, 2011. 

[12] Kwak, R., Kadoya, S., Suzuki, T., “Factors affecting the prognosis 
in thalamic hemorrhage”, Stroke, 14(4): 493- 500, 1983. 

[13]  Kothari, R.U., Brott, T., Broderick, J.P., Barsan, W.G., Sauerbeck, 
L.R., Zuccarello, M., et al, “The ABCs of measuring intracerebral 
hemorrhage volumes”, Stroke, 27(8): 1304-1305, 1996.  

[14]  Gebel, J.M., Sila, C.A., Sloan, M.A., Granger, C.B., Weisenberger, 
J.P., Green, C.L., et al., “Comparison of the ABC/2 estimation 
technique to computer-assisted volumetric analysis of 
intraparenchymal and subdural hematomas complicating the 
GUSTO-1 trial”, Stroke, 29(9):1799-1801, 1998.  

[15] Freeman, W.D., Barrett, K.M., Bestic, J.M., Meschia, J.F., 
Broderick, D.F., Brott, T.G., “Computer-assisted volumetric 
analysis compared with ABC/2 method for assessing warfarinrelated 
intracranial hemorrhage volumes”, Neurocrit. Care, 9(3): 307-312, 
2008. 

[16] Breau, R.H., Clark, E., Bruner, B., Cervini, P., Atwell, T., Knoll, G., 
Leibovich, B. C., “A simple method to estimate renal volume from 
computed tomography”, Can. Urol. Assoc. J., 7(5-6): 189–192, 
2013. 

[17] Higashihara, E., Nutahara, K., Okegawa, T., Tanbo, M., Hara, 
H., Miyazaki, I., Kobayasi, K., Nitatori, T., “Kidney Volume 
Estimations with Ellipsoid Equations by Magnetic Resonance 
Imaging in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease”, 
Nephron Clinical Practice,129:253-262,2015. 

[18]  Bland, J.M., Altman D.G., “Statstcal Methods for Assessing 
Agreement Between two Methods of Clinical Measurement”, 
Lancet., 1(8476):307-310, 1986. 

[19]  Ergin, T., Dandin, Ö.,  Osman, O., Tulum, G., Teomete, U.,  Cüce, 
F., “Abdominal Travmal Hastalarda Yeni Bir Metod ile Yar 
Otomatik İntraabdominal Periorgan Hematom Hacmi Hesaplamas”, 
TIPTEKNO '15, Ekim 2015 


