
8-10 Kas ım 2018 /  Gazi  Magosa /  KKTC

264

Böbrek,  Korteks ve Medulla Yaplarnn Otomatik 
Bölütlenmesi  

Fully Automated Segmentation of Renal, Cortex and 
Medulla  

 
Gökalp Tulum1, N. Tuğrul Artuğ1 ,Onur Osman1  

1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Arel 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye  

gokalptulum@arel.edu.tr, tugrulartug@arel.edu.tr, 
onurosman@arel.edu.tr 

Vural Taner Ylmaz2  
2Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi, İç 
Hastalklar AD.,Nefroloji BD., Prof. Dr. Tuncer 

Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Antalya/Türkiye, 
vuraltaneryl@yahoo.com.tr 

Tuncer Ergin3, Ferhat Cüce3,  
3Radyoloji Bölümü, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştrma 

Hastanesi, Ankara, Türkiye  
tuncerergin@yahoo.com, ferhatcuce@hotmail.com  

 
Özgür Dandin4 

4Genel Cerrahi Servisi, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştrma 
Hastanesi, Ankara, Türkiye 
dandinozgur@gmail.com 

Abdullah Ksaoğlu5, İsmail Demirylmaz5,  Muhittin 
Yaprak5, Bülent Aydnl5 

5Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi Hastanesi, Genel 
Cerrahi AD., Prof. Dr. 

Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Antalya/Türkiye 
kisaoglu.a@gmail.com, bulentaydinli@gmail.com,  

ismail-2007@hotmail.com 

 
Özetçe—Böbreği oluşturan korteks ve medulla hacimlerinin 

böbrek nakil sonrasnda sağ kalmla korelasyona sahip olduğu 
varsaylmaktadr. Bu çalşmada böbreği oluşturan bu yaplarn 
otomatik olarak bölütlenmesi ve hacimlerinin hesaplanmas 
gerçekleştiren bir yöntem önerilmiştir. 5 böbrek donörüne ait 10 
böbrek veri seti olarak kullanlmştr. Çalşmada elde edilen 
hacim bilgileri ile radyologlar tarafndan bölütlenmesi 
gerçekleştirilen böbrek yaplarnn referans hacim bilgileri 
karşlaştrldğnda hacim hata oran böbrek için %3,97±0,02, 
korteks için %8,71±0,06 ve medulla için %20,13±0,2 olarak elde 
edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler — Böbrek nakli; böbrek, korteks ve 
medulla bölütlenmesi. 

Abstract—It is assume that volumes of cortex and medulla are 
related with recovery of the kidney after transplantation. In this 
work, a fully automated segmentation and volume calculation 
method is proposed for determining renal volumes. 10 kidneys of 
5 donors are used as a dataset.  When the output volumes of the  
proposed system were compared to the golden standarts, Volume 
error rates are obtained as %3,97±0,02for total renal volume, 
%8,71±0,06 for cortex volume and %20,13±0,2 for medulla 
volume. 

Keywords — Renal transplantation; segmentation of kidney, 
cortex and medulla. 

I. GİRİŞ  
Böbrek boyutlarnn belirlenmesinde en temel parametre 

böbrek yapsnn hacmidir. Böbrek nakli öncesi donörden 
alnacak böbreğin fonksiyonlarnn değerlendirilmesinde 

nükleer tabanl split böbrek fonksiyon teknikleri ile BT 
(Bilgisayarl Tomografi) destekli hacim ölçümlerinin etkin bir 
ilişkiye sahip olduğu son yllarda yaplan çalşmalar ile 
gösterilmiştir. Bu nedenle BT destekli hacim belirleme 
işleminin böbrek transplantasyonlarnda mevcut değerlendirme 
yöntemlerinin yerini alma potansiyeli bulunmaktadr.  

Brenner ve Milford tarafndan gerçekleştirilen çalşmada 
böbreğin greft fonksiyonunu sağlayabilmesi için kritik bir 
nefron says eşiğinin olduğu bildirilmiştir [1]. Donörlerdeki 
nefron saysnn belirlenmesinin oldukça güç olmas nedeni ile 
gerçekleştirdikleri çalşmada böbrek hacmini belirleyici bir 
parametre olarak kullanmşlardr. Elde ettikleri sonuçlarda yaşl 
ve genç donörlerden alnan böbrekler arasnda oldukça yüksek 
allogreft sağ kalm olduğunu belirlemişlerdir. Bu durumun 
artmş nefron dozuna sekonder olduğu düşünülebilir [2].  

Dias ve arkadaşlarnn gerçekleştirdiği çalşmada ise donör 
olarak kullanlan böbrek hacminin nakil sonras sonuçlar 
etkilediği belirtilmiştir [3]. Böbrek hacminin doğru ve kesin bir 
şekilde ölçülmesinin büyük bir klinik önemi olduğu 
vurgulanmştr. 

 

Literatürde intraabdominal organ analizi için geliştirilen 
sistemler genel olarak iki admdan oluşmaktadr. Bu 
admlardan ilki organ veya istenen bölgelerin belirlenmesi 
(bölütlenmesi), ikinci adm ise bölütlenen ilgi alanlarnda 
istenen amaca göre gerekli yöntemlerin kullanlmasdr.  
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İlk adm olarak tanmlanan bölütleme işlemi için kullanlan 
temel teknikler voksel-tabanl bölütleme [4], bölge-tabanl 
bölütleme [5], lokal bilgiye dayal şekilsel-tabanl bölütleme 
[6] ve global bilgiye dayal şekilsel-tabanl bölütleme 
yöntemleri [7-9] olarak gruplanabilir.  İkinci adm için ise 
öznitelik çkartm ve yapay zeka gibi snflandrc yöntemlerin 
kullanlmas olarak tanmlanabilir.   

Literatürde BT görüntülerinde böbrek üzerine 
gerçekleştirilmiş otomatik ve yar-otomatik sistemler 
incelendiğinde ilk admda bölütleme, ikinci admda ise böbrek 
hacminin belirlenmesi işleminin öne çktğ görülmektedir.  
Böbrek hacminin belirlendiği bu yöntemler ile böbrek 
transplantasyonu öncesi donör böbreğin fonksiyonlarnn 
değerlendirilmesi [10,11] ve nakil sonras böbrek 
performansnn incelenebilmesi [12] üzerine çalşlmştr.   

Böbrek üzerine yaplan çalşmalarn bir diğer konusu da 
böbrek tümörlerinin boyut ve yerlerinin belirlenebilmesi olarak 
ortaya çkmaktadr [13,14]  

Bu çalşmada donör böbreğin ve böbreği oluşturan 
yaplardan korteks ve medullann hacimlerinin otomatik olarak 
belirlenebilmesi adna bir yöntem geliştirilmiştir. Elde edilen 
hacim sonuçlar "ManSeg Kidney R1_3" program ile 
radyologlar tarafndan yar otomatik olarak bölütlenen ve 
hacim bilgileri hesaplanan böbrekler ile karşlaştrlmştr.  

II. MATERYAL VE METOD 

A. Veri Seti 
Çalşmada kullanlan BT görüntüleri Akdeniz Üniversitesi 

Organ Nakli Merkezinde böbrek donörlüğü yapmş 5 kişiden 
elde edilmiştir.  Donörlere hem anjiyo hem de geç faz 
çekimleri yaplmş olup bölütleme ve hacim hesaplama 
işlemleri 1,5 mm kesit kalnlkl geç faz görüntülerine 
uygulanmştr. 

Radyologlar tarafndan gerçekleştirilen bölütleme 
sonrasnda 5 donörde görüntülenen 10 böbreğe ait hacim 
bilgileri ortalama±standart sapma ve [min maks] olarak 
verilmiştir.  

Böbrek	hacmi: 164,31 ± 27,71 [129,75	222,71]
Korteks	hacmi: 21,99 ± 27,50 [97,04	178,45]
Medulla	hacmi: 26,50 ± 7,82 [10,84	38,38]

 

B. Yöntem 
Çalşmada geliştirilen tam otomatik bölütleme ve hacim 

hesaplama yöntemi Şekil 1'de gösterildiği gibi temel olarak 6 
admdan oluşmaktadr. İlk 4 adm renal bölgenin belirlenmesi, 
5. Adm ise korteks ve medulla yaplarnn bölütlenmesi 
işlemini yerine getirmektedir.    

1) Yoğunluk Tabanl Eşik Değeri Belirleme: Çalşmada 
kullanlan geç faz BT görüntüleri incelendiğinde kontrast 
maddenin ureter bölgede yoğunlaştğ ve voksel yoğunluk 
değerlerinin bu bölgede maksimize (1200 HU civar) olduğu 
belirlenmiştir.  Ayrca korteks yapsndaki kontrast madde 
miktarnn azalmas ile yoğunluk değerine etkisinin oldukça 
düştüğü gözlemlenmiştir. Yaplan bir başka gözlem ise korteks 
yoğunluk değeri ile diğer intraabdominal organ yoğunluk 
değerleri arasndaki farkn 100 HU civarnda olmasdr. Bu 

bilgiler şğnda çalşmada "referans organ modeli (ROM)" 
olarak önerilen yoğunluk tabanl bir eşikleme yöntemi 
geliştirilmiştir.  

ROM yönteminin ilk admnda BT görüntülerindeki voksel 
yoğunluk değerleri 100 ve katlar olacak şekilde 
yuvarlanmştr. Daha sonra intraabdominal organlar arasndaki 
en büyük hacme sahip karaciğer "referans organ" olarak 
belirlenmiştir. Karaciğerin voksel yoğunluk değerlerinin 
belirlenmesi adna BT kesitleri 2x2'lik bir matris şeklinde eşit 4 
parçaya ayrlmş ve ilk 10 kesit için sol üst parçalarn 
histogram değerleri hesaplanmştr. En yüksek frekans'a sahip 
yoğunluk değeri "karaciğer eşiği"; bu eşiğin 100 HU üstü ise 
"böbrek eşiği" olarak seçilmiştir.   100 ve katlar olacak şekilde 
modifiye edilen BT görüntülerinde "böbrek eşiği" değerine eşit 
yoğunluk değerlerine sahip vokseller böbrek ilgi alan olarak 
belirlenmiştir.  

Şekil 1. Tam otomatik böbrek segmentasyonu akş şemas 

2) Morfolojik İşlemler ve Dikey Medyan Filtreleme: Bir 
önceki aşamada böbrek ilgi alan olarak belirlenen bölgeler 
böbrek yaps dşnda da bir çok bozucu alan içermektedir. Bu 
bölgelerin böbrek ile olan voksel komşuluk bağlantsn 
koparmak ve gürültü voksellerini temizlemek için öncelikle 
morfolojik açma ve kapama işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

Ayrca renal arter ve renal ven yaplarnn bir ksmnn 
böbrek ilgi alan içerisinde bulunmas bölütleme işlemini 
zorlaştrmaktadr. Bu arter ve ven yaplarnn ortadan 

Yoğunluk Tabanl Eşik Değeri Belirleme 

Morfolojik İşlemler ve Dikey Medyan 
Filtreleme 

Bağlant Bileşen Analizi 

Aktif Kontur Yöntemi ile Renal Bölgenin 
Belirlenmesi 

K-kümeleme Yöntemi ile Korteks ve 
Medulla'nn Bölütlenmesi 

Renal, Korteks ve Medulla Hacim 
Hesaplanmas 
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kaldrlmas için 1x1x5’lik dikey yönlü medyan filtre işlemi 
uygulanmştr.  

3) Bağlant Bileşen Analizi: Gürültü olarak tanmlanacak 
bölgelerin ilgi alanndan çkartlmas sonrasnda 
gerçekleştirilen işlem voksel komşuluğu olarak birbirine bağl 
bölgelerin belirlenmesidir.  Bu amaçla dikey yönlü medyan 
filtreden geçirilen görüntüler sol ve sağ olacak şekilde (sağ ve 
sol böbrek incelemesini ayrmak için) iki parçaya ayrlmştr. 
Daha sonra 3 boyutlu 26 komşuluklu bir bağlant bileşen 
analizi uygulanmştr. Son olarak her iki ayr görüntü için en 
büyük hacme sahip bölgeler sağ ve sol böbrek bölgesi olarak 
belirlenmiştir.  

4) Aktif Kontur Yöntemi ile Renal Bölgenin Belirlenmesi: 
Bağlant bileşen analizi sonrasnda elde edilen böbrek 
yaplarnda çoğunlukla sadece korteks yaps bulunmaktadr. 
Korteks her ne kadar böbreğin kabuk yaps olarak bilinse de 
böbreğin iç yaplar; medulla ve pelvis gibi bölgelerin de renal 
hacim hesaplamalarnn içerisinde olmas gerekmektedir. Bu 
amaçla BT görüntülerinin her bir kesitinde böbrek bölgelerinin 
snrlayc kutular maske olarak seçilmiş ve 2 boyutlu aktif 
kontur yöntemi uygulanmştr. Aktif kontur yöntemi kenar 
tabanl seçilmiş ve 100 iterasyon ile snrlandrlmştr. Böylece 
korteks yapsnn içerisi doldurularak renal bölge elde 
edilmiştir.  Şekil 2a'da orijinal BT görüntüsü, Şekil 2b'de 
bağlant bileşen analizi sonrasnda elde edilen böbrek bölgesi, 
Şekil 2c'de aktif kontur işlemi sonra içerisi doldurulmuş böbrek 
ve Şekil 2d'de ise radyologlar tarafndan gerçekleştirilmiş renal 
bölge bölütleme sonuçlar verilmiştir.  

 
Şekil 2. Renal bölütleme işlem admlar 

5) Korteks ve Medulla'nn Bölütlenmesi: Aktif kontur 
yöntemi sonra elde edilen renal bölge içerisinde yüksek 
yoğunluk değerine sahip pelvis ve ureter bölge parçalar, 
medulla, korteks ve düşük yoğunluk değerine sahip boşluk 
bölgeleri bulunmaktadr. Çalşmada bu dört bölgenin 
birbirinden ayr snflandrlmas adna 4 snfl k-ortalamal 
kümeleme yöntemi tercih edilmiştir. Başlangç küme 
merkezleri ise aşağdaki gibi seçilmiştir. 

�� ����������������������������� ������������������
�� ���������������������������� ������������ � ���
�� ���������������������������� ������������ � ���
�� ���������������������������� ������������������

 

 Kümeleme işlemi sonrasnda 2. snfa ait vokseller korteks, 
3. snfa ait vokseller medulla yaps olarak belirlenmiştir.  
Kümeleme işlemi sonrasnda ise gürültü voksellerinin 
temizlenmesi için 3x3'lük bir medyan filtre uygulanmştr. 
Şekil 3a ve Şekil 3b'de srasyla korteks yapsnn otomatik 
bölütleme sonucu ve radyolog çizimi; Şekil 3c ve Şekil 3d'de 
srasyla medulla yapsnn otomatik bölütleme sonucu ve 
radyolog çizimi verilmiştir.  

 
Şekil 3. Korteks ve Medulla bölütleme Sonuçlar  

 6) Hacim hesaplamalar: Çalşmada Aktif kontur sonras 
renal yap, k-ortalamal kümeleme sonrasnda korteks ve 
medulla yaplar elde edilmiştir. Üç bölgenin hacimleri; her bir 
bölgedeki voksel saylarnn voksel boyut bilgileri ile 
çarplmasyla ml cinsinden hesaplanmştr. 

III. SONUÇLAR 
10 böbreğe ilişkin böbrek, korteks ve medulla bölgelerinin 

hacimsel ve yoğunluk değişimleri Hacim Hata Oran (HHO), 
ortalama Yoğunluk Hata Oran (YHO) ve yoğunluktaki 
Standart sapma Hata Oran (SHO) olarak Tablo I’de 
verilmiştir. Radyologlar tarafndan gerçekleştirilen bölütleme 
sonuçlar çalşmada altn standart olarak kabul edilmiştir. Hata 
oranlar için kullanlan formüller aşağda verildiği gibidir.  

��� � ��� |�����|
��

   (1) 

��� � ��� |�����|
��

   (2) 

��� � ��� |�����|
��

   (3) 

Burada VR radyolog tarafndan belirlenen hacim değerini 
gösterirken VO otomatik olarak bölütleme sonucunda 
hesaplanan hacim değerlerini ifade etmektedir. YR ve YO 
ksaltmalar ise srasyla radyolog tarafndan ve otomatik 
bölütleme yöntemi ile belirlenmiş bölgelerin ortalama 
yoğunluk değerlerini, SR ve SO ise ortalama yoğunluk 
değerlerinin standart sapmasn göstermektedir. 

TABLO I.  HACİM HATA ORANLARI 

Total Böbrek Korteks  Medulla 

HHO %3,97±0,02 %8,71±0,06 %20,13±0,2

YHO -- %5,46±0,03 %6,37±0,01

SHO -- %14,78±0,12 %9,04±0,05
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Hata oranlar yannda başka bir hata göstergesi ise ortalama 
karesel hata orandr (MSE). Hacimlerdeki MSE değerleri 
Tablo II’de verildiği gibidir. 
TABLO II.  BÖBREK, KORTEKS VE MEDULLA HACİMLERİNİN ORTALAMA 

KARESEL HATALARI (MSE) 

Total Böbrek Korteks Medulla 

8,17 ml 15,81 ml 7,77 ml 

Gerçekleştirilen çalşmada önemli bir karşlaştrma ise 
renal, medulla ve korteks yaplarnn bölütlenmesi için 
harcanan süredir. Bir böbreğin standart yöntemlerle bilgisayar 
ortamnda elle çizilerek belirlenmesi işlemi 70 kesitten oluşan 
bir BT için yaklaşk 30dk sürmektedir. Medulla ve korteks gibi 
karmaşk yaplarn da belirlendiğini düşünülürse bu süre 2 
saatin üzerine çkmaktadr. Geliştirilen bu yöntemde her iki 
böbreğin renal yaps, korteks ve medullasnn belirlenmesi 
ortalama 191,7 saniye sürmektedir. Önerilen böbrek belirleme 
yöntemi ile %3,97 hata değeri ile belirlenebileceği 
görülmektedir. Korteks bölgelerinin belirlenmesinde ise bu 
hata değeri %8,7'lere çkmaktadr.  

IV. TARTIŞMA 
Nefron saysnn düşük olmas yüksek tansiyon ve böbrek 
yetmezliğine eğilimi göstermektedir ve böbrek hacmi nefron 
saysnn tahmininde iyi bir tahmin sunmaktadr [15,16]. Bu 
nedenle, böbrek transplantasyonundaki greft büyüklüğünün 
greft fonksiyonunu ve transplantasyon sonras 
komplikasyonlar etkileyebileceği düşünülebilir. 

Dias ve arkadaşlar tarafndan gerçekleştirilen çalşmada 
Kafkas popülasyonunda canldan canlya böbrek nakli sonras 
12. aydan sonras yüksek böbrek volümünün alcda yüksek 
eGFR ile yüksek oranda körele olduğu tespit edilmiştir [3].  
Farkl makalelerde toplam böbrek hacmi yerine kortikal 
hacminin böbrek fonksiyonunun daha iyi bir belirteci 
olabileceğini öne sürmüşlerdir. Fakat bu bulgunun klinik 
olarak uygulanabilirliği hakkndaki veriler azdr [17,18] 

Bu çalşmada renal, kortikal ve medulla hacimlerini BT 
görüntüleri üzerinden otomatik olarak hesaplayabilen bir 
yöntem önerilmiş olup daha büyük veriler üzerinde 
geliştirilmeye devam edilmektedir.  
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