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Bilgisayarl Tomografi Görüntülerinde
Konvolüsyonel Sinir Ağlar ile Dalak
Snflandrlmas
Spleen Segmentation on CT Using Convolutional
Neural Network
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Tomografi (BT) görüntüleri ise abdominal organlarn
görüntülenmesinde çoğunlukla tercih edilmektedir.

Özetçe—Otomatik bölütleme sistemleri radyolojide deneysel
çalşmalardan klinik uygulamalara doğru evrim geçirmektedir.
Bu sayede radyologlar medikal görüntü yorumlamalarnda teşhis
başarlarn arttrabilmektedirler. Bu çalşmada konvolüsyonel
sinir ağ tabanl dalak bölütleme sistemi önerilmektedir.
Otomatik olarak bölütlenen dalak için %76,7 duyarllk, %99,
özgüllük, %94,7 pozitif öngörü değeri, %99,9 negatif öngörü
değeri ve %99,8 doğruluk değeri hesaplanmştr.

Dalak, göğüs kafesinin altnda karnn sol üst ksmnda yer
alan akyuvarlarn üretimi ve yaşlanan alyuvarlarn ykmn
sağlayan abdominal organdr. Medikal görüntü işleme
yöntemleri ile dalağn otomatik olarak bölütlenmesi sayesinde
cerrahi müdahaleler öncesinde organn hacmi, kistik
lezyonlarn belirlenmesi veya dalak büyümesi olup olmadğ
kolaylkla anlaşlabilmektedir. Ayrca dalak, trafik kazalar
nedeni ile oluşan travmatik iç organ yaralanmalarndan en çok
etkilenen ve iç kanamaya neden olan organdr [1]. Bu nedenle
acil servislerde dalağn hzl ve etkin bir şekilde bölütlenmesi
ile organda laserasyon, kontüzyon veya hematom olup
olmadğ anlaşlabilmektedir.

Anahtar Kelimeler — Bilgisayarl tomografi; dalak bölütleme;
konvolüsyonel sinir ağ.
Abstract— The automated segmentation systems have been
evolving from experimental to clinical applications in radiology.
By taking advantage of these, radiologists can increase diagnostic
accuracy in their interpretations. In this work we proposed a
convolutional neural network based spleen segmentation system.
Automatically segmented spleen had an
76.7% sensitivity,
99.8% specificity, 94.7% positive prediction value, 99.9%
negative prediction value and 99.8% accuracy.

Literatürde dalak bölütlemesi ile ilgili çalşmalar
incelendiğinde Jiang ve arkadaşlar temel bileşen analizi ve
isoperimetrik tabanl geliştirdikleri yöntem ile dalak bölütleme
işlemini gerçekleştirmişlerdir [2]. Linguraru ve arkadaşlarnn
çalşmalarnda ise dört boyutlu yönlü graflar kullanlarak
abdominal organlarn bölütlenmesi sağlanmştr [3, 4].
Bölütleme işlemi sonrasnda %6,5±5,3 hacim hata oran,
2±0,75 mm ortalama karesel hata değeri gibi metrik sonuçlar
elde edilmiştir. Gonzalo ve arkadaşlar ise geliştirdikleri üç
boyutlu eğri tabanl parametrik aktif kontür (ylan) modeli ile
dalak bölütleme işlemini gerçekleştirmişlerdir [5]. Campadelli
ve arkadaşlar hzl yürüme (Fast Marching) algoritmas

Keywords — Computed tomography; spleen segmentation;
convolutional neural network.
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GİRİŞ

Günümüzde medikal görüntü işleme teknikleri organ
bölütleme, organ hacmi hesaplama, tümör tespiti gibi
çalşmalarda sklkla kullanlan yöntemlerdendir. Bilgisayarl
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sahip bölgelerin varlğ bölütleme işlemini zorlaştrmaktadr.
Ayrca derin öğrenme algoritmalarnn eğitim adm
aşamasnda yüksek işlem yükü yaratmas büyük boyutlu
verilerin işlenmesini zorlaştrmaktadr. Bu nedenle bölütleme
işlemi öncesinde veri manipülasyonu yaplmas gerekmektedir.
Çalşmann ilk admnda öncelikle BT görüntüleri kübik
interpolasyon yöntemi ile üç boyutlu olarak 0.25 orannda
küçültülmüştür. Daha sonra Otsu eşikleme yöntemi ile 3 snfl
olarak eşikleme işlemi gerçekleştirilmiş ve doku snfn ifade
eden snf etiketinin ortalamas her bir BT görüntüsü için
hesaplanmştr. Ortalama değerin ±75 HU alt ve üst değerleri 0
olarak etiketlenmiştir. Son olarak karştlk pekiştirme (contrast
enhancement) işlemi gerçekleştirilmiş ve yoğunluk değerleri 01 değer aralğna normalize edilmiştir. Ön işlemler sonrasnda
eğitim işlemi için 128x128 boyutlarnda 996 adet eğitim
görüntüsü elde edilmiştir. Test verisi için kullanlan BT
görüntüsü ise ön işlemler sonucunda 128x128x85 boyutuna
interpole edilmiştir. Örnek BT görüntüsü Şekil 1'de verildiği
gibidir.

yardm ile dalağn da içlerinde bulunduğu abdominal organlar
bölütlemişlerdir [6]. İstatistiksel bilgilere dayal atlas tabanl
bölütleme yöntemlerini kullanan çalşmalarda ise Park ve
arkadaşlar otuz iki BT görüntüsünden elde ettikleri olaslksal
atlas kullanarak dalak bölütlemesini gerçekleştirmişlerdir [7].
Linguraru ve arkadaşlar on BT görüntüsünden elde ettikleri
dalak maskesi ile bölgesel aktif kontür yöntemini birleştirerek
bölütleme başarsn arttrmaya çalşmş ve %3,3±2,7 hacim
hata oran, 1,1±0,3 mm ortalama karesel hata değeri
hesaplamştr [8]. Wolz ve arkadaşlarnn geliştirdiği üç
seviyeli atlas maskesi; global, organ ve voksel tabanl atlaslarn
birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve model tabanl grafik kesme
(graph cut) yöntem ile bölütleme işlemi gerçekleştirilmiştir [9].
Dalağn belirlenmesi işlemi derin öğrenme tabanl
bölütleme yöntemleri açsndan incelendiğinde; Splenomegaly
Segmentation Network (SS-Net) mimarisi öne çkmaktadr
[10,11]. Huo ve arkadaşlar tarafndan tasarlanan bu mimaride
spasyal ve anatomik varyasyonlar belirleyebilmek için büyük
boyutlu konvolüsyon çekirdek matrisleri tercih edilmiş, eğitim
ve doğrulama admlar için T1 ve T2 ağrlkl MRI görüntüleri
kullanlmştr. Moon ve arkadaşlar ise, önişlemler, derin
öğrenme tabanl dalak bölütleme ve morfolojik düzeltme
olarak tanmlanabilecek 3 temel aşamadan oluşan bir bölütleme
yöntemi önermişlerdir [12]. Bölütleme işlemi için bu çalşmada
da SS-Net mimarisi kullanmşlardr. Zhang ve arkadaşlar
tarafndan önerilen “SequentialSegNet” mimarisinde ise BT
kesitleri arasndaki ilişkiyi kurabilmek için uzun ksa süreli
bellek mimarili konvolüsyon işlemi ağ mimarisine entegre
edilmiş ve çoklu organ bölütleme işleminde kullanlmştr [13].
Larsson ve arkadaşlar tarafndan abdominal organ bölütlemesi
için önerilen “DeepSeg” mimarisinde ise öncelikle ilgi alan
bölgeleri çoklu atlas yöntemi ile belirlenmiş, daha sonra piksel
tabanl snflandrma işlemi konvolüsyonel sinir ağ mimarisi
ile gerçekleştirilmiş ve son olarak bağlant bileşen analizi ile
sonuçlar etiketlenerek gürültü vokselleri yok edilmiştir [14].
Bu çalşmada, geliştirilen konvolüsyonel sinir ağ tabanl
dalak bölütleme mimarisi üç ana admdan oluşmaktadr.
Bölütleme işlemi öncesinde veri setine uygulanan ön işlemler
birinci adm oluştururken, geliştirilen konvolüsyonel sinir ağ
ile bölütleme işlemi çalşmann ikinci admn oluşturmaktadr.
Üçüncü adm ise bölütleme işlemini sonucunda elde edilen
sonuç görüntülerinde gürültünün giderildiği son işlem admdr.
II.

Şekil 1. Ön işlem sonras elde edilen görüntü

Çalşmann otomatik bölütleme admnda otuz alt katmanl
bir ağ yaps tasarlanmştr. Mimarinin ilk katman giriş
katman son iki katman ise “Softmax” ve piksel snflandrma
katmanndan oluşmaktadr. Ara katmanlar ise ardşl olarak on
bir kez sralanan Konvolüsyon katman, Normalizasyon
katman ve “Relu” katman kümesinden oluşmaktadr.
Konvolüsyon çekirdek boyutlar ilk dokuz konvolüsyon
katmannda 31x31, onuncu katmanda 15x15 ve son
konvolüsyon katmannda 7x7 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen
ağ mimarisinde havuzlama işlemi gerçekleştirilmemiş ve bu
nedenle boyut indirgeme işlemi yaplmamştr. Eğitim işlemi
srasnda momentuma bağl stokastik gradyan inişi kullanlmş,
her 10 iterasyonda öğrenme oran 0,05 orannda azaltlmştr.
Eğitim için deneysel olarak belirlenen 160 admlk iterasyon
kullanlmştr. Eğitim işlemi Nvidia Quadro P4000, 8GB’lk
ekran kart ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim işlemi 22 saat 24
dakika 4 saniye sürmüştür. Konvolüsyonel sinir ağ çkşnda
elde edilen görüntü Şekil 2'de verildiği gibidir.

MATERYAL VE METOD

A. Veri seti
Çalşmada eğitim ve doğrulama admlar için BT
görüntüleri Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde
böbrek donörlüğü yapmş on üç kişiden elde edilmiştir. Veri
seti oluşturulurken dalakta herhangi bir hasar veya kistik
lezyonun olmamasna dikkat edilmiştir. BT görüntülerinin on
ikisi eğitim admnda, bir tanesi ise doğrulama admnda
kullanlmştr. BT görüntüleri 1,5 mm kesit kalnlkl portal faz
çekimleridir. Eğitim, doğrulama ve başar hesaplama işlemleri
için dalak, Radyologlar tarafndan (F. Cüce, T. Ergin) ManSeg
2.6b program ile yar otomatik bir şekilde bölütlenmiştir [15].
B. Yöntem
BT görüntülerinde gerek kontrast maddenin varlğ, gerek
iskelet sistemi gibi yüksek Hounsfield Unit (HU) değerine
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III.

SONUÇLAR

Çalşmada geliştirilen bölütleme sisteminin performansn
değerlendirmek için duyarllk, özgüllük, doğruluk, pozitif ve
negatif öngörü değerleri ölçüt olarak kullanlmştr (Tablo 1).
Dalak ilgi alan, BT görüntülerinin küçük bir bölümünü
oluşturduğu için ilgi alan dşndaki voksellerin (siyah
vokseller) bölütlenme başarsn ifade eden özgüllük ve negatif
öngörü değeri oldukça yüksek hesaplanmştr. Gerçekçi bir
değerlendirme için duyarllk ve pozitif öngörü değerleri doğru
birer ölçüm arac olarak düşünülebilir. Duyarllk başars
incelendiğinde bölütleme algoritmasnn dalağn %76,7'sini
doğru olarak bölütlediği ifade edilebilir. Pozitif öngörü değeri
açsndan bakldğnda ise bölütleme işlemi sonucunda elde
edilen dalak voksellerinin %94,7'sinin dalak bölgesinde olduğu
görülmektedir. Bu değerler şğnda elde edilen bölütleme
sonuçlarnn radyologlar tarafndan belirlenen referans BT
görüntülerine göre küçük kaldğ söylenebilir. Doğruluk
metriği açsndan ise yine doğru negatif saysnn (siyah
vokseller) oldukça yüksek olmasndan dolay yüksek bir başar
yüzdesi elde edilmiştir.

Şekil 2. Ağ çkşnda elde edilen görüntü

Çalşmada doğrulama admnda ise radyologlar tarafndan
yar otomatik olarak çizilen referans sonuçlar ile bölütleme
sonuçlarn karşlaştrmak için sinir ağ çkşlar ikili
görüntülere çevrilmiştir. Bu işlem için her bir BT görüntüsü
için en yüksek yoğunluk değerine sahip rastgele 3 voksel
noktas tohum olarak seçilmiş ve yaylm algoritmas her bir
voksel noktas için 3 kez çalştrlmştr. Final bölütleme
sonuçlar ise yaylm algoritmas çkşlarnn en büyük kümesi
olarak belirlenmiştir. Şekil 3'de radyologlar tarafndan çizilen
referans görüntüsü ile bölütleme çkş verilmiştir. Şekil 4'te ise
sinir ağ girişi ve bölütleme çkş bir arada verilmiştir.

TABLO I.

Şekil 3. Üst görsel radyolog referans görüntüsü, alt görsel bölütleme
işlem sonucu

BAŞARI YÜZDELERİ

Duyarllk %

Özgüllük %

Pozitif
öngörü
değeri %

Negatif
öngörü
değeri %

Doğruluk
%

76,7

99,8

94.7

99,9

99,8

Şekil 4. Üst görsel sinir ağ girşi, alt görsel bölütleme işlem sonucu
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Çalşmada mide veya dalak gibi BT kesitlerinde büyük
alana sahip abdominal organlarn bölütlenmesinde yüksek
boyutlu konvolüsyon çekirdek kullanmnn bölütleme
başarsn arttracağ tezi üzerinde durulmuştur. Bu nedenle
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indirgeme işlemi gerçekleştirilmeye çalşldğnda eğitim
süresinin oldukça arttğ görülmüştür. Ayrca BT görüntüleri
128x128 boyutlarndan daha küçük boyutlara interpole
edildiğinde dalağa ait spasyal bilginin kaybolmaya başladğ
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olarak kullanlmasyla bölütleme başarsnn arttrlabileceği
öngörülmektedir.
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