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Özetçe— Mide kanseri dünyada en sk görülen dördüncü 
kanser türüdür. Ayrca, ülkemizde görülme oran ise artan 
kanser türleri arasnda yer almaktadr. Bu nedenle, bu çalşmada 
mide kanseri tespiti için bilgisayarl görü temelli yaklaşm 
önerisinin başlangç çalşmalar sunulmaktadr. Bu yaklaşmda 
veri seti içerisinde yer alan endoskopi görüntülerine RGB – 
CIELAB renk uzay dönüşüm yöntemi MATLAB yazlm 
platformu kullanlarak uygulanmaktadr. Ön sonuçlar, CIELAB 
dönüşüm yönteminin mide kanseri tespitinde uygulanabilirliğinin 
tatmin edici sonuçlar verdiğini ve uzmanlara yardmc bilgisayar 
destekli sistemlerin geliştirilebileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler — biyomedikal görüntü işleme; mide 
kanseri; görüntü bölütleme; CIELAB renk uzay 

Abstract—Stomach cancer is the fourth most common cancer 
in the world. In addition, this type of cancer ratio is increasing in 
Turkey. Therefore, in this study, results of preliminary studies of 
a vision-based approach is presented. In this approach, RGB - 
CIELAB color space conversion method is applied to the 
endoscopy images in the data set by using MATLAB software 
platform. Preliminary results indicate that the applicability of the 
CIELAB conversion method in the detection of gastric cancer 
yields satisfactory results and that computer assisted systems can 
be developed to assist specialists. 

Keywords — biomedical image processing; stomach cancer; 
image segmentation; CIELAB color space 

I. GİRİŞ  
Mide kanseri, kötü huylu tümörlerin çeşitli sebeplerle mide 

mukozasnda oluşmasyla ortaya çkan kanser türüdür. Tüm 
dünyada sklkla görülen mide kanseri, ölümle sonuçlanan 
kanser türleri arasnda 2. srada yer almaktadr [1]. Yaplan 
çalşmalar, endoskopik mukozal rezeksiyon metodu ile erken 
aşamada yaplan müdahalelerin başarl olmasna karşn, mide 
kanseri tarama program bulunmayan ülkelerde tespitin ancak 

ileriki aşamalarda yaplabildiğini belirtmektedir [2]. Ülkemizde 
erken tan orannn oldukça düşük olmas ilgili konu üzerine 
çalşmalarn gerçekleştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadr 
[1].  

Görüntü işleme, görüntü kaynağndan elde edilen verilerin 
aygtlar araclğyla anlaml hale getirilerek dönüştürülmesi 
işlemidir. Görüntünün iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, 
içerisinden ilgili bölümlerin ayrştrlmas gibi işlemler görüntü 
işleme teknikleri ile sağlanmaktadr. Günümüzde nesne ve yüz 
tanmada, savunma sanayinde insansz hava araçlaryla düşman 
tespitinde, trafikte otomatik şerit ve hz tespitinde, tpta 
medikal görüntüler üzerinden hastalk tespiti ve 
snflandrlmasnda gibi bir çok alanda kullanlmaktadr. 

Murali ve Govindan çalşmalarnda, nesne alglama, nesne 
sayma gibi bilgisayarl görme uygulamalarnda gölge kaynakl 
oluşan problemlere değinmektedir. Tek bir RGB 
görüntüsünden gölgenin tespit edilmesi ve kaldrlmas için 
önerilen yöntemde MATLAB R2010a versiyon 7.10 yazlm 
kullanlmş ve 100 gerçek veri üzerinde denenmiştir. Metot 
olarak, LAB uzay dönüşümün ardndan A ve B kanallarnn 
ortalama değerleri temelinde bir gölge alglama algoritmas ve 
gölgenin kaldrlmasnda da gölge bölgesinin bir sabit ile 
çarplarak ardndan filtre uygulanmas yöntemini 
kullanmşlardr [3]. 

Literatür incelendiğinde görüntü işleme tabanl kanser 
tespiti çalşmalarna rastlanmaktadr. Ancak kanser türü olarak 
mide kanseri tespiti üzerine snrl sayda çalşmaya 
rastlanlmştr. 

Lee ve ekibi çalşmalarnda büyütülmüş endoskopi 
görüntülerinde yüksek riskli lezyonlarn otomatik tespiti için 
endoskopide bilgisayar destekli tan algoritmalar geliştirmeyi 
amaçladklarn belirtmişlerdir. Vektör nicelleştirme (vector 
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quantization-VQ) metodunu, yerel ikili örüntü (local binary 
pattern)  ve k-means algoritmalarn kullanmşlardr. Ön 
sonuçlarda, endoskopi doktorlarnn otomatik etiketlenmiş 
anormal lezyon bölgelerine odaklanmalarnn 0.46-1.00 
doğruluk ve 0.39-0.87 kesinlik oranlarna ulaştklarn 
belirtmişlerdir [4].  

Ahmadzadeh, D. ve ekibi sunduklar çalşmalarn 55 
rastgele seçilmiş hasta üzerinde aldklar verilerle MATLAB 
yazlmn kullanarak tamamlamşlardr. Toplanan verilere 
srasyla ön-işleme, öznitelik çkarm, tanmlanmas ve 
snflandrma admlarn uygulamşlardr. Öznitelik 
çkarmnda yerel ikili örüntü ve snflandrma basamağnda 
işlem süresini azaltmak ve tan doğruluk orann arttrmak için 
destek vektör makineleri (support vector machines) 
algoritmalarn tercih etmişlerdir. Önerdikleri yöntemin %91.8 
doğrulukla çalştğn belirtmişlerdir [5]. 

Yaşar. A. sunduğu tez çalşmasnda, mide kanserinin tespiti 
için bilgisayarl karar destek sistemi geliştirmiştir. Bölge 
büyütme, istatiksel bölge birleştirme ve istatiksel bölge 
birleştirmede bölge büyütme (İBBBB) algoritmalarn 
kullanarak çalşmasn tamamlamştr. Kitle-doku 
snflandrmas için kullandğ İBBBB metodunda en yüksek 
snflandrma doğruluğunu %98.25 olarak tespit etmiştir [6].  

Gerçekleştirilen çalşmada, arayüz olarak MATLAB 
program ve renk-temelli dönüşüm yöntemi kullanlmştr. Veri 
seti [6] olarak ise  “Mide Kanserinin Tespiti İçin Görüntü 
İşleme Teknikleri Kullanlarak Bir Karar Destek Sisteminin 
Geliştirilmesi “ isimli tez çalşmasnda yer alan daha önce 
uzman doktor tarafndan mide kanseri teşhisi konulan hastalara 
ait endoskopi görüntülerinden faydalanlmştr.  

Çalşmann geri kalan ksmnda, Bölüm II’ de hazrlanan 
çalşmann admlarndan bahsedilmekte olup, Bölüm III’ de 
deneysel sonuçlara yer verilmekte ve son bölümde ise 
değerlendirmenin yapldğ sonuç bölümü yer almaktadr. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 
CIE L*a*b* (CIELAB) Uluslararas Aydnlatma 

Komisyonu (International Commission on Illumination) 
tarafndan tanmlanan bir renk uzaydr [7]. CIELAB renk 
uzay, şk için L* ve renkler için a* ve b* boyutlarna sahip 3 
eksenli bir renk sistemidir. L* ekseni siyah için L*=0, beyaz 
için L*=100 olmak üzere şğ tanmlamak için kullanlr. A* 
koordinat rengin macenta ve yeşil arasndaki konumunu 
belirtir. Negatif değerler macentay, pozitif değerler ise yeşil 
konumunu belirtir. B* koordinat ile sar ve mavi arasndaki 
konumunu belirtilir. Negatif değerler maviyi, pozitif değerler 
ise sar konumunu belirtir [8, 9]. Şekil 1’de CIELAB renk 
modeli görülmektedir. 

 CIELAB renk uzayyla, insan gözünün alglayamayacağ 
renkler de dâhil olmak üzere spektrumdaki tüm renkler 
tanmlanabilir. Platform ve cihaz bağmsz bir renk uzay olan 
CIELAB renk uzay rengi temsil etmenin en kesin yoludur. Bu 
özelliğiyle renk konusunda referans olarak bask, otomotiv, 
tekstil ve üretim gibi birçok farkl sektördeki renk işlemleri 
için uygun olmasn sağlar[7, 8]. 

MATLAB platformu kullanlarak gerçekleştirilen bu 
çalşmada renk-tabanl bölütleme yöntemi kullanlmştr. RGB 

formatnda yer alan görüntüler CIELAB renk uzayna 
dönüştürülmüştür. Deneyler esnasnda “Mide Kanserinin 
Tespiti İçin Görüntü İşleme Teknikleri Kullanlarak Bir Karar 
Destek Sisteminin Geliştirilmesi“ isimli doktora tezi 
çalşmasnda yer alan endoskopi görüntülerinden [6] 
faydalanlmştr. Uygulama 5 admdan oluşmaktadr. Bu 
admlar srasyla görüntünün alnmas, inceleme alannn 
belirlenmesi, görüntünün renk üzerinden bölütlenmesi, 
bölütlenen bölgelerin kural tabanl olarak incelenmesi ve tespit 
edilen bölgenin görüntülenmesidir. Şekil 2’de geliştirilen 
sistemin bir blok diyagram görülmektedir. 

 

 
 

Şekil. 1. CIELAB renk modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 2. Geliştirilen sistemin blok diyagram 

Şekil. 2. Geliştirilen sistemin blok diyagram 

Endoskopi işlemlerinde kullanlan kameralarn özelliği 
gereği kaydedilen saysal görüntünün köşelerinde boşluklar 
oluşmaktadr. Bu boşluklarn inceleme alan içerisinde kalmas 
işlem maliyetini ve süresini arttrmaktadr.  Bu sebeple 

Endoskopi Görüntüsünün Alnmas 

İnceleme Alannn Belirlenmesi 

Renk Üzerinden Görüntü Bölütlemesi 

Aday Bölgelerin Kural Tabanl Tespiti 

Tespit Edilen Bölgenin Görüntülenmesi 
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inceleme alannn belirlenmesi işlemi ilk adm olarak 
uygulanr.   

İkinci admda görüntü RGB uzayndan CIELAB uzayna 
dönüştürülür. Renk bölütlemesinin sağlkl bir şekilde 
yaplabilmesi için bu adm gereklidir. Bu işlemde RGB renk 
uzayndaki görüntü önce XYZ renk uzayna oradan CIELAB 
renk uzayna dönüştürülür. RGB renk uzayna dönüşüm (1) ile 
yaplr. Denklemde R, G, B işlem yaplan piksele ait RGB 
uzay değerlerini göstermektedir.  

 

�
�
�
�
� � �

0.412453 0.357580 0.180423
0.212671 0.715160 0.072169
0.019334 0.119193 0.950227

� ∗ �
�
�
�
� (1) 

 
XYZ renk uzayndan CIELAB uzayna dönüşüm denklem 

(2) ile yaplr.  

�∗ � 116 ∗ �� ��� ���������� � 0.008856����� 
�∗ � 903.3 ∗ �� ��� ������������������������ 

 (2) 
�∗ � 500 ∗ ���� ��� � � ���� ��� �� 
�∗ � 200 ∗ ���� ��� � � ���� ��� �� 

 
CIELAB uzayna dönüşümden sonra yaplan işlem renk 

bölütlemesi işlemidir. Endoskopi işleminde kamera ile birlikte 
aydnlatma amacyla bir şk ta kullanlmaktadr. Bu şğn 
sebep olduğu parlaklk sebebiyle bölütleme işleminde L* 
parametresi kullanlmamştr. Bölütleme işlemi için endoskopi 
görüntüsünün alt farkl bölgede a* ve b* parametreleri 
kullanlmştr. Ardndan Öklid uzaklğ yöntemiyle bölütleme 
yaplmştr [10, 11]. Öklid uzaklğ denklemi (3)’te 
görülmektedir.  

 

���������� ������� � ������ � ������ � ����� � ������ � ����� � �������3� 
Kural tabanl tespit işlemi iki aşamadan oluşmaktadr. 

Bölütleme sonras tespit edilen renk kümelerinden belirlenen 
eşik aralğ dşnda olanlar elenir. Kalan renk kümeleri için 
benzerlik ölçümü yaplarak mide kanseri şüphesi olan bölgeler 
belirlenir. Benzerlik ölçümü için Öklid benzerliği 
kullanlmştr. Belirlenen bölgeler işaretlenerek görüntülenir.   

III. DENEYSEL SONUÇLAR  
Geliştirilen sistemin performansnn mide kanseri 

tespitinde kullanlabilirliğinin ölçülmesi için testler 
yaplmştr. Deneyler esnasnda “Mide Kanserinin Tespiti İçin 
Görüntü İşleme Teknikleri Kullanlarak Bir Karar Destek 
Sisteminin Geliştirilmesi“ isimli doktora tezi çalşmasnda yer 
alan endoskopi görüntülerinden [6] faydalanlmştr. Söz 
konusu çalşmada 12 endoskopi görüntüsü yer almaktadr.  
Geliştirilen sistemin başars hakknda kesin bir yarg 
verebilecek bir say olmamasna rağmen yöntemin 
geliştirilerek kullanlabilir olduğuna dair bir fikir vermiştir. 
Geliştirilen yöntem 12 görüntünün dokuz tanesinde başarl 
tespit yapmştr. Hatal tespit yaplan görüntüler 
incelendiğinde kamera şğ yansmasnn sonucu olumsuz 
etkilediği görülmektedir. Şekil 3’te orijinal endoskopi 

görüntüsü, bölütleme sonras elenen alanlar ve tespit edilen 
mide kanseri aday bölge görülmektedir.    

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Şekil. 3.  A) Orijinal endoskopi görüntüsü B) Bölütleme sonras elene alanlar 
C) Tespit edilen mide kanseri aday bölge 

IV. SONUÇ 
Ön sonuçlar, çalşmada kullanlan renk uzay dönüşüm 

yönteminin doktor tarafndan etiketlenmiş bölgeler ile tespit 
edilen bölgelerin uyuşmas ile bu yöntemin mide kanseri 
tespitinde uygulanabilirliğinin olduğunu göstermektedir.  

Gelecek dönem çalşmalarnda sistemin doğruluk orannn 
arttrlmas için kamera şğ etkisini azaltacak etkin bir 
önişleme aşamas geliştirilecektir. Mide kanseri alanlarnn 
belirli bir biçimi sebebi olmamas sebebiyle doku analizi 
yöntemleriyle öznitelik çkarm yaplacaktr. Elde edilecek çok 
sayda mide endoskopi görüntüsü içeren verisetleri üzerinde 
öznitelik çkarm yaplarak çeşitli snflandrma 
algoritmalarnn eğitimi sağlanacaktr. Bu sayede yanlş pozitif 
orannn da düşürülmesi hedeflenmektedir.  
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