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Özetçe —Bu çalışmada kötü huylu lenf görüntülerin
sınıflandırılmasında, görüntüdeki uzamsal ilişkilerin değer-
lendirilerek lenf türlerinin sınıflandırma başarımının artırılması
amaçlanmıştır. İlk adımda sayısal histopatolojik görüntülerden
orijinal RGB renk uzayında evrişimsel yapay sinir ağı (EYS)
tabanlı öznitelikler çıkarılmıştır. Elde edilen öznitelik vektörler-
den her biri eğiticili sınıflandırıcı olarak EYS, destek vektör
makineleri (DVM) ve rassal ormanlar (RasOr) kullanılarak
sınıflayıcı modelleri oluşturulmuştur. Karşılaştırma amacıyla,
eğiticili öğrenme yöntemlerinden elde edilen sınıflandırma
başarımı sonuçları deneysel uygulama sonuçları bölümünde
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler—Histopatolojik görüntüler, lenf, evrişimsel
yapay sinir ağı, sınıflandırma, öznitelik çıkarımı, uzamsal ilişkiler.

Abstract—In this study, it is intended to increase the clas-
sification accuracy results of malignant lymphoma images by
evaluating spatial relations. As a first step, convolutional neural
network (CNN) based features are extracted in the original
RGB color space of digital histopathalogical images. Classification
models of each feature vectors are obtained by employing CNN,
support vector machines (SVM) and random forest (RF) methods.
For comparison purposes, the classification accuracy results
obtained from supervised learning methods are presented in the
experimental results section.

Keywords—Histopathological images, lymphoma, convolutional
neural network, classification, feature extraction, spatial relations.

I. GİRİŞ

Kanser, vücuttaki hücrelerin normal olmayan biçimde ve
kontrolsüz olarak bölünmesi olarak tanımlanabilen oldukça
tehlikeli bir hastalık türüdür. Vücudun çeşitli bölgelerinde
oluşabilir ve oluştuğu bölgeye göre adlandırılan birçok çeşide
sahiptir. Dünyada her yıl kanser ve kansere bağlı hastalık-
lara yaklaşık olarak 14 milyon insan yakalanırken yaklaşık
9,5 milyon insan hayatını kaybetmektedir [1]. Sağlık Bakan-
lığı’nın verilerine göre ülkemizdeki en son resmi rakamlar
değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96.200 erkek

ve 67.200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilmektedir
[2]. Kanserin hastalığın erken teşhis edilmesi hastalığın tedavi
edilmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Histopatolojik görüntü, kanser tanısının altın standardı
olarak hizmet vermiştir ve bir yüzyıldan fazla süredir klinik
ortamlarda kanser teşhisinde hayati rol oynamaktadır. Yeni im-
münohistokimyasal testler ve çok genli sekanslama dizileri de
dahil olmak üzere yeni nesil teşhis yöntemlerinin genişleme-
sine rağmen, doku örnekleri zaman alıcı ve hataya eğilimli
bir mikroskop altında patologlar tarafından gözden geçir-
ilmektedir. Şüpheli dokunun, lenfomanın rutin patolojik değer-
lendirmesinde atılan ilk adımlar orijinal sınıflandırma şeması
ile sınıflandırılmaktadır. Patoloji örneklerinin kaba muayenesi,
ardından hematoksilin ve eozin (H&E) ile rutin boyama işlemi
yapılarak hücre çekirdeği ve stoplazma gibi yapıların farklı
renkler vererek belirginleşmesi sağlanmaktadır. H&E boyama
ile altta yatan tanıya hızlı ve güvenilir bir bakış sağlanırken
destekleyici ve yardımcı testler de yapılmaktadır. H&E boya-
ması tekniği geniş çapta uygulanabilir bir testtir hızlı, ucuzdur,
tekrarlanabilir ve teşhis için esastır [3].

Mikroskop altında cam slaytları kullanılarak tam slayt
görüntü (whole slide imaging - WSI) tarayıcısı ile histopa-
tolojik görüntüler dijital hale getirilmektedir ve daha sonra
bu görüntüler üzerinde inceleme yapılması için özel yazılım-
lar kullanılmaktır [4]. Dijitalleştirilmiş, histopatolojik görüntü
verilerinin karmaşıklığı ve yüksek hacmi nedeniyle, gigapiksel
boyutlu histopatolojik görüntülerde kanseri etkili bir şekilde
teşhis etmek için hala deneyimli bir patoloğa hatırı sayılır bir
zaman gerektirmektedir. Ek olarak, bu süreçte ortaya çıkan
gözlemci içi ve gözlemciler arası hatalar teşhisi ve tespiti daha
da zorlaştırmaktadır. Bilgisayar destekli tanı (computer aided
diagnosis - CAD), histopatolojik görüntülerden daha güvenilir,
verimli ve tutarlı kanser teşhisi elde edibilmek için potansiyeli
yüksek güçlü bir araçtır. Şu anda, en gelişmiş derin öğrenme
tabanlı algoritmalar, histopatolojik görüntülerin özelliklerini
otomatik olarak analiz edebilmektedir. Bununla birlikte, bu
güçlü algoritmalar hala prototip aşamasındadır ve geliştirilmesi
gerekmektedir.

Literatürde, lenfoma için farklı sistemler vardır. Histopa-
tolojik görüntüler için geliştirilen analiz ve sınıflandırılma978-1-7281-8073-1/20/$31.00 c©2020 IEEE
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sistemleri vasıtası ile kanser teşhis, sınıflandırma ve derece-
lendirilmesinde gerekli niceliksel analiz ve özellik çıkarma
işlemleri daha kolay hale gelmektedir [5]. Çeşitli çalışmalarda
meme kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri,
beyin kanseri, kolon kanseri, servikal kanser, mesane kanseri
ve karaciğer kanseri gibi çeşitli uygulamalar için farklı makine
öğrenmesi temelli bilgisayar destekli tanı sistemleri üzer-
ine çalışmalar yapılmıştır [6]–[9]. Her geçen gün görüntü
işleme ve makine öğrenmesi alogirtmalarının ve yöntemlerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar pozizif ivme ile devam
etmektdir. Bu sayede teşhis yöntemlerini modelleyen yeni yak-
laşımlar hekimler için ikinci bir referans noktası oluşturmakta
ve yanlış teşhis koyma oranını azaltmaktadır [10], [11].

Histopatoloji slaytlarından lenfoma tespiti üzerine odak-
lanan çalışma sayısı sınırlı olmakla birlikte, diğer hastalıkların
teşhisi ile ilgili histopatoloji slayt analizi için pek çok çalışma
bulunmaktadır. Lenf nodu dokularının, doku yapısının, desen-
lerinin ve mimarisinin histopatoloji slaytlarında lenfoma tanın-
ması için önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple slaydın benz-
ersiz ve yapısal yönlerinden özniteliklerin çıkartılması gerek-
mektedir. Bu çalışmamızda evrişimsel yapay sinir ağı ile uzam-
sal öznitelikler çıkartılmış ve farklı sınıflandırma algoritmaları
ile lenf türlerinin sınıflandırma başarımları karşılaştırılmıştır.

II. EVRIŞIM YAPAY SINIR AĞI

Evrişim yapay sinir ağı (EYS), temelde katmanlarından
en az birinde geleneksel martis çarpımından farklı olarak
evrişim kullanan sinir ağlarıdır ve başta gelen derin öğrenme
algoritmalarından biridir. Derin öğrenme, enerji tabanlı ve
yapay sinir ağları kökenli modellerle verinin ideal gösterimini
bulmayı hedefleyen bir yaklaşımdır [12], [13]. Mimari olarak
pek çok katman ve saklı değişkenden meydana gelmektedir.
Verilerin doğrusal özniteliklerinin çıkarılması yerine soyut ve
karmaşık ilişkilerin modellenmesine imkan veren öznitelik-
lerin saklı katmanlarda elde edilmesi işlemine dayanmaktadır.
Saklı katmanlar denilmesinin sebebi katmanların değerinin
veri tarafından verilmemesidir. Derin öğrenme algoritmaları,
semantik analiz [14], görüntü işleme [15], biyomedikal görün-
tülerin işlenmesi [16], [17], nesne tanımlama [18] bilgisayarla
görü [19] ve transfer öğrenme [20] gibi alanlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. EYS, bilinen sinir ağlarının aksine vektörel
girişlerin aksine matris ya da tensor girdiler ile çalışmasıdır.
Temel olarak bir EYS; evrişim(convolution), havuzlama/alt
örneklem (sub-sampling) ve tam bağlanım (fully-connected)
katmanlarından oluşmaktadır.

Evrişim katmanlarında, farklı öznitelikleri ortaya çıkarmak
için farklı boyutlarıdaki evrişim çekirdekleri ile öznitelik har-
itaları oluşturulmak ve bölgesel örüntüler elde edilmektedir.
Havuzlama/alt örneklem katmanında ise, öznitelik haritasına
ait komşu değer ortalaması veya maksimum değerlerin hesa-
planarak öznitelik haritalarının temsili ve boyut azaltma işlem-
leri yapılabilmektedir [13]. Şekil 2’de temel EYS diyagramı
yer almaktadır.

EYS (f) bir dizi (L) fonksiyon ve (veya) katmandan
(f1, . . . , fL) oluşan haritalar, girdi matrisi x ve çıktı vektörü
y’den oluşmaktadır. Bu göre y çıkış vektörünün matematiksel
ifadesi (1)’de ifade edilmektedir.

y = f (x;w1, . . . ,wL)

= fL (·;wL) ∗ fL1
(·;wL−1) ∗ · · · ∗ f1 (x;w1)

(1)

Denklem (1)’de yer alan wl fl’nin l. katmanına ait ağırlık vek-
törünü ifade etmektedir. Geleneksek olarak fl; evrişim çekird-
ekleri, uzamsal havuzlama ve lineer olmayan aktivasyon işlem-
leri yerine getirmek olarak tanımlanmaktadır.

{(
xi, yi

)}N

i=1
olarak tanımlanan N boyutlu eğitim verilerine ait kestirim
yapılan ağırlık vektörleri olan w1, . . . ,wL (2) de yer alan
optimizasyon probleminde yer alan � kayıp fonksiyonun uygun
şekilde hesaplanmasına dayanmaktadır.

argmin
w1,...,wL

=
1

N

N∑
i=1

�
(
f
(
xi;w1, . . . ,wL

)
,yi

)
(2)

Denklem (2)’nin sayısal optimizasyon çözümü geri-yayılım
ve stokastik gradyan iniş (SGD) metotlarıyla hesaplanmak-
tadır [21]. Sınıflandırma katmanında, elde edilen öznitelikler
EYS’ları tarafından sıklıkla kullanılan Sigmoid sınıflandırıcı
kullanılarak ayrıştırılmaktadır. Eğitim süreci sonunda elde
edilen özniteliklerin hangi ya da sınıflara ait olduğu tespit
edilmektedir.

III. YÖNTEM VE DENEYSEL SONUÇLAR

A. Veri Kümesi

Bu bölümde önerilmiş yöntem olan EYS ile histopatolojik
verilerin sınıflandırma başarımları karşılaştırılmıştır. Uygu-
lamalarda kullanılan veri kümesi Ulusal Kanser Enstitüsü
Araştırma Programı (National Cancer Institute) çerçevesinde
erişime açılan 375 adet hematoksilen ve eozin (H&E) boy-
alı kötü (malignanat) lenf nodları kullanılmıştır [22]. Veri
kümesinde üç tip habis lenfoma yer almaktadır: 113 CLL
(kronik lenfositik lösemi), 139 FL (folliküler lenfoma) ve
122 MCL (manto hücreli lenfoma). Veri kümesinde yer alan
her görüntü 1388 × 1040 boyutlarındaki referans etiketlerine
göre oluşturulmuştur. Şekil 1’de uygulamada kullanılan örnek
histopatolojik görüntüler yer almaktadır.

Veri kümesinde yer alan her görüntü 64 × 64 boyutlarına
parçalanmış ve 80000 resim elde edilmiştir. Bu görüntülerin
40000 adedi eğitim, kalan 40000 adedi de test veri seti olarak
ayrılmıştır.

Tablo I: Veri kümesi görüntü sayısı dağılımı

Eğitim Kümesi Test Kümesi

CLL 12041 12092
FL 14929 14898

MCL 13030 13010

Toplam 40000 40000

B. Önerilen Sinir Ağı Modeli ve Sınıflandırma Araçları

Bu çalışmada önerilen sinir ağı modeli Şekil 2’de ver-
ilmiştir. Ağ sırayla veri katmanı, beş evrişim (convolution), üç
alt örneklem (sub-sampling), bir tamamen bağlı katman (fully-
connected layer) ve çıkış katmanı olmak üzere 11 katmadan
oluşmaktadır. Veri katmanında 64×64×3’lük RGB resimler
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(a) (b)

(c)

Şekil 1: (a) CLL, (b) FL, (c) MCL

kullanılmıştır. Tüm evrişim katmanlarında filtre boyutu 3×3
olmak üzere sırasıyla 64-64-32-32-24’lu filtrelerden oluşmak-
tadır. Alt örneklem katmanlarında verilerin boyutusu sırasıyla,
30×30, 13×13 ve 5×5’e düşürülen 12 düğümden oluşmak-
tadır. Onuncu katman olan iç ürün (inner product) katmanının
çıkış boyutu 256 olarak belirlenmiştir. Son katman olan çıkış
katmanının çıkış sayısı sınıf sayısı olan 3 olarak belirlenmiş
ve ağ sonlandırılmıştır.

Giriş verisi olarak 64×64×3’lük RGB resimler giriş kat-
manına verilmiştir. Bu katmanın bağl olduğu ilk konvolüsyon
katmanında toplamda 64 adet birbirinden farklı başlangıç
değerleri rastgele atanmış olan 3×3 boyutlarında iki boyutlu
filtreler kullanılmıştır. İlk konvolüsyon katmanının çıktısında
ise 64 adet birinden farklı 62×62 boyutlarında öznitelik hari-
taları bulunmaktadır. İkinci konvolüsyon katmanının çıktısında
ise 12 adet birbirinden farklı 60×60 öznitelik haritaları yer
almaktadır. Ardından gelen ilk alt örneklem katmanında ise
veri boyutu 30×30’a düşürülmüş 12 adet öznitelik katmanı
yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü konvolüsyon katman-
larında 3×3 boyutlarındaki filtreler kullanılarak sırasıyla 32
adet 28×28 ve 26×26’lık öznitelik haritaları yer almaktadır.
Sonrasında gelen ikinci alt örneklem katmanında ise veri
boyutu 13×13’e düşmüş 32 adet öznitelik katmanı yer al-
maktadır. Beşinci konvolüsyon katmanında 3×3 boyutlarındaki
filtrelerden geçilerek 12 adet bir birinden farklı 11×11’lik
öznitelik haritası bulunmaktadır. Takip eden üçüncü alt örnek-
lem katmanında ise veri boyutu 5×5’e düşmüş 24 öznite-
lik katmanı yer almaktadır. Alt örneklem katmanının tam
bağlanımlı katman takip etmektedir. Tam bağlanım katmanında
veriler iki boyutlu matrisler değil tek boyutlu öznitelik verk-
törü haline gelmektedir. Tam bağlanım katmanında verinin
boyutu 1×600’e getirilmiştir. Tam bağlanım katmanında sonra
1×256’lık sınıflandıra katmanı yer almaktadır. Sınıflandırma
katmanından sonra, veri 3 sınıflı sonuç için son katman ile
sinir ağı sonlandırılmıştır.

Evrişim sinir ağından elde edilen öznitelik verktörleri,

Destek Vektör Makinaları (DVM) ve Rassal-Ormanlar (Ra-
sOr) ile sınıflandırılmıştır. Böylece evrişimsel sinir ağı modeli
hem bir sınıfandırıcı hem de öznitelik çıkarıcı olarak kul-
lanılmıştır. DVM ve RasOr yöntemleri için Scikit-Learn [23]
kütüphaneleri kullanılmıştır. DVM için Scikit-Learn de yer
alan SVM kütüphanesi kullanılmış, DVM’in ceza parametresi
(c) 1− 100 arasından, radyal tabanlı fonksiyon parametresi γ
ise 0 − 10 arasında taranarak en iyi modelleme parametreleri
belirlenmiştir. RasOr için de yine Scikit-Learn de yer alan
RandomForestClassifier kütüphanesi kullanılmış, RasOr
ağaç sayısı n_estimators 10− 200 arasında taranarak en iyi
modelleme parametreleri belirlenmiştir.

3x3 2x2

Evrişim
11x11@24

Alt Örneklem
5x5@24

Tam Bağlanım
1x1@600

Çıkış
1x1@3

3x3 3x3 2x2

Evrişim
28x28@32

Evrişim
26x26@32

Alt Örneklem
13x13@32

3x33x3 2x2

Giriş
64x64x3

Evrişim 
62x62@64

Evrişim
60x60@64

Alt Örneklem
30x30@64

3x3

Tam Bağlanım
1x1@256

Öznitelik Çıkarma Sınıflandırma

Şekil 2: EYS diyagramı

C. Başarım Ölçütleri

Yöntemlerden elde edilen sonuçlar, Şekil 3’de karşıtlık
matrisin de yer alan parametreler kullanılarak, Denklem 3’de
yer alan toplam başarım (overall accuracy), Denklem 4’de
kesinlik (precision), Denklem 5’de hassasiyet (recall) ve Den-
klem 6’de F1-Skor (F1-measure) kullanılarak ölçülmüş ve
Tablo II, Tablo III ve Tablo IV’de tablolanmıştır.

Şekil 3: Karşıtlık matrisi

Toplam Başarım (TB) =
DP +DN

DP +DP + Y N +DN
(3)

Kesinlik =
DP

DP + Y P
(4)

Hassasiyet =
DP

DP + Y N
(5)

F1-Skor = 2× Kesinlik × Hassasiyet
Kesinlik + Hassasiyet

(6)
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Tablo II: EYS sınıflandırma başarımı sonuçları

Kesinlik Hassasiyet F1-Skor

CLL 0.93 0.90 0.91
FL 0.94 0.95 0.95

MCL 0.92 0.94 0.93

Toplam Sınıflandırma Başarımı (%) 93.27
Sınıflandırma süresi (dakika) 12

Tablo III: DVM sınıflandırma başarımı sonuçları

Hassasiyet Kesinlik F1-Skor

CLL 0.92 0.90 0.91
FL 0.93 0.96 0.94

MCL 0.94 0.91 0.92

Toplam Sınıflandırma Başarımı (%) 92.66
Sınıflandırma süresi (dakika) 58

Tablo IV: RasOr sınıflandırma başarımı sonuçları

Kesinlik Hassasiyet F1-Skor

CLL 0.87 0.86 0.87
FL 0.87 0.93 0.90

MCL 0.91 0.84 0.88

Toplam Sınıflandırma Başarımı (%) 88.21
Sınıflandırma süresi (dakika) 26

IV. SONUÇLAR

Bu çalışmada sayısal histopatolojik görüntülerin
sınıflandırılmasında uzamsal ilişkilerin değerlendirilmesiyle
sınıflandırma başarımının arttırılması amaçlanmıştır. Bu
amaçla evrişimsel sinir ağı temelli öznitelik çıkarımı
yapılarak, eğiticili öğrenme yöntemleri ile karşılaştırılması
yapılmıştır. Ortaya çıkan sınıflandırma başarımlarına bakılarak
evrişimsel sinir ağı en yüksek sınıflandırma başarımı elde
ettiği gözlemlenmiştir.

Tablo II, Tablo III ve Tablo IV ’de yer alan başarım
sonuçları incelendiğinde, EYS’nin geleneksel sınıflandırıcılar
olan kernel tabanlı DVM ve topluluk öğrenme stratejisine
dayanan RasOr’a göre daha yüksek başarım göstermesine
karşın, EYS ve DVM F1-skorları ortalamaları aynı seviyede
kalmaktadır. Geleneksel yöntemler kendi aralarında ince-
lendiğinde ise DVM’in RasOr’e göre toplam sınıflandırma
başarımının ve F1-skorları ortalamasının daha yüksek sonuç
vermektedir. EYS tabanlı sınıflandırmanın zamanlama maliyeti
açısından geleneksel yöntemlere göre zaman maliyeti açısın-
dan belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir.
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