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Özetçe— Tiroid tümörleri tıbbi görüntüleme yöntemlerinde 
fazlasıyla gözlenen bulgulardandır. Tiroid tümörlerinin iyi veya 
kötü huylu olduklarını tespit için birçok yöntem kullanılmaktadır. 
Ultrasonografi en sık başvurulan yöntemdir.  İnce iğne biyopsisi 
ve takip kontrolü yöntemleri de sıkça tercih edilmektedir. Ancak 
bu yöntemlerden özellikle biyopsi bütün şüpheli nodüllere 
uygulandığında hem zaman almakta hem de uzman hekimler 
üzerinde iş yoğunluğu yaratmaktadır. Bu nedenle, tiroid 
tümörlerinin karakterizasyonu konusunda iletişimi güçlendirmek 
için bir risk sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Sıkça 
kullanılan sınıflandırma sistemlerinden olan ACR-TIRADS hem 
hekimler arasında yorum farklılıkları olması hem de tümör için 
birden fazla öznitelik incelenmesi gerekmesi nedeniyle fazla 
zaman kaybına sebep olmaktadır. Hekimler üzerindeki iş 
yükünün ve yorum farklarının azalmasına yardımcı olmak için bu 
çalışma da tiroid tümörleri desen analiz yöntemleri ile incelenmiş 
ve TIRADS sistemi ile sınıflandırılmaya çalışılmıştır.  Yapılan 
çalışmalar sonucunda on testin ortalama sonuçları olarak 
duyarlılık %82.8’e kadar, kesinlik %85.0’e kadar ve doğruluk ise 
%73.0’e kadar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler — TIRADS, Ultrasonografik Tiroid 
Görüntüleri, Sınıflandırma, Desen Analizi 

Abstract—Thyroid tumors frequently observed disease by 
using medical imaging methods. Ultrasonography is the most 
frequently performed method for diagnosis.  To determine, tumor 
is benign or malign, experienced doctors use various techniques. 
Fine needle aspiration biopsy and follow-up checking are used for 
determining type of tumor. However, these methods are time 
consuming and increasing work load of doctors. So, they created a 
risk stratification system which has called as ACR-TIRADS. 
Downside of this system is being subjective and for multiple 
tumors, it will be time consuming due to analyzing multiple 
features. To ease, doctors work load and help them to obtain more 

objective classification, on this study we worked thyroid tumors 
with texture analysis methods and tried to classify them, to their 
TIRADS classes. As the result of this study, sensitivity found up 
%82.8, precision %85 and accuracy found up %73.0. 

Keywords — TIRADS, Ultrasonographic Thyroid Images, 
Classification, Texture Analysis 

1. GİRİŞ  
Tiroid tümörleri ultrasonografik olarak ve diğer görüntüleme 

yöntemlerinde sıkça rastlanan bulgulardandır[1]. Tiroid 
tümörleri %68 oranında yaygın bir şekilde görülmektedir[2]. 
Çoğu tiroid tümörleri iyi huylu olmasına rağmen, birçok 
hastaya bir veya birden çok biyopsi, takip kontrolü ve ameliyat 
uygulanmaktadır[1].  Ancak tespit edilen iyi huylu ve bazı kötü 
huylu tümörler, genellikle saldırgan değillerdir, bu tip 
tümörlerde ince iğne aspirasyon biyopsinine(Fine Needle 
Aspiration Biopsy-FNAB) veya ameliyata ihtiyaç duyulmaz[2]. 
Bu nedenle ACR(American Radiology College) bir risk 
kademelendirmesi sistemi oluşturmuş olup, bu sisteme ACR-
Thyroid Imaging Reporting and Data System(TIRADS) adını 
vermişlerdir[2]. Şekil 1’de belirtilen kademelendirme 
sisteminde beş özellik incelenmekte olup, bu özelliklerden elde 
edilen puanlar toplanarak elde edilen puan ile birden beşe kadar 
bir TIRADS kademesine atanma yapılmaktadır. Bahsedilen beş 
özellik şu şekilde sıralanır; bileşim(composition),     
ekojenite(echogenicity), şekil(shape), sınır(margin) ve ekojenik 
odaklar(echogenic foci)[2]. Risk kademelendirmesi yapılırken 
TR1 iyi huylu tümörleri belirlerken, TR5 ise yüksek ihtimalle 
kötü huylu tümörü tespit amaçlı kullanılmaktadır[2]. 

Bu risk kademelendirme sistemi yararlı da olsa, bu sistemin 
öznel olması, kademelendirmeyi yapacak radyologlar arasında 
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farklılıklar olmasına ve birçok tümör için fazla öznitelik 
incelendiği için radyologların fazla zaman harcamasına ve daha 
farklı yorumlamasına neden olabilme gibi olumsuz tarafları da 
vardır[3]. Hekimlere yardımcı olabilecek bilgisayar 
hesaplamalarına dayanan birçok sistem, hem tiroid bölgesi hem 
de diğer bölgelerde kullanılmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır 
ve yapılmaya devam etmektedir[4-7].  

Bu çalışmada Pedraza ve diğerlerinin oluşturduğu veri 
setinden elde edilen 187 adet tümör içeren görüntü, bir uzman 
radyolog tarafından işaretlenmiş, sonrasında iki farklı uzman 
radyolog tarafından TIRADS sınıflandırması yapılmıştır[8]. Bu 
işlemlerden sonra görüntüler, filtreleme işleminden geçirilerek 
tümörlerin bulundukları alanlar sınırlayıcı kutu(bounding box) 
yöntemi sınırlandırılmıştır. Daha sonra desen analizi 
yöntemleri olan histogram, gri seviye eş oluşum 
matrisi(GLCM), gri seviye dizi uzunluğu matrisi (GLRLM) ve 
Law’ın desen enerji ölçümleri ile desen öznitelikleri 
çıkarılmıştır. Çıkarılan öznitelikler kullanılarak Destek Vektör 
Makineleri(DVM) ve K en yakın komşuluk yöntemleri(KNN) 
ile TIRADS kademelerine sınıflandırılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. MATERYAL VE METOT 
Bu çalışmada izlenen yol haritası aşağıdaki başlıklarda 

detaylıca açıklanacak olup, şu şekilde sıralanabilir; 
Örnek olarak Şekil2’deki gibi işaretlenmiş girdi görüntülerinin 
sisteme girişi, tümörlü kısmının ayrılması ve filtreleme 
işleminden geçirilmesi, öznitelik çıkarımı yöntemlerinin 
uygulanması ve çıkarılan öznitelikler ile sınıflandırma 
modellerinin eğitimi ve testi. Model eğitimi ve testi için 187 
görüntüden 109 tanesi her defasında rastgele(random)seçilerek 
kullanılmış, bu seçim sırasında negatif ve pozitif ayrımına 
dikkat edilmiştir. Bunun sebebi veri içi dengesizliğin etkisinin 
azaltmaktır. Eğitim seti %80 ve test seti %20 şeklinde 
bölünmüştür.    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Girdi Görüntülerinin Ön İşlemleri  
Pedraza vd. oluşturduğu veri setinden alınan 187 görüntü 

uzman doktor tarafından işaretlendikten sonra, ilgi bölgesi için 
maske oluşturulup, tümörlü alan çıkarılır. Şekil 3’te örneği 
gösterilen, tümör bölgesindeki gürültüyü azaltmak ve tümörlü 
bölgeyi elde ederken oluşan bozulmaları azaltmak amacıyla 
medyan filtre işlemi uygulanmıştır. Medyan filtre, sıralı 
istatistiksel filtrelerden olup, doğrusal olmayan uzaysal bir 
filtredir[9]. Filtre boyutuna göre alınan değerler sıralandıktan 
sonra, ortanca değer ile filtrenin uygulandığı piksel değeri 
değiştirilir[9]. Kullanılan medyan filtrenin boyutu deneysel 
olarak 7x7’lik şeklinde belirlenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Öznitelik Çıkarımları  
2.2.1 Histogram 
     Dijital bir görüntünün histogramı [0,L-1] arasında bulunan 
piksel değerlerinin, o görüntüde kaç adet bulunduğunu gösteren 
bir yöntemdir[9]. Histogram, tiroid görüntülerinde desen 
analizi için kullanılmıştır[6,7]. Şekil 3’te verilen tümörlü bölge 
görüntüsünün histogramı Şekil 4’te gösterilmiştir. Burada siyah 
arkafon pikselleri histograma dâhil edilmemiştir. Sınıflandırma 
işleminde kullanılacak 11 adet öznitelik şunlardır: 
ortalama(mean), maksimum, minimum, medyan, varyans, 
standart sapma, aralık(range), entropi(entropy), 
basıklık(kurtosis), eğrilik(skewness) ve enerji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1.  ACR-TIRADS Kademelendirme Tablosu[2] 

 

 
Şekil2. Veri Setinden Alınmış ve Uzman Radyolog Tarafından Sarı ile 

İşaretlenmiş Tümörlü Bölge Örneği 

 

 
Şekil3. Ön İşleme Yapılmış Tümör Görüntüsünün Örneği 

 

 
Şekil 4. Medyan filtre uygulanmış resinlerden birine ait olan örnek histogram grafiği 
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2.2.2 Gri Seviye Eş Oluşum Matrisi(Gray Level 
Cooccurance Matrix-GLCM) 

     Gri seviye eş oluşum matrisi, komşu piksellerin arasındaki 
uzaklık ve elde olan görüntüye göre her bir pikselin olasılıkları 
sayesinde desen bilgisini hesaplamamızı sağlayan bir 
yöntemdir[10]. Bu yöntemde eş oluşum matrisini E ile 
gösterirsek, x ve y komşu pikselleri arasındaki geçiş E(x,y) 
şeklinde ifade edilir. E(x,y), yöne ve uzaklığa bağlı olarak x ve 
y piksel yoğunlukları(pixel intensity) hakkında bilgi verir[4,10-
11]. Tiroid ve diğer bölge desen analizlerinde GLCM metodu 
sıkça seçilmiştir[4-5,7,11]. Bu çalışmada pikseller arası uzaklık 
bir birim ve yön olarak 0° kullanılmıştır.  Hesaplanan eş oluşum 
matrisleri ile enerji, kontrast, korelasyon, varyans, homojenite, 
ters fark momenti(ınverse difference moment), toplam 
ortalama(sum average), entropi ile toplam entropi öznitelikleri 
hesaplanmıştır[10]. 

2.2.3 Gri Seviye Dizi Uzunluğu Matrisi (Gray Level Run 
Length Matrix-GLRLM) 

    Gri seviye dizi uzunluğu matrisi, ardışık ve aynı doğru 
üzerinde olan eşit gri seviye değerine sahip olan piksel 
noktalarının kümesi şeklinde tanımlanır[12]. Oluşan matrisin 
bir elemanı (i,j), i gri seviye değeri ve j seçilen yöndeki i 
değerinden ardışık şekilde kaç adet olduğunu gösteren değeri 
gösterir[12]. Ardışık piksellerin aynı gri seviye değerine sahip 
olması, değişimin olmadığı ve kalın bir dokunun olduğunun 
göstergesi olup, ardışık piksellerin farklı gri seviye değerine 
sahip olması değişimin fazla olduğunun göstergesidir[11]. Bu 
yöntem tiroid görüntüleri ve birçok bölge için desen analizi için 
kullanılmıştır[5,7,11]. Bu çalışma da yön olarak 0° 
kullanılmıştır. Hesaplanan dizi uzunluğu matrisleri ile Short 
Run Emphasis, Long Run Emphasis, Gray-Level 
Nonuniformity, Run Length Nonuniformity, Run Percentage, 
Low Gray-Level Run Emphasis, High Gray-Level Run 
Emphasis, Short Run Low Gray-Level Emphasis, Short Run 
High Gray-Level Emphasis, Long Run Low Gray-Level 
Emphasis, Long Run High Gray-Level Emphasis öznitelikleri 
hesaplanmıştır[12,13]. 

2.2.4 Law’ın Desen Enerji Ölçümler(Law’s Texture Energy 
Measures) 

     Bu yöntem de desen enerji dönüşümlerinin hesaplanması 
için kullanılmaktadır[14]. Çeşitli filtreler kullanılıp, görüntü 
üzerinde evrişim(convolution) yöntemi ile gezdirilerek, 
bölgesel ve hızlı bir şekilde desen hesaplamaları yapılmıştır. Bu 
desen enerji ölçüm tekniği, tiroid görüntülerinin analizinde 
kullanılmıştır[5].  Belirtilen yöntemde öncellikle 1x3 şeklinde 
maskeler oluşturulmuş ve evrişim yöntemi ile Şekil5’de 
belirtilen 1x5 şeklinde maskeler elde edilmiştir. Maskeler 
transpozları ile çarpılıp 5x5’lik maskeler elde edilmiştir[5,14]. 
5x5 maskelerin seçilme nedeni ise tek boyutlu ve matris çarpımı 
yöntemleri ile elde edilen 3x3 maskelerden daha kuvvetli veya 
başarılı olmalı şeklinde açıklanmıştır[14]. Bu çalışmada 
aşağıda belirtilen maskelerden kullanılmıştır; 𝐿𝐿𝐿𝐿 =
 𝐿𝐿5

𝑇𝑇𝐿𝐿5, 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸5
𝑇𝑇𝐸𝐸5, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆5

𝑇𝑇𝑆𝑆5, 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅5
𝑇𝑇𝑅𝑅5, 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑊𝑊5

𝑇𝑇𝑊𝑊5 
(1).  Evrişim yöntemi ile görüntülere uygulanan bu maskelerden 
hesaplanan görüntülerden ortalama ve varyans(variance) 
değerleri hesaplamıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Sınıflandırma Yöntemleri  
   Hesaplanan öznitelikler, bu çalışma da iki adet sınıflandırma 
yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Destek Vektör Makineleri ve K 
en yakın komşuluk yöntemleri kullanılmıştır. Bu iki yöntemin  
seçilme nedeni elimizde olan veri sayısına uygun yöntemler 
olmaları ve tiroid bölgesini incelerken bu yöntemlerin önceki 
çalışmalarda da kullanılmış olmasıdır[7]. 

2.3.1 Destek Vektör Makineleri(Support Vector Machines-
SVM) 

    Destek Vektör Makineleri yönteminde, girdi vektörleri(input 
vectors) doğrusal olmayan bir şekilde eşlenmiş veya 
haritalanmış olup, çok boyutlu bir öznitelik uzayı 
oluşturmaktadır[15]. Şekil 6’da gösterildiği gibi ikili 
sınıflandırma yapılırken, a sınıfı ile b sınıfını ayıracak 
hiperdüzlem bulunup, test edilip sınıflandırma sonuçları elde 
edilir. Bu sınıflandırma yöntemi sayesinde, ayrılması çok zor 
olan verileri verimli bir şekilde ayırmak hedeflenmiştir[15]. 
Çekirdek fonksiyonu olarak radyan tabanlı fonksiyon(rbf) 
seçilmiş olup, sistemin aşırı uyum(overfit) yapmaması için 10 
katlı çapraz doğrulama(cross validation) uygulanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 K En Yakın Komşuluk(K-Nearest Neighbor-kNN) 
   K en yakın komşuluk metodu, verilerin komşuluk ve uzaklık 
sayılarına bağlı olup, çoğunluğunun sınıfına bağlı şekilde bir 
sınıflandırma yapmaktadır[16]. Bu yöntem de en can alıcı olan 
kısım, kaç komşu ve hangi uzaklık hesaplama yönteminin 
seçileceğidir. En basit şekilde oluşturulan algoritma çok sefer 
çalıştırılır ve elde edilen sonuçlara göre komşu sayısı ve uzaklık 
hesaplama yöntemi seçilir[16]. Bu çalışmada uzaklık 
hesaplama yöntemi olarak, Öklid(euclidean) yani 𝑑𝑑 =
√(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2 (3) şeklinde hesaplanan yöntem 
seçilmiştir. Komşu sayısı, onbir(11) olarak seçilmiştir. Sistemin 
aşırı uyum(overfit) yapmaması için 10 katlı çapraz 
doğrulama(cross validation) uygulanmıştır. Çıkarılan 
öznitelikler, bu iki sınıflandırma yönteminde sınıflandırılmış 
olup sonuçlar bölümünde gösterilmiştir. 

 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =

1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1

 

Şekil 5. 1x5 Law Maskeleri[13]  

  Denklem 2. Elde edilen 5x5’lik maske örneği  

 
Şekil 6. SVM çalışma prensibinin anlatıldığı grafik[15] 
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3. SONUÇLAR 

3.1 Test ve Sonuçlar 
     Sistem eğitilirken TIRADS sınıflandırması, 5 sınıftan 2 
sınıfa indirgenmiştir. Kötü huylu olma ihtimali yüksek olan 
TR4 ve TR5 bir sınıf, iyi huylu olan ve olma ihtimali yüksek 
olan TR1, TR2 ve TR3 diğer bir sınıf olarak alınmış ve sistem 
böyle eğitilmiştir. Eğitilen DVM ve kNN modellerin başarısı 
test edilmiştir. Bu testler sonucunda elde edilen örnek bir hata 
matrisi (confusion matrix) Şekil 7’de gösterilmiştir. Başarı 
parametresi olarak, duyarlılık (sensitivity), doğruluk (accuracy) 
ve kesinlik(precision) kullanılmıştır. Denklem 4, 5 ve 6’da 
sırasıyla bu üç ölçüm matematiksel olarak ifade edilmiştir. 
Aşağıda gösterilen tablolarda kullanılan yöntemin test sonuçları 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO I&II. Uzman Radyologların Sonuçlarına Göre Test Edilen Yöntem 
Sonuçları 

 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇/(𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)  (4)  

𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝐹𝐹)/(𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹) (5) 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐷𝐷𝐾𝐾𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇/(𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇)(6) 

4. TARTIŞMA 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre çalışılan 

öznitelikler, daha fazla görüntü sayısı ve farklı 
hiperparametreler kullanılarak, TIRADS skorlamasında bir 
başarı sağlanabileceği için fikir vermektedir. Ayrıca bu 
öznitelik çıkarım yöntemleri ile oluşturulabilecek bir yapay 

sinir ağı veya evrişimsel sinir ağı gibi yöntemlerle başarı oranı 
artırılabilir. Bu çalışmada sonuçlar, sistemlerin on(10) kere test 
edilmiş ve ortalaması sonucu ile elde edilmiştir. DVM yöntemi, 
kNN’e göre daha yüksek başarı göstermiştir. TIRADS 
sınıflandırması için desen analiz yöntemlerinde yapılacak 
geliştirmeler ile daha yüksek duyarlılık ve doğruluk oranına 
ulaşabilen, hekimlere yardımcı olabilecek bir model 
oluşturulabileceği gösterilmiştir. 
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Uzman1 Destek Vektör Makineleri K En Yakın Komşuluk 
(KNN) 

Doğruluk Duyarlı
lık 

Kesinli
k 

Doğr
uluk 

Duyarlı
lık 

Kesinli
k 

Histogram 71.9 82.8 80.7 64.0 67.3 81.9 
GLCM 73.0 78.9 85.0 61.0 64.5 79.6 
GLRLM 67.8 78.1 79.1 63.5 69.2 79.6 
Law 
Enerji 

67.4 77.4 79.2 61.3 65.7 79.5 

Uzman2 Destek Vektör Makineleri K En Yakın Komşuluk 
(KNN) 

Doğrul
uk 

Duyarlı
lık 

Kesinli
k 

Doğrul
uk 

Duyarlı
lık 

Kesin
lik 

Histogram 65.3 71.8 79.7 64.5 71.7 79.3 
GLCM 65.8 77.3 77.0 61.4 65.7 80.2 
GLRLM 66.2 71.9 81.5 64.7 70.0 80.6 
Law Enerji 70.5 82.0 79.5 64.7 69.9 81.2 
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