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Özetçe—MRA görüntülerinden beyin damarlarnn 
bölütlenmesi için beyin dokusunun kafada bulunan göz, kafatas 
vb. yaplardan ayrlmas gerekir. Bu nedenle beyin dokusunun 
bölütlenmesi için çalşmalar yaplmaktadr. Bu çalşmada uçuş 
zaman (TOF) tekniği ile alnmş magnetik rezonans anjiyografi 
(MRA) görüntülerinden otomatik olarak beyin dokusu bölütleyen 
yöntem sunulmuştur. Çalşmadaki yöntem beş admdan 
oluşmaktadr. Öncelikle anizotropik difüzyon filtreleme 
yöntemiyle görüntüdeki uç kontrast değerlerinin filtrelenmesi 
işlemi yaplr. Anizotropik difüzyon yöntemine ait parametreler 
doğallk görüntü kalitesi değerlendiricisi yöntemiyle otomatik 
olarak belirlenir. Filtrelenmiş görüntü üzerine LoG kenar bulma 
filtresi uygulanarak ani yoğunluk geçişleri tespit edilir. Yoğunluk 
geçişlerinin bulunduğu görüntü üzerine aşndrma işlemi 
uygulanarak görüntü analizine hazr hale getirilir. Görüntü 
analizinde belirlenen şartlar uyarnca beyin dokusu diğer kafa 
yaplarndan ayrlmş olarak elde edilir. Bu çalşma sonucunda 
uygulanmas kolay, hzl sonuç veren, yüksek doğruluklu otomatik 
algoritma ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler — Görüntü Bölütleme, Anizotropik Difüzyon 
Filtreleme, Doğallk Görüntü Kalitesi Değerlendiricisi, MRA 

Abstract— For the segmentation of brain vessels from MRA 
images, brain tissue is used in the head, eye, skull, etc. must be 
separated from the structures. For this reason, studies are carried 
out for the segmentation of brain tissue. In this study, the method 
that automatically segregates brain tissue from magnetic 
resonance angiography images taken with time of flight (TOF) 
technique is presented. The method in the study consists of five 
steps. First of all, the tip contrast values in the image are filtered 
by anisotropic diffusion filtering method. Parameters of 
anisotropic diffusion method are determined automatically by the 
natural image quality evaluator method. Sudden density 
transitions are detected by applying LoG edge detection filter on 
the filtered image. It is made ready for image analysis by applying 
etching on the image with density transitions. According to the 
conditions determined in image analysis, brain tissue is obtained 
separated from other head structures. As a result of this study, an 
easy-to-apply, fast-delivering, high-accuracy automatic algorithm 
has been introduced. 

Keywords — Image Segmentation, Anisotropic Diffusion 
Filtering, Naturalness Image Quality Evaluator, MRA 

I. GİRİŞ  
İnsan beyni, insan vücudundaki ve muhtemelen dünyada 

mevcut olan en karmaşk oluşumdur. Yaplan araştrmalar 
beynin yapsnda nöronlar, destek hücreleri ve bunlar besleyen 
damar ağ bulunduğunu göstermiştir. İnsan aktivitelerinin 
sorunsuz devam etmesi için beyindeki bu yaplarn sorunsuz 
çalşmas gereklidir. Beyindeki yaplarnn sorunsuz çalşp 
çalşmadğn tespit etmek amacyla tbbi görüntüleme sistemleri 
kullanlr.  

Beyin anjiyografisinde kullanlan yöntemlerden biri 
magnetik rezonans anjiyografidir (MRA). MRA görüntülerinde 
beyin dokusunu diğer kafa yaplarndan ayrmak için çeşitli 
görüntü bölütlemesi çalşmalar yaplmaktadr. Yaplan 
çalşmalarda farkl yöntemler kullanld. 

Alansary ve arkadaşlar [1] tarafndan önerilen yaklaşm 
beyin dokusunun görsel görünümünü öğrenmeye yarayan 
stokastik bir modelin (iki seviyeli bir Markov – Gibbs rastgele 
alan (MGRF)) ve koruyan geometrik bir modelin (beyin 
izosurfaces) entegrasyonuna dayanmaktadr. 

Smith’in [2] önerisi yoğunluk histogramyla kafann 
başladğ alan belirlenir. Kafann dş alanlar arasnda kalan 
bölgenin merkezinden yoğunluk ve komşuluk taramas 
başlatlr. Bu tarama işlemi beyin omurilik svsnn bulunduğu 
siyah alana kadar bölgeyi içine alr ve beyin dokusunun 
bölütlenmesini gerçekleştirir. 

Bu çalşmada, materyal bölümünde belirtildiği üzerine 
çeşitli araştrmalar için oluşturulan ücretsiz veri setlerinin beyin 
TOF görüntüleri kullanld. Beyin yapsnn bölütlenmesi için ön 
işlem olarak anizotropik difüzyon filtreleme yöntemi kullanld. 
Anizotropik difüzyon filtreleme yönteminin parametrelerinin 
seçimi için doğallk görüntü kalitesi değerlendiricisi (NIQE) [3] 
ad verilen referansz görüntü kalitesi ölçen kontrol sistemi 
kullanld. Filtrelenmiş görüntü üzerine LoG kenar belirleme 
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operatörü kullanlarak beyinin kafatas ile olan snrlar 
belirlendi. Belirlenen snrlar morfolojik aşndrma 
operatörleriyle iyileştirildi ve beyin maskesi oluşturuldu. Beyin 
maskesi kullanlarak TOF görüntülerindeki beyin yaps 
görüntüden bölütlenmiş oldu. 

II.  MATERYAL VE METOT 

A. Veri Seti 
Bu çalşma sağlkl deneklerden alnan yüksek çözünürlüklü 

uçuş zaman (TOF) MRA veri setleri kullanlarak 
gerçekleştirildi. Veri setleri 2 farkl ücretsiz kaynak database 
üzerinden indirildi.  

Çalşmada kullanlan veri setlerinden biri MIDAS [4] veri 
setidir. Bu veri seti Chapel Hill'deki Kuzey Carolina 
Üniversitesi'ndeki CASILab (UNC) tarafndan sunuldu ve 
Kitware'deki MIDAS Veri Sunucusu tarafndan dağtld. 
MIDAS veri seti 109 sağlkl kişiye ait MRA görüntüsünü içerir. 
Görüntüler Siemens Allegra 3T biriminde standart protokoller 
altnda elde edildi. 

IXI veri seti çalşmada kullanlan veri setlerinden bir 
diğeridir. Bu veri seti, Londra’daki üç farkl merkezden MRI 
almlarnn birleştirilmesiyle oluşturuldu. Görüntüler 
Hammersmith Hastanesinde Philips 3 Tesla İntera MR, Guy’s 
Hastanesinde Philips 1.5 Tesla Gyroscan İntera MR ve 
Psikayatri Enstitüsünde GE 1.5 Tesla MR kullanlarak topland. 

B. Yöntem 
TOF MRA görüntülerinden beyin dokusunun bölütlenmesi 

amacyla şekilde 1’de gösterilen tam otomatik algoritma 
kullanld. Çalşmada kullanlan tüm kodlar, Matlab R2020a 
programlama diliyle yazld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Anizotropik Difüzyon Filtreleme 

Perona ve Malik[5] tarafndan geliştirilen anizotropik 
difüzyon yöntemi çok ölçekli düzleştirme ve kenar alglama 
operatörüdür. Bu operatör mevcut görüntünün kenarlarn 
korurken yüksek frekansl gürültüleri yok eder. Bu yöntem MR 
görüntüleri alannda birçok araştrmac tarafndan kullanld ve 
geliştirildi[6][7]. 

Anizotropik difüzyon yöntemi Denklem (1) tekrarl şekilde 
kullanlmasyla oluşur. 
 

����� � ��� � �
|��|

∑ ������,�� �, �����,������                  (1) 

Denklem (1)’de ��� s pikselinin t anndaki yoğunluğunu, λ 
difüzyon hzna bağl skaler bir büyüklüğünü, γ istenen 
düzleştirme seviyesine göre seçilen pozitif bir sabiti, �� s 
pikseline bitişik piksel kümesini, g(.) kenar durdurma 
fonksiyonunu ve ���,��  t annda s pikselinden p pikseline oluşan 
gradiyentin büyüklüğünü ifade eder.  

Aniztropik difüzyon yöntemi kullanlrken kenar durdurma 
fonksiyonuna, yumuşatma sabitine γ, tmax yineleme saysna 
ve piksel komşuluk ilişkinin ��	boyutuna ihtiyaç duyar.  
Kenar durdurma fonksiyonu için black ve arkadaşlarnn [8] 
önerdiği (2)’de belirtilen yöntem kullanld. 
 

�(�, �) = ��� � � ��
�����

�
, |�| � �√5
�, �����	����������

            (2) 

 
Bu yöntemin literatürdeki diğer aniztropik difüzyon kenar 

durdurma fonksiyonlarna göre daha iyi sonuçlar verdiği palma 
ve arkadaşlar tarafndan belirtildi [7]. Piksel komşuluk 
ilişkinin boyutu Jiang Du ve arkadaşlarnn [9] yaptğ çalşma 
göz önüne alnarak 24 olarak seçildi. Yineleme saysnn seçimi 
için doğallk görüntü kalitesi değerlendiricisi (niqe) kullanld. 
Her görüntü için yineleme saylar niqe değeri ile ölçüldü ve 
minimum niqe says edilene kadar yineleme says arttrld. 
Yumuşatma sabiti 25 olarak seçildi. Yumuşatma sabitinin daha 
küçük bir değer seçilmesi en iyi niqe değerinin tespit edilme 
süresini arttrrken, daha büyük değer seçilmesi 
yinelemelerdeki niqe değerinin artmasna neden olduğu 
deneysel olarak tespit edildi. 
 

2) Doğallk Görüntü Kalitesi Değerlendiricisi 

Mittal ve arkadaşlar [3] tarafndan geliştirilen doğallk 
görüntü kalitesi değerlendiricisi yöntemi herhangi bir referans 
görüntü olmadan görüntünün kalitesi nicel şekilde 
hesaplayabilmektedir. Referans görüntü gerekmemesi 
nedeniyle tamamen kör görüntü analizi olarak da 
adlandrlmaktadr. Doğallk görüntü kalitesi 
değerlendiricisinin çalşma prensibi doğal sahne istatistiği [10] 
yöntemiyle elde edilen özelliklerin çok değişkenli gauss modeli 
ile nicel hale getirilmesine dayanr. Doğal sahne istatistiği 
modeli oluşturulmas görüntülerdeki piksel yoğunluğunun 
ortalamasnn ve standart sapmasnn normalize edildiği ön 
işlem ile başlar. 
 

�(�, �) = �(�,�)��(�,�)
�(�,�)��                                 (3) 

 
Denklem (3)’de i ∈ {1, 2 . . . M}, j ∈ {1, 2 . . . N} uzamsal 
indekslerken, M ve N görüntünün boyutlardr. 
 

�(�, �) = ∑ ∑ ��,��(� � �, � � �)����������            (4) 
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�
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w = {wk,l|k = −K, . . . , K, l = −L, . . . L} 3 standart sapmaya (K 
= L = 3) göre örneklenmiş 2B dairesel simetrik Gauss ağrlk 
fonksiyonudur. 

Modeli eğitmek için sisteme verilen görüntülerin görüntü 
katsaylar hesaplandktan sonra görüntüler P x P boyutunda 
parçalara ayrlr. Oluşturulan P x P boyutlu parçalardan 
içerisinde keskin geçişleri bulunan parçalar seçilir. Keskin 
geçişlerin bulunduğu parçalarn doğal sahne istatistiği bilgileri 
kalite ölçümleri için ayrt edici özelliğe sahiptir. Keskin geçişe 
sahip görüntü parçalarnn tespit edilmesi için görüntüdeki 
ortalama lokal sapma hesaplanr. 
 

�(�� �) = ∑∑ �(�� �)(���)                              (6) 
 

Oluşturulmuş olan küçük parça görüntülerin seçimi için 
δ>0.75 şartnn kullanlmas en başarl sonucu verdiği 
gözlenmiştir  [3]. Bu çalşmada da parça seçimi için Mittal ve 
arkadaşlarnn önerdiği şart kullanld. Modelin eğitilmesi için 
sisteme verilen görüntüler 45x45 boyutundaki parçalara ayrld 
ve parçalardan seçim şartlarna uyanlaryla eğitim koleksiyonu 
oluşturuldu. Doğal sahne istatistiği ile ilgili yaplan 
çalşmalarda gauss dağlmnn görüntü özelliklerinin 
çkarlmas etkili olduğu ortaya konmuştur [11]. 
 

�(�� �� �) = �
���(� �� ) �

���|�|� �
�
�                       (7) 

 
Denklem (7) Γ(.) gamma fonksiyonudur. 
 

Γ(�) = � ����������
� 						� � �                      (8)  

 
Yaplan gauss dağlm hesaplamasnn piksel komşuluklarna 
göre değiştiği tespit edilmiştir. Bu nedenle gauss dağlm 
işlemi yatay, dikey ve çapraz olarak tekrarlanmştr. Bir diğer 
özellik elde etme yöntemi olarak sfr modlu asimetrik 
genelleştirilmiş gauss dağlm kullanlmştr. 
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       (9) 

 
Sfr modlu asimetrik genelleştirilmiş gauss dağlmnn (γ, 

βl, βr) parametreleri Lasmar ve arkadaşlarnn [12] yaptğ 
çalşmadan elde edilebilir. Dağlmn ortalamas da görüntü 
özelliği olarak yararldr. 
 

� = (�� � ��) �(���)�(���)                           (10) 
 

Elde edilen özellikler kullanlarak çok değişkenli gauss 
modeli oluşturuldu. Oluşturulan çok değişkenli gauss modelini 
eğitmek için 150 adet TOF görüntüsünden yararlanld. 
Doğallk görüntü kalitesi değerlendiricisine verilecek olan 
görüntüler çok değişkenli gauss modeli sonucu oluşturulan 
fonksiyonun sonucu ile karşlaştrlr. 

 

�(��� ��� ��� ��) = ��(�����)� ������� ��� 	(�����)�     (11) 

 
Denklem (11)’de ��� �� ve ��� �� çok değişkenli gauss 

modelini ve değerlendirmek için kullanlan görüntünün 
ortalama vektörleri ve kovaryans matrisleridir. D değeri 
görüntü kalitesinin nicel değerini belirtir. D değeri 0’a 
yaknlaştkça görüntünün kalitesinin arttğ anlamna gelir. 
Anizotropik difüzyon filtrelemenin tekrarlama saysn bulmak 
için görüntü kalitesi değerlendiricisi değerinin en küçük olduğu 
nokta hesaplanmaktadr. En küçük kalitesi değerlendiricisi 
değerinin elde edildiği tekrarlama says anizotropik difüzyon 
filtreleme işleminde kullanlr. Bu sayede görüntüdeki 
bulanklaşmay snrlandracak adaptif bir şart sağland. 
 

3) LoG Kenar Bulma Filtresi 

Beyin ve kafatas snrlarnn belirlenmesi için gaussun 
Laplace’i kenar bulma filtresi kullanld. Gaussun Laplace’i 
(Laplacian of Gaussian) filtresi 1980 ylnda Marr ve Hildreth 
tarafndan önerilen görüntülerdeki geçişleri bulmak için 
kullanlan bir filtredir [13]. Bu filtre yapsnn biyolojik görme 
sistemlerinin ilk aşamal nöral filtresiyle yakndan eşleştiğine 
inanlmaktadr. Gaussun Laplace’i (Laplacian of Gaussian) 
filtresi aslnda bir düşük geçiş filtresi ve bir yüksek geçiş 
filtresinin ortak kullanlmasdr. Gauss fonksiyonu görüntüyü 
yumuşatrken Laplace’ hzl yoğunluk değişimlerini vurgular. 
Gaussun Laplace’ fonksiyonu belirtildi [14]. 
 

∇��(�� �� �) = ���������
��� ���

�����
��� �                    (12) 

 
4) Morfolojik Aşndrma 

Görüntüdeki biçimsel yapy küçültmek veya inceltmek için 
kullanlr. Aşndrma işlemi, biçimsel yapnn snrnda bulunan 
bölgeleri veya yalnz kalmş pikselleri arka plan noktalarna 
dâhil etme işlemidir. Aşndrma işlemi fonksiyona verilen yap 
öğesi sayesinde kontrol edilir. Aşndrma metodu 
ilgilenilemeyecek kadar küçük segmentli görüntü nesnelerini 
kaldrmak için kullanşldr [15]. Ayrca birbirine temas eden 
iki farkl cismi birbirinden ayrmak için kullanlabilir. 
 

� = �	�	�		 = 	 ��� �	|	���� 	� 	�	�                   (13) 
 

Denklem (13) göre aşndrma işlemi sonucunda oluşan ikili 
görüntü E, iki boyutlu (x, y) nokta kümesidir. Eğer yap ögesi 
(S) başlangç noktas (x, y) konumunda olacak şekilde 
çevrilirse, aşndrma işlemi yaplan görüntüyü (B) tamamen 
içinde bulundurur. Yap ögesi piksel piksel ilerleyerek 
aşndrma işlemi yaplan görüntüyü kapsamadğm bölümlerde 
aşndrma işlemi uygular. 

Gaussun Laplace’i yöntemi sonucu yoğunluk geçişlerinin 
tespit edildiği görüntüden 3 pikselden küçük bağlantsz 
pikseller aşndrma yöntemiyle görüntüden uzaklaştrld. 
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5) Bölge Seçimi 

Gereksiz piksellerin atldğ görüntünün merkezinden 
dşarya doğru bağlantl bölge analizi yapld. Analize göre 
verilen şartlar srasyla sağlayan bölge beyin kabul edildi. Bu 
şartlar; görüntüdeki en büyük beş bağl bölgeden biri olmas, 
görüntü merkezine en yakn iki bölgeden biri olmas ve bağl 
bölge içerisindeki görüntü yoğunluk ortalamasnn diğer seçilen 
bölgelerden büyük olmas. Bu işlemler sonucunda beyin 
bölgesi kafatasndan ayrld. 

 
6) Performans Kriteri 

Sørensen – Dice indeksi veya basitçe Dice katsays olarak da 
bilinen yöntem, iki veri kümesi arasndaki benzerliği ölçen 
istatistiksel bir araçtr.  
 

                             (14)   
 

Bu formülde DP: doğru pozitif, DN: doğru negatif, YN: 
yanlş negatif ve YP: yanlş pozitif ifade eder. 

III. SONUÇ 

 
Şekil 2 (a) orjinal TOF MRA, (b) NIQE ile seçilmiş ADF, (c) LoG 
görüntüsü, (d) Aşndrma ve bölge seçimi, (e) Bölütlenmiş beyin 
görüntüsü, (f) el ile bölütlenmiş beyin görüntüsü (bu görüntüdeki dice 
indeksi 91,88) 

Çalşma kapsamnda 150 hasta görüntüsü NIQE sisteminin 
modelinin oluşturulmas için kullanld. Model 
oluşturulmasnn haricinde 60 hasta görüntüsü de algoritmann 
performansnn değerlendirilmesi için kullanld. Performans 
değerlendirilmesinde kullanlan hasta görüntüleri el ile 
bölütlendi ve dice indeksi için kullanld. 60 hasta için elde 
edilen ortalama dice indeks sonucu 90.11±2.92’dr. 

IV.  TARTIŞMA 
Literatürdaki çalşmalardan farkl olarak kullanc 

müdahalesi gerektirmeyen tam otomatik bir algoritmadr. 
NIQE tekniği sayesinde adaptif şekilde görüntü filtre 
değerlerini kendi hesaplamaktadr. Yapay zekayla çalşan 
çalşmalara nazaran daha sabit bir yöntemdir.  

Bu çalşma ileride yaplacak olan TOF MRA 
görüntülerinden damar bölütlenmesi çalşmalarnn ilk 
admdr. Elde edilen beyin dokusu üzerinden damar bölütleme 
çalşmalar yaplmas daha başarl sonuçlar vereceği 
düşünülmektedir.  
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