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Özetçe
Bu metinde diz ekleminin yüksek alan manyetik rezonans
(MR) görüntülerindeki femur, tibia ve patella kemiklerine ait
kÕkÕrdak dokularÕn tümünün otomatik olarak bölütlenmesi için
bilhassa sÕnÕrlÕ kaynaklarÕ olan sistemler göz önüne alÕnarak
voksel sÕnÕflandÕrmaya dayalÕ bir bölge büyütme algoritmasÕ
sunulmaktadÕr. Arka plan voksellerinin yo÷unlu÷u ve voksel
örneklerinin yüksek boyutlulu÷u sÕrasÕyla çeúitli alt örnekleme
teknikleriyle ve daha az sayÕda önemli özelli÷in seçilmesiyle
azaltÕlmÕútÕr. Osteoartrite Giriúimi (Osteoarthritis InitiativeOAI) veritabanÕndan elde edilen üç boyutlu (3-B) double echo
in the steady state (DESS) standardÕndaki 33 MR görüntüsü
üzerinde deneyler yapÕlmÕútÕr. E÷itim amacÕyla iúlenen 10 MR
görüntüsünden düzgün, Gauss, kÕkÕrdak çevresi iliúkili (KÇø)
seyrek ve KÇø sÕk alt örnekleme teknikleriyle dört e÷itim
modeli oluúturulmuútur. Bu modellerin kÕkÕrdak bölgelerinin
bölütleme kesinlikleri üzerindeki etkisi geri kalan 23 MR
görüntüsünde araútÕrÕlmÕútÕr. Sonuçta arka plan voksellerini
sÕnÕr kÕkÕrdak voksellerine olan mesafeleriyle zayÕf orantÕda
azaltan KÇø alt örnekleme tekni÷ine ait e÷itim modelleri tüm
bölgeler için ortalamada en iyi bölütleme kesinliklerini elde
etmiútir.

Abstract
This paper presents a voxel-classification-driven regiongrowing algorithm for automatically segmenting the whole
femoral, tibial, and patellar cartilage tissues in high-field
magnetic resonance (MR) images of the knee joint by taking
into consideration systems with limited resources in
particular. An abundance of background voxels and high
dimensionality of the voxel samples were alleviated via
various subsampling techniques and selecting fewer
significant features, respectively. Experiments were
conducted on 33 MR images obtained from the Osteoarthritis
Initiative (OAI) database in three-dimensional (3-D) double
echo in the steady state standard (DESS). After processing 10
MR images for training, four training models were generated
by Gaussian, uniform, cartilage vicinity correlated (CVC)
sparse, and CVC dense subsampling techniques. Then, their
effect on the final segmentation accuracies of the
cartilaginous compartments of interest on the remaining 23
test MR images was investigated. As a result, the training
models of the CVC sparse subsampling technique, which
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reduced background voxels in weak proportion to their
distances to the border cartilage voxels, produced the highest
segmentation accuracies on average for all compartments.

1. Giriú
Osteoartrit (OA) genellikle diz eklemlerini etkileyen ve
eklemlerde kemikler arasÕ sürtünmeyi azaltarak eklemin etkin
bir úekilde hareket etmesini sa÷layan kÕkÕrda÷Õn anormal
ölçüde yÕpranmasÕ, yok olmasÕ veya bu eklemleri
kayganlaútÕran sinoviyal sÕvÕnÕn azalmasÕna ba÷lÕ olarak
eklem a÷rÕlarÕna ve eklem tutuklu÷una yol açan bir hastalÕktÕr.
Dizlerde semptomatik OA rahatsÕzlÕ÷Õ 60 yaú ve üstü
insanlarÕn yaklaúÕk %12’sinde görülür [1]. Bilhassa kÕkÕrdak
yÕkÕmÕnÕn OA ile güçlü bir ba÷ÕntÕsÕ oldu÷undan, kÕkÕrdak
dokularÕn görsellenmesi ve ölçümlenmesi bu hastalÕ÷Õn
bulgusu ya da ilerlemesinin yanÕ sÕra terapötik veya cerrahi
uygulamalarÕn etkinli÷ini ortaya koyabilir.
Dizde bulunan eklemsel kÕkÕrdak bölgeleri femur (uyluk)
kemi÷inin dize yakÕn uç kÕsmÕnÕ çevreleyen femura ait
kÕkÕrdak (FK); tibia (kaval) kemi÷inin yine dize yakÕn uç
kÕsmÕnda bulunan tibiaya ait kÕkÕrdak (TK); ve patella (diz
kapa÷Õ) kemi÷inin femur ile etkileúti÷i kÕsÕmda bulunan
patellaya ait kÕkÕrdaktÕr (PK). TK, dÕú tibia kÕkÕrda÷Õ (DTK)
ve iç tibia kÕkÕrda÷Õ (øTK) olmak üzere iki bileúenden oluúur.
ùekil 1 MR görüntüleri üzerinden kÕsmen elle bölütlenmiú bu
kÕkÕrdaksÕ yapÕlarÕ göstermektedir. MR görüntüsünün 3-B bir
hacmi ifade etmesi dolayÕsÕyla görüntüyü oluúturan her bir
görüntü elemanÕ voksel olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
MR görüntülerinin kÕkÕrda÷Õn morfolojik olarak
de÷erlendirilmesi ve ölçülmesindeki güvenilirli÷i çeúitli
yöntemlerle geçerlenmiú bir dizi bölütleme çalÕúmalarÕnca
kanÕtlanmÕútÕr [2]. Özellikle manyetikleme yetene÷i 1,5
Tesla’dan büyük olan yüksek alan tarayÕcÕlarla çekilmiú sajital
MR görüntüleri ile ya÷ baskÕlanmÕú T1-a÷ÕrlÕklÕ spoiled
gradient eko (SPGR) veya su-seçici uyarÕmlÕ 3-B DESS gibi
görüntüleme
standartlarÕnÕn
kÕkÕrdak
dokularÕn
görüntülenmesinde etkin oldu÷u vurgulanmaktadÕr [3].
DolayÕsÕyla bu tür MR görüntüleri kÕkÕrda÷Õn otomatik
bölütlenmesi çalÕúmalarÕnda sÕklÕkla kullanÕlmaktadÕr.
Bu çalÕúmada OAI veritabanÕndan elde edilen yüksek alan
3-B DESS sajital diz eklemi MR görüntülerindeki tüm
kÕkÕrdak doku bölgelerinin voksel sÕnÕflandÕrmaya dayalÕ
bölge büyütme algoritmasÕyla üç boyutta tamamen otomatik
olarak bölütlenmesi amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúma, kullanÕlan

bölütleme yaklaúÕmÕ itibariyle literatürdeki çalÕúmalara
benzese de MR görüntü voksellerinin ele alÕnÕú biçimi
itibariyle bunlardan farklÕlÕk göstermektedir. Bilhassa sÕnÕrlÕ
kaynaklarÕ olan sistemler düúünüldü÷ünde yüksek boyutlu
milyonlarca vokselden müteúekkil e÷itim modellerine ba÷lÕ
çalÕúan sÕnÕflandÕrmanÕn imkânsÕzlÕ÷Õ, az sayÕda önemli
özelli÷in özellik seçimi yoluyla belirlenmesiyle ve arka plan
voksellerinin farklÕ tekniklerle alt örneklenmesiyle
giderilmiútir.

(a)

(b)

ùekil 1 (a) 3-B model úeklinde, (b) sajital bir MR
görüntüsü kesitinde kÕsmen elle bölütlenmiú diz eklemi
kÕkÕrdak bölgeleri. KÕrmÕzÕ, yeúil, mor ve sarÕ sÕrasÕyla FK,
DTK, øTK ve PK bölgelerinin yüzey ve sÕnÕrlarÕnÕ ifade eder.
1.1. Literatür
KÕkÕrda÷Õn tamamÕyla otomatik olarak bölütlenmesini
sÕnÕflandÕrma temelli gerçekleútiren çalÕúmalardan biri
Folkesson vd.’dir [4][5]. Bu çalÕúmada sa÷lÕklÕ ve osteoartritli
114 düúük alan Turbo 3-B T1 diz MR görüntüsünde yalnÕz iç
eklemsel kÕkÕrdak voksel sÕnÕflandÕrmaya dayalÕ bölge
büyütme algoritmasÕ kullanÕlarak bölütlenmiútir. Otomatik ve
elle yapÕlan bölütlemeler arasÕndaki ortalama Dice benzerlik
katsayÕsÕ (Dice similarity coefficient- DSC) konum hizalama
iyileútirmesinden sonra yaklaúÕk %1 artarak iç FK ve øTK için
sÕrasÕyla %77±8 ve %81±6 olarak bulunmuútur. ÇalÕúmada
bahsedildi÷i gibi sÕnÕflandÕrmaya e÷itim örneklerindeki tüm
arka plan voksellerinin dahil edilmesi algoritmanÕn tipik
donanÕmlarda
gerçekleútirilmesini
imkansÕz
hale
getirebilmektedir. KÕkÕrdak voksellerinin çevre doku
vokselleriyle karÕútÕrÕlmasÕ dolayÕsÕyla bölütlenmiú bölgelerin
yüzeylerinde aúÕrÕ bölütlenmiú çÕkÕntÕlar görülmüútür. Fripp
vd. [6] dört farklÕ bölütleme yaklaúÕmÕnÕ sa÷lÕklÕ
katÕlÕmcÕlardan elde edilen 20 FS SPGR MR görüntüsünde
eklemsel kÕkÕrda÷Õ bölütlemede kullanmÕútÕr. Deneysel
sonuçlar en iyi sonuçlarÕn doku sÕnÕflandÕrÕcÕ ve hibrit
de÷iúebilir model yaklaúÕmlarÕyla elde edildi÷ini ortaya
koymuútur. Dam vd. [7], e÷itim ve test görüntüleri arasÕndaki
farklÕlÕklarÕn katÕ çoklu atlas çakÕútÕrma ön iúlemiyle
giderilmesini sa÷lamÕútÕr. Buna göre anatomik yapÕlar için
belirlenen ilgi bölgelerinde Folkesson vd.’nin voksel
sÕnÕflandÕrma yönteminin bir benzeri uygulanmÕútÕr. Yöntem
her ne kadar anatomik bölgeler için belirlenmiú ilgi
bölgelerinde çalÕúarak hesapsal karmaúÕklÕ÷Õ azaltmÕú olsa da,
yüzeylerde aúÕrÕ bölütlemeden dolayÕ oluúan çÕkÕntÕlar için
tam olarak bir çözüm getirememiútir.

2. Materyal ve Yöntem
Bu çalÕúmada http://www.oai.ucsf.edu/ adresinden eriúime
açÕk olan OAI veri tabanÕndan elde edilmiú 3-B DESS
standardÕndaki 33 sajital yüksek alan diz MR görüntüsü ve
bunlara iliúkin yarÕ elle bölütlenmiú kÕkÕrdak verisi
kullanÕlmÕútÕr. Klinik ve cerrahi pratikte yo÷unlukla hastalÕklÕ

kiúilerin söz konusu olmasÕndan ötürü Kellgren ve Lawrence
derecesi 2’den büyük eúit olan hastalÕ÷Õ ilerlemiú alt gruba ait
katÕlÕmcÕlar üzerinde çalÕúÕlmÕútÕr [8]. Görüntülerin orijinal
boyutlarÕ 384×384×160 olup eksen çözünürlükleri rz=0,36,
ry=0,36 ve rx=0,7 mm’dir.
2.1. Öniúlem ve Özellik ÇÕkarma
Görüntülerin sÕnÕrÕna yakÕn gürültülü voksellerin
giderilmesi için tüm MR görüntüleri 280×280×143 boyutunda
olacak úekilde kÕrpÕlmÕú ve normalize edilmiútir. I ile ifade
edilebilecek MR görüntülerinin ɐ୧ ={0,65, 1,1, 2,5} mm olmak
üzere 3 farklÕ ölçe÷i için her bir voksele ait toplamda 150
özellik hesaplanmÕútÕr. Bunlar voksel koordinat bilgisi
ࢉ ൌ ሺ  ǡ ௬ ǡ ୶ ሻ; denklem (1)’de verilen 3-B Gauss filtreࡳ

ile bulanÕklaútÕrÕlmÕú görüntü yo÷unluklarÕ ࡵ௦  ; birinci
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türevlerࡵ௫௫௫ ,ࡵ௬௬௬ ,and ࡵ௭௭௭ ; denklem (2)’de verilen Hessian
matrisinin (ࡴ ሻ özde÷er ve özvektörleri; ve denklem (3)’te
verilen yapÕ gereyi (structure tensor) matrisinin ࡿࢀǡ
özde÷er ve özvektörleridir. Denklem (1)’de Ȉ köúegen
de÷erleriሺɐ ൌ ɐ୧ Ȁ ǡ ɐ௬ ൌ ɐ୧ Ȁ୷ ǡ ɐ୶ ൌ ɐ୧ Ȁ୶ ሻ dijital standard
sapmalarÕn karesi olan 3 × 3’lük kovaryans matrisi, ࢜ ise filtre
elemanlarÕnÕn koordinatlarÕnÕ ifade eden ሺ ǡ ௬ ǡ ୶ ሻ

vektörüdür. Türevler ࡵ௦  görüntülerinin x, y ve z eksenleri
boyunca uzanan Prewitt filtrelerle konvolüsyonu sonucunda
bulunmuútur. Denklem (3)’te ࡳ için kullanÕlan standard
sapma de÷erleri ɐ୭ = {1,1, 2,5} mm olarak kullanÕlmÕútÕr.
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2.2. E÷itim Modellerinin Üretimi
Her biri 150 özellikli 110 milyon vokselden oluúan 10
MR görüntüsü kullanÕlarak e÷itim modellerinin üretilmesi,
kÕsÕtlÕ kaynaklar durumunda gerçekleútirilmesi mümkün
olmayan bir sisteme yol açmaktadÕr. DolayÕsÕyla öncelikle
sayÕca yo÷unlukta olan arka plan vokselleri her bir e÷itim MR
görüntüsünde düzgün, Gauss, KÇø seyrek ve KÇø sÕk alt
örnekleme yöntemlerinin uygulanmasÕyla azaltÕlmÕútÕr. Daha
sonraysa voksel özelliklerinin boyutu her bir kÕkÕrdak bölgesi
için ileri özellik seçimi algoritmasÕyla sÕnÕflandÕrma sürecinin
etkin bir úekilde çalÕúabilmesi için 150’den 18’e
düúürülmüútür. SayÕ ve boyutça indirgenen vokseller
parametrik olmayan bire-tüm sÕnÕflandÕrÕcÕlar için direkt
e÷itim modellerinde kullanÕlmÕútÕr. ùekil 2 bu tekniklerin alt
örnekleme stratejilerini açÕklamaktadÕr. ùekilde gri bölgeler
ve siyah noktalar kesitte FK bölgesine ve arka plana ait
voksellere iúaret etmektedir.
2.3. Otomatik Bölütleme
23 test MR görüntüsünde bölütlenecek her bir kÕkÕrdak
bölgesi ve oluúturulan her bir e÷itim modeli için úu adÕmlar

gerçekleútirilmiútir. Öncelikle merkez koordinatÕ, ilgili
kÕkÕrdak bölgesinin tüm e÷itim görüntüülerindeki merkez
koordinatlarÕnÕn ortalamasÕna çekilmiú 3-B bir Gauss
görüntüsü voksellerin a÷ÕrlÕklÕ olarak rasttgele seçilmesinde
kullanÕlmÕútÕr.
Seçilen
voksellerden
ilgili bire-tüm
sÕnÕflandÕrÕcÕ tarafÕndan bölütlenecek kÕkÕrrdak bölgesine ait
oldu÷u belirlenen en az 100 kÕkÕrdak vokseli tespit edilmiútir.
Bu vokseller bölge büyütme algoritmasÕndda tohum noktalar
olarak kullanÕlmÕú ve 26-komúuluklarÕndaaki tüm vokseller
arka plan olarak sÕnÕflandÕrÕlana de÷in büyütülmüútür.
b
Bu
algoritmaya göre ilgili bölgeye ait oldu÷u düúünülen birden
fazla ba÷lÕ bileúen üretilebilece÷inden, hacm
mi en büyük ba÷lÕ
bileúen bölütleme sonucu olarak belirlenmiúú ve genelde yanlÕú
pozitif olan küçük bileúenlerin elenmesi sa÷llanmÕútÕr.
Bölge
voksellerinin
sÕnÕflandÕrÕlm
masÕnda
konum
özellikleri önemli bulundu÷undan, test göörüntüsündeki ilgi
yapÕlarÕnÕn e÷itim görüntülerindeki muadiilleriyle çakÕúacak
biçimde dönüúümü sÕnÕflandÕrma kesinnli÷ini arttÕrabilir.
DolayÕsÕyla konum hizalama öncesi (K
KHÖ) elde edilen
bölütleme
sonucunun
merkez
kooordinatÕ
e÷itim
görüntülerinde ilgili anatomik yapÕ bölgessi için hesaplanan
ortalama merkez koordinatÕna çekilerek hiizalanmÕú test MR
görüntüsünde, yeniden sÕnÕflandÕrma temellli bölge büyütme
algoritmasÕ uygulanmÕú, böylece konum hizalama sonrasÕ
(KHS) otomatik kÕkÕrdak bölütleme sonucu elde edilmiútir.

(a)

(b)

(c)

(d)

ùekil 2 Bir e÷itim MR görüntüsüne ait kesitte FK
modellerinin (a) düzgün, (b) Gauss, (c) KÇø seyrek ve
(d) KÇø sÕk teknikleriyle alt örneklenmiúú vokselleri.
2.3.1. Bire-tüm SÕnÕflandÕrma
Bölge büyütme esnasÕndaki sÕnÕflandÕrm
ma iúlemi, kÕkÕrdak
bölgelerinin eú görününümleri ve birbbirlerine oldukça
benzeyen úekilleri dolayÕsÕyla hataya daha az
a açÕk olabilece÷i
düúünülen bire-tüm sÕnÕflandÕrÕcÕlarca gerçekleútirilmiútir.
g
Dört kÕkÕrdak bölgesi ve dört farklÕ alt örneekleme tekni÷i için
ayrÕ ayrÕ oluúturulan sÕnÕflandÕrÕcÕlar ilgilii kÕkÕrdak bölgesi
için seçilen önemli özellikleri kullanaraak çalÕútÕrÕlmÕútÕr.
SÕnÕflandÕrÕcÕlar yüz binlerce örnek ve 20’yye yakÕn boyut için
etkin bir úekilde çalÕúabilen yaklaúÕk k en yakÕn komúu
algoritmasÕnÕ [9], e÷itim modelleri bazÕndda paralelleútirerek
ve en yakÕn gerçek 100 komúuya olan hataa sÕnÕrÕ Ԗ=3 olacak
úekilde en yakÕn yaklaúÕk 100 komúuyu bularak kullanmÕútÕr.
Bu komúulardan en az %90’ÕnÕn ilgili kÕkkÕrdak bölgesinden
olmasÕ durumunda test vokseli de o bölgeniin kÕkÕrda÷Õ olarak

etiketlenmiútir.
etiketlenmiútir.

Di÷er

durum
mdaysa

arka

plan

olarak

3. Den
neyler
Test görüntülerinde elde edilen otomatik FK, DTK, øTK
ve PK bölütleme sonuçlarÕ yarÕÕ elle bölütlenmiú sonuçlarla
geçerlenmiútir. Bunun için bölüütleme baúarÕsÕnÕn önemli bir
göstergesi olan DSC, A ve B sÕÕrasÕyla otomatik ve yarÕ elle
bölütlenmiú kÕkÕrdak bölgelerini ifade etmek üzere denklem
(4)’teki gibi hesaplanmÕútÕr.
ת

ܥܵܦሺǡ ሻ ൌ ʹ ቚȁȁାȁȁቚ

(4)

Tablo 1 test MR görüntüüleri için her bir kÕkÕrdak
bölgesine ait ortalama DSC ölçüümlerini ve bunlarÕn standard
sapmasÕnÕ vermektedir. Bu soonuçlara göre en iyi DSC
de÷erleri özellikle KHS için KÇø
K
seyrek alt örneklemenin
e÷itim modelleriyle elde edilmiúttir. Bunun sebebi kÕkÕrdak ve
arka plan vokselleri arasÕndaki sÕnÕflandÕrma yarÕúÕnda bu
teknikle üretilen e÷itim modelleerinin örneklerin dengeli bir
temsilini oluúturarak baúarÕlÕ olm
masÕdÕr. Düzgün örneklemede
e÷itim modelleri için arka plann örnekleri çok da÷ÕnÕk bir
úekilde seçildi÷inden, kÕkÕrdakk çevresindeki arka plan
örneklerinin temsili daha zaayÕftÕr. Böylece bölütleme
esnasÕnda kÕkÕrdak bölgeleri di÷÷er benzer ve yakÕn yapÕlarla
karÕútÕrÕlarak aúÕrÕ bölütlenmiútiir. Bu durum, KÇø sÕk alt
örnekleme için tam tersine dönüüúmüú, kÕkÕrdak çevresindeki
arka plan örneklerinin yüksek oranda
o
seçilmesiyle kÕkÕrdak
bölgeleri olmasÕ gerekenin altÕÕnda yetersiz bölütlenmiútir.
Konum hizalama adÕmÕ en büyyük iyileúme PK için olmak
üzere genellikle tüm kÕkÕrdaak bölgelerinde bölütleme
kesinli÷ini arttÕrmÕútÕr. PK için
i
bulunan düúük DSC
ortalamalarÕ ve yüksek standarrd sapmalar bu bölge için
oluúturulan sÕnÕflandÕrÕcÕnÕn görece
g
yetersizli÷ine iúaret
etmektedir. Bunun sebebi bu böölgedeki OA ile iliúkili aúÕrÕ
bozulmalar ve PK’a ait önemli özelliklerin
ö
sinovyal sÕvÕ gibi
çevre anatomik yapÕlarÕnkiyle bennzerlik göstermesi olabilir.
Geliútirilen sistem 2,8 GHz’llik 4 çekirde÷i, 6 GB RAM’i
ve 500 GB sabit diski olan bir diz üstü bilgisayarda
çalÕútÕrÕlmÕútÕr. Bölütleme süreleeri en büyük bölge olan FK
için 10 dk, di÷er bölgeler için ise 2 dk düzeyindedir. KHS
bölütleme süreleri, hizalamada yöntemin ilk çalÕútÕrÕlmasÕ
sonucu elde edilen bölütleme sonnucunun merkez koordinatlarÕ
kullandÕ÷Õndan KHÖ bölütleme sürelerinin takribi iki katÕdÕr.
ùekil 3 ise bir test MR görüntüsüü için kÕsmen elle ve otomatik
bölütlenmiú bölgelerin 3-B görünümlerini
g
sunmaktadÕr.
Sistem bu görüntü için en yüksekk DSC de÷erlerini KÇø seyrek
alt örneklemenin e÷itim moddelleri kullanÕldÕ÷Õnda elde
etmiútir. Bu de÷erler sÕrasÕyla FK
K, DTK, øTK ve PK için %85,
%82, %83 ve %82 olarak bulunm
muútur.

4. Son
nuçlar
Bu çalÕúmada, arka plan
p
voksellerinin büyük
ço÷unlu÷unun azaltÕlmasÕna, dahha az sayÕda önemli özellik
kullanÕlmasÕna ve tamamen OA bulgulu katÕlÕmcÕlara ait MR
görüntülerinin kullanÕlmasÕna ra÷men, yüksek alan MR
görüntülerinde voksel sÕnÕflandÕÕrma tabanlÕ bölge büyütme
algoritmasÕnÕn en az literatürdeeki çalÕúmalar kadar baúarÕlÕ
oldu÷u kanÕtlanmÕútÕr. DSC öllçümünü en iyileyen çevre
iliúkili seyrek alt örnekleme tekni÷i, benzer bölütleme
problemleri için hem MR
R görüntülerinin hesapsal
karmaúÕklÕ÷ÕnÕ azaltmak hem dee ilgi bölgesini güvenilir bir
úekilde ayÕrt edebilmek için etkinn bir yol olarak görülmüútür.

Tablo 1 FarklÕ alt örnekleme teknikleriyle üretilen e÷itim modelleri için konum hizalama iyileútirmesi öncesi ve sonrasÕnda
elde edilen otomatik kÕkÕrdak doku bölütlemelerine ait DSC ölçümlerinin ortalamalarÕ ve standard (Stand.) sapmalarÕ.
KÕkÕrdak Bölgesi
Örnekleme
DSC (%)
Ortalama.
Düzgün
Stand. sapma
Ortalama.
Gauss
Stand. sapma
Ortalama.
KÇø
Seyrek
Stand. sapma
Ortalama.
KÇø
SÕk
Stand. sapma

FK
KHÖ KHS
79.51 80.59
4.00 2.90
79.28 80.50
3.67 3.07
79.37 82.60
5.79 3.55
74.24 76.87
5.82 4.80

(a)

TK
KHÖ KHS
69.10 66.49
3.91 4.93
80.48 82.04
3.82 3.23
80.71 83.08
4.46 2.96
72.50 76.55
5.57 3.94

(b)

DTK
KHÖ KHS
69.02 65.89
6.43 7.02
80.75 83.17
6.38 4.72
81.37 84.57
6.55 3.71
74.26 79.43
7.48 3.98

(c)

øTK
KHÖ KHS
69.25 67.00
4.71 5.26
79.89 80.65
3.49 2.72
79.69 81.28
4.33 3.33
70.26 73.17
6.09 5.44

(d)

PK
KHÖ KHS
56.72 57.31
13.33 13.24
66.16 71.03
12.41 8.93
66.01 72.60
13.85 8.53
59.20 66.48
14.58 8.68

Toplam
KHÖ KHS
74.70 74.76
3.14 4.01
79.10 81.03
3.61 2.63
78.71 81.93
5.35 2.88
72.41 75.75
5.44 3.84

(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
ùekil 3 Bir test MR görüntüsü için kÕsmen elle bölütlenmiú (a, f) ve düzgün (b, g), Gauss (c, h), KÇø seyrek (d, i) ve KÇø sÕk
(e, j) alt örnekleme tekniklerinin e÷itim modellerine göre otomatik bölütlenmiú kÕkÕrdak bölgelerinin üstten (ilk satÕr) ve
alttan (ikinci satÕr) 3-B görünümü.
Gelecek çalÕúmalar, kÕkÕrda÷Õn bozulabilir do÷asÕna uygun
bir yaklaúÕm olan sÕnÕflandÕrma tabanlÕ bölge büyütme
algoritmasÕnÕn bazÕ eksikliklerinin kÕkÕrdak bölgelerinin
konum ve úekil bilgileri ile birleútirilmesiyle giderilmesi ve
bölütlenen bölgelerin ölçümlenmesi yönünde olacaktÕr.

[4]

Teúekkür
OAI, National Institutes of Health (NIH) sermayesiyle beú
sözleúmeden (N01-AR-2-2258; N01-AR-2-2259; N01-AR-22260; N01-AR-2-2261; N01-AR-2-2262) oluúan bir kamuözel ortaklÕ÷ÕdÕr ve OAI ÇalÕúmasÕ AraútÕrmacÕlarÕ'nca
yürütülmektedir. Özel sermaye ortaklarÕ arasÕnda Merck
AraútÕrma LaboratuvarlarÕ, Novartis Farmasötik ùirketi,
GlaxoSmithKline ve Pfizer A.ù. bulunmaktadÕr. OAI'nin
kamu kullanÕmÕna açÕk veri set setini kullanarak hazÕrlanan bu
metin muhakkak OAI araútÕrmacÕlarÕnÕn, NIH'in veya özel
sermaye ortaklarÕnÕn fikir ya da görüúlerini yansÕtmamaktadÕr.
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