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Özetçe—  Pektoral kas, mediolateral oblik (MLO) 
pozisyonundaki mamografide genellikle, kabaca üçgen 
şeklinde olan belirgin yoğun bir bölgeye benzemektedir. 
Benzer olarak kitleler de genellikle mamografide belirgin 
yoğun bölgeler olarak gözükürler. Bu nedenle, her şeyden 
önce, çoğu bilgisayar destekli alglama (CAD) sistemi yanlş 
pozitif saysn azaltmak için pektoral kas bölgesini kaldrr. 
Bu çalşmada pektoral kas bölgesini, optimum kontur seçme 
(OKS) yaklaşm ile belirleyen bir yöntem önerilmiştir. 
Önişleme aşamasndan sonra, MLO mamografi görüntüsü 
için izokontur haritas oluşturulur. Önerilen yöntem, 
pektoral kas bölgesine ait yuvalama yapan konturlarn 
değişimini incelemektedir. Bir sonraki aşamada, yuvalayan 
bu konturlar için şekil ve yoğunluğa dayal baz ayrt edici 
özellikler belirlenir. Pektoral kas snr, tanmlanan OKS 
kurallar ile belirlenir. Son aşamada bu snrn pürüzlülüğü 
en küçük kareler yöntemi ile kaldrlr. MIAS veri 
tabanndan alnan 84 adet mamografi görüntüsü üzerinde 
test edilen bu yöntem, % 5.2 yanlş negatif (YN) ve % 3.5 
yanlş pozitif (YP) oranlar ile bölütleme işlemi 
gerçekleştirmiştir. Küçük boyutlu pektoral kas bölgeleri için, 
önerilen yöntem bu alandaki baz öncü çalşmalardan daha 
iyi performans göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler — Mamografi; pektoral kas; izokontur 
haritas;  yuvalama. 

Abstract— A pectoral muscle usually resembles a salient 
dense region, which is roughly triangular shape, in 
mediolateral oblique (MLO) position mammography. 
Similarly, masses usually appear to be salient dense in 
mammograms. Therefore, first of all, most computer-aided 
detection (CAD) systems remove the pectoral muscle region 
in order to reduce the number of false positives. In this 
study, a method is proposed to determine the pectoral muscle 
region by the optimal contour selection (OCS) approach. 
After the preprocessing stage, an isocontour map for the 
MLO mammogram image is formed. The proposed method 
examines the variation of the nesting contours of the pectoral 
muscle region. In the next stage, some discriminating 
features based upon shape and intensity for nesting contours 
is determined. The pectoral muscle border is determined by 
the defined OCS rules. In the final stage, roughness of the 
pectoral muscle border is removed by least-squares fitting 

method. This method, which was tested on 84 mammogram 
images taken from the MIAS database, performed the 
segmentation with %5.2 false negative (FN) and 3.5 % false 
positive (FP) ratios. For small size pectoral muscle regions, 
proposed method outperforms some state of the art studies in 
this field. 

Keywords — Mammography; pectoral muscle; isocontour 
map; nesting. 

I. GİRİŞ 
Bu çalşmada, mediolateral oblik (MLO) 

pozisyonundaki mamografi görüntülerinde yer alan 
pektoral kas bölgesini optimum kontur seçme (OKS) 
yaklaşm ile bölütleyen bir yöntem önerilmiştir. MLO 
mamografi görüntülerinde, pektoral kas kabaca üçgen 
şeklinde olan belirgin yoğun bir bölgeye benzemektedir. 
Bu bölge doku ve parlaklk değeri istatistikleri bakmndan 
anormal bölge adaylar ile benzerlik göstermektedir. Bu 
nedenle, mamografi görüntüsündeki anormal bölgeleri 
belirleyen BDT sistemleri bu bölgeyi çkararak yanlş 
pozitif saysn azaltmay hedeflerler.  

Pektoral kas bölgesini çkarmadan kitle belirleyen daha 
önceki çalşmamz [1],  ilgili bölge üzerinde yanlş pozitif 
sonuçlarla karşlaşmştr. Diğer bir çalşmamzda [2] 
pektoral kas bölgesini çkarma işlemi yapmadan, ortaya 
çkan ilgi bölgelerinin, pektoral kas bölgesi üzerinde olma 
ihtimalini inceleyen bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem 
[2]; pektoral kas bölgesi parlaklk dağlmnn,  düşük 
standart sapmal ve yüksek bir ortalama değerde olduğu 
varsaymna dayanmaktadr. Dolaysyla, bu durumun 
geçerli olmadğ görüntülerde ise çalşmamaktadr. Meme 
ve akciğer kitlelerinin snrlarn bulan daha önceki 
çalşmalarmzda [3-4] yuvalama yapan eş merkez bölgeler 
için kural tabanl eleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu 
çalşmalardaki yöntemler yalnzca kitleler için test edilmiş 
olup, pektoral kas belirlenmesi için uyarlanmamştr.  

Bu çalşmadaki önermiş olduğumuz yöntem, kitle 
bölütlemek için geliştirdiğimiz yönteme [3] 
dayanmaktadr. Önişleme aşamasndan sonra, MLO 
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mamografi görüntüsü için çoklu eşikleme algoritmas ile 
izokontur haritas oluşturulur.  Pektoral kas bölgesi 
konturlar arasndaki alan değişimi, parlaklk standart 
sapma değişimi ve baz şekil özellikleri hesaplanr. 
Pektoral kas snr, tanmlanan OKS kurallarnn 
hesaplanan özelliklere uygulanmas ile bulunur. Son 
olarak bu kontur üzerinde oluşan pürüzler 3. dereceden bir 
denkleme eğri uydurma yaplarak ortadan kaldrlr. 

Ferrari ve ark. [5] Gabor filtresi ve Hough dönüşümleri 
ile pektoral kas snrlarn belirlemişlerdir. Öncü olarak 
kabul edilen bu çalşma tarafndan hazrlanan radyolog 
çizimleri bu alanda çalşma yapan çoğu araştrmac 
tarafndan kullanlmştr. Bu araştrmaclar yaptklar 
çalşmalarn performans değerlendirmesi için bu öncü 
çalşmann sonuçlar ile ayn şartlar altnda mukayese 
etmişlerdir. Ma ve ark. [6]  , Değişen Piramit ve Minimum 
Dallanan Ağaç algoritmasn kullanmaktadr. Feudjio ve 
ark. [7] ise Bulank C-Ortalama Kümeleme algoritmas ile 
pektoral kas bölgesini kabaca bulduktan sonra, Yineleyen 
İyileştirme yöntemi ile tam snr bulma işlemini 
gerçekleştirmişlerdir. Ma ve ark. [6]  ile  Feudjio ve ark. 
[7] geliştirdikleri yöntemleri bu öncü çalşma ile 
mukayese etmişlerdir.  Bu alandaki pek çok yöntemin 
eksikliklerinin ve üstünlüklerinin mukayese edildiği 
değerlendirme çalşmalar da bulunmaktadr [8-10].  

Geliştirilen yöntemin başar analizi, Ferrari ve ark. [5] 
tarafndan kullanlan MIAS veri tabanndan alnmş 84 
adet tbbi görüntü üzerinde incelenmiştir. Ferrari ve 
ark.’nin kullanmş olduklar radyolog çizimleri ile 
geliştirdiğimiz yöntemin sonuçlar YP ve YN piksel 
oranlar bakmndan mukayese edilmiştir. Pek çok 
çalşmann [5-7] başarsz olduğu küçük pektoral kas 
bölgelerinde, önerdiğimiz yöntem doğru sonuçlar 
vermektedir. Önerilen yöntem, bulanklaşma miktar 
yüksek olan pektoral kas bölgelerinde başarsz 
olmaktadr. Bu durumun oluşmadğ tüm görüntüler için 
başarl bir performans göstermektedir.  

II. ÖNERİLEN YÖNTEM  
Şekil 1’de önerilen yöntemin blok diyagram 

verilmektedir. Aşağdaki ksmlarda blok diyagram 
aşamalar detayl bir şekilde açklanmştr. 

 
 

 
Şekil 1. Önerilen Yöntemin Blok Diyagram 

A. Önişleme  
Önişleme aşamasnda, görüntüler üzerinde yer alan 

arka plan bozucu etkisi ve kenar boşluklar ortadan 
kaldrlr. Bu işlem için daha önceki çalşmamzdaki [2-3] 
önermiş olduğumuz önişleme yöntemi kullanlarak meme 
snrlar belirlenerek bunun haricindeki ksmlar 
çkarlmştr.  Ayrca hem sağ hem de sol görüntülerinin 
her ikisinde de ayn koordinat sisteminin geçerli 
olabilmesi için sol görüntülere döndürme işlemi 
yaplmştr. Yön belirlenme işlemi için, görüntünün sağ ve 
sol köşelerinde seçilen 20*20 piksel karelik bir alann 
parlaklk dağlmnn ortalama değer karşlaştrmas 
yaplr. Sağ yönlü görüntüler aynen braklrken, sol yönlü 
görüntülere döndürme işlemi yaplr. Şekil 2 ‘de yer alan 
örnek bir mamografi görüntüsü için kenar boşluklar ve 
arka plan bozucu etkisi atlmştr. Ayrca döndürme işlemi 
ile birlikte tüm görüntüler için geçerli olacak olan 
koordinat düzlemi oluşturulur. Sonuç olarak, (0,0) 
koordinat noktas tüm görüntülerde pektoral kas bölgesine 
ait olur. 

 Şekil 2. Arka plan çkarlma ve döndürme işlemi 

Önişleme aşamasnda son olarak, görüntüler üzerinde 
yer alan gürültü kaynakl bozucu etkileri azaltmak için 
yumuşatma işlemi yaplr. Bu işlem için 5*5 ebatlarndaki 
ortalama değer filtresi kullanlmştr. 

 
            (a)                    (b)                      (c)               (d)                  (e) 

Şekil 3. Örnek mamografi görüntüleri ve ön işleme çktlar. 

MLO mamografi görüntülerinde, pektoral kas bölgesi 
genellikle kabaca üçgen şeklinde ve belirgin bir bölge 
olarak gözükür. Fakat nadiren, bu bölge için şekil 
bozukluklar, çok küçük ebat ve bulanklk vb. durumlar 
ile karşlaşlabilmektedir. Şekil 3’ de yukardaki bahsi 
geçen bozucu durumlar için örnek mamografi görüntüleri 
ile ön işleme aşamas çktlar yer almaktadr. Şekil 3 (a) 
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ve (b) görüntülerinde, yanlş pozisyon çekiminden dolay 
ilgili bölgenin oldukça az bir ksm mamografi üzerinde 
görülebilmektedir. Şekil 3 (c) görüntüsünde ilgili bölge 
üzerindeki, deri katlanmas sonucunda yapay bir pektoral 
kas snr oluşmuştur.  Şekil 3 (d) görüntüsündeki pektoral 
bölgesinin alt ksm snrlar, bulanklk yüzünden zor 
seçilebilmektedir. Şekil 3 (e)  görüntüsünde pektoral bölge 
alt ksmlar ise yaknnda yer alan diğer yoğun bölgeler 
ile birleşik olarak görülmektedir.  

B. Eş düzey konturlar için Özellikler 

Bu aşamada ilk olarak, görüntü için çoklu eşikleme 
algoritmas ile eşkontur haritas oluşturulur. Pektoral kas 
bölgesi, yuvalama yapan eş-konturlardan oluşmaktadr.    
Bu çalşmada önermiş olduğumuz yöntem,  yuvalama 
yapan pektoral kas bölgesi konturlarn şekil ve parlaklk 
dağlm özellikleri bakmndan incelemektedir. Pektoral 
kas bölgesinin başlangç koordinat noktasn kapsayarak 
“n” adet yuvalama yapan konturlar ��  ile denklem (1) ‘de 
gösterilmektedir.  

 �� = Γ�, Γ�, Γ�,… Γ�         (1)  

Konturlar için alan hesab “A” , içerisindeki piksellerin 
yoğunluk değerlerinin standart sapmalar “S”, katlk 
miktar olan alann konveks alanna oran “K” ve son 
olarak üçgene olan benzerlik oran “B” simgesi ile 
gösterilmiştir. Üçgene olan benzerlik için, kontur 
köşelerini kapsayan bir üçgen ile ilgili kontur arasndaki 
alan benzerlik ölçülür. Gerçek değer olarak kabul edilen 
üçgen alan ve dşndaki kontur alan (yanlş pozitif ) ile 
içindeki kaçrlan alan (yanlş negatif) değerlerinin 
toplamna oran, benzerlik miktar olarak hesaplanr. 
Yukarda tanmlanan özellikler denklem (2-5)’de 
gösterilmiştir. 

�(��) = �(Γ�) � �(Γ�),�(Γ�) � �(Γ�),…�(Γ�) � �(Γ���)         (2) 

�(��) = �(Γ�), �(Γ�), �(Γ�), . . �(Γ�)           (3) 

�(��) = �(Γ�),�(Γ�), �(Γ�), . . �(Γ�)       (4) 

�(��) = �(Γ�),�(Γ�), �(Γ�), . . �(Γ�)       (5) 

C. Optimum Kontur Seçimi 

(2-5) denklemleri ile belirlenen özellikler her bir 
yuvalama yapan kontur için hesaplanr. Şekil 3 (d) ‘deki 
örnek mamografi görüntüsünün (0,0) koordinat noktasn 
kapsayp yuvalama yapan her bir konturu için bu 
özellikler srasyla; konturlar için alan fark, standart 
sapma dağlm, üçgen benzerliği ve katlk oranlar 
dağlm Şekil 4 ‘de verilmektedir. Bu şekil üzerindeki x 
eksenleri yuvalama yapan konturlarn maksimum 

parlaklk düzeyi 255 ‘den aşağ doğru inen eş düzey 
seviyesini göstermektedir. 

 
 Şekil 4. Konturlar için srasyla alan, üçgen benzerlik, 
        standart sapma ve  katlk oran dağlm  

Alnan bu özelliklerin değişimlerinin pektoral kas 
snrn belirlemedeki rolü deneysel olarak incelenmiştir. 
Bu deneysel çalşma sonrasnda, pektoral kas snrn 
belirlemek için Optimum Kontur Seçim (OKS) yaklaşm 
geliştirilmiştir. OKS yaklaşm (6-8) denklemleri ile 
verilen kurallar kapsamaktadr. Bu kurallara uyan 
yuvalamas en yüksek olan kontur, pektoral kas snr 
olarak belirlenmektedir. 

�(��) � 0.������(��) � 0.������(��) > ������(��) > 0.6      (6) 

�(��) � 0.������(��) > ������(��) > 0.7           (7) 

�(��) > �0�����(��) > 0.8                           (8) 

D. Eğri Uydurma 

Belirlenen pektoral kas snrnda gürültü kaynakl, 
komşu doku ile birleşme vb. gibi durumlardan dolay 
pürüzler oluşabilmektedir. Bu durumun etkisini ortadan 
kaldrmak için en küçük kareler yöntemi ile 3. dereceden 
bir denklem ile eğri uydurma işlemi yaplr.     

III. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

     Geliştirilen yöntemin başar analizi, Ferrari ve ark.[5] 
tarafndan kullanlan  MIAS  ‘dan alnmş 84 adet tbbi 
görüntü üzerinde incelenmiştir. Ferrari ve ark.’nn 
kullanmş olduklar radyolog çizimleri ile geliştirdiğimiz 
yöntemin sonuçlar YP ve YN piksel oranlar bakmndan 
karşlaştrlmştr.  
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      Şekil 3’de yer alan örnek mamografi görüntüleri 
üzerinde, geliştirdiğimiz yöntem (krmzçizgi), gerçek 
değer(sar çizgi), Hough yöntemi(mavi çizgi) [5] ve Gabor 
yöntemi (yeşil çizgi) [5] pektoral kas snr sonuçlar Şekil 
5 ‘de gösterilmiştir. 
 

 
            (a)                        (b)                (c)               (d)                  (e) 

Şekil 5. Örnek mamografiler için farkl yöntemlerin hesapladğ ve 
radyologlarn çizdiği pektoral kas snrlar.  

      Şekil 5 (a) ve (b) de yer alan pektoral kas snrlarn 
Hough ve Gabor yöntemi belirleyememesine rağmen, 
geliştirdiğimiz yöntem gerçek değere çok yakn bir şekilde 
belirlemiştir. Bu iki görüntüde gerçek değer sar çizgi ile 
yöntemimizin bulduğu krmz çizgi çoğu yerde üste 
çakştğndan dolay birbirinden zor ayrt edilmektedir. 
Çoğu yöntem [5,7] bu ebatlardaki küçük pektoral kas 
snrlarn belirlemede başarsz olurken, önermiş 
olduğumuz yöntem içerisindeki tanml olan özellikler 
sayesinde bu tür pektoral kas snrlarn hatasz 
belirlemektedir. Şekil 5 (c) de yer alan pektoral kas snr 
için, Hough ve Gabor yöntemleri[5] de yanlş negatifle 
karşlaşmştr. Yöntemimiz bu görüntü içinde başarl bir 
performans göstermiştir. Şekil 5 (d) de görüntü için 
neredeyse Gabor yöntemi ile benzer sonuçlar vererek 
başarl bir bölütleme işlemi gerçekleştirmiştir. Şekil 5 (e) 
görüntüsündeki alt ksmn tamamen belirsiz olmasndan 
dolay yöntemimiz bu görüntüde başarsz olmuştur. 

 

Kriterler 
Bu alandaki çalşmalar  

[5] [5] [6] [7] OKS 

Yanlş Pozitif (YP) 1.98 0.58 2.55 2.58 3.5 

Yanlş Negatif (YN) 25.19 5.77 11.68 8.78 5.2 

YP<5% , YN<5% 10 45 40 38 32 
min(YP,YN)<5%, 
5%<=max(YP,YN)<=10% --- --- 20 24 28 
min(YP,YN)<5%, 
max(YP,YN)>10% --- --- 18 18 20 
5%<min(YP,YN)<10% 
max(YP,YN)>10%, --- --- 1 1 1 
5%<YP<10% 
5%<YN<10% 8 22 0 1 1 

YP>10%, YN>10% 66 17 3 1 2 

Tablo 1. Performans değerlendirmesi. 
 

Ferrari ve ark. [5] ile pek çok yöntem çalşmalarn ayn 
şartlar altnda kyaslamştr. Geliştirdiğimiz optimum 
kontur seçme (OKS) yaklaşm ile bu çalşmalarn bir 
ksm ile olan performans değerlendirme sonuçlar Tablo 
1’de gösterilmiştir. Önermiş olduğumuz yöntem 
mukayese edilen çalşmalara göre daha az YN ile 
karşlaşmaktadr. Fakat yanlş pozitif bakmndan 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 

IV. ÖNERİLER 
Geliştirdiğimiz yöntem bir pektoral kasnn şeklinin 

kabaca üçgen olmas varsaymna dayanmaktadr. Bundan 
sonraki çalşmamzda, pektoral kas snrnn bulank olan 
ksmlar için üst bölgeden alnan snrlar düzgün bölge 
için alnan verilere bağl olarak eğri uydurma yöntemleri 
ile tespit etme işlemi yaplmas planlanmaktadr.  
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