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Özetçe—Karaciğer damar segmentasyonu; karaciğer nakli 

ameliyatlarndan önce verici karaciğerinin incelenerek ameliyat 
planlamasnn yaplmas, hastalk teşhis işlemlerinde bölge tespiti, 
damar yapsn belirleme, otomatik damar snflandrma, lob 
hacimlerini belirleme, lob ayrştrma işlemlerinde damar 
bağlantlarnn elde edilmesi amacyla kullanlmaktadr.  

Literatürde, ultrason (US) görüntüleri üzerinde hastalk teşhis, 
damar belirleme gibi çalşmalar bulunmaktadr. Fakat US 
karaciğer görüntüleri üzerinde otomatik olarak damarlar 
belirleyip snflandran bir çalşma bildiğimiz kadaryla 
bulunmamaktadr. Bu çalşmann amac, US karaciğer görüntüleri 
üzerinde portal ve hepatik damar verilerini tespit etmek ve 
damarlar snflandrmaktr. Bu çalşma kapsamnda CT, MRI ve 
US tabanl karaciğer görüntülerinde damar segmentasyonu ile 
ilgili yaplan çalşmalar incelenmiştir. Kullanlan yöntem detayl 
bir şekilde açklanmş, deneysel çalşmalarla başarm incelenmiş 
ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 Kabuller: Etraf beyaz olan kontürlerin portal damar, diğer 
konturlerin ise hepatik damar olduğu varsaylmştr. 

 
Anahtar Kelimeler —Ultrason görüntüleri, karaciğer, damar 
segmentasyonu  

Abstract—Liver vessel segmentation can be used for planning 
the operation by examining the donor liver before liver 
transplantation operations, region detection in disease diagnosis 
procedures, determination of vessel structure, automatic vessel 
classification, determination of lobe volumes, acquisition of 
vessel connections in lobe decomposition processes. 

In the literature, there are studies such as disease diagnosis and 
vein identification on ultrasound (US) images. However, as far as 
we know, there is no study that automatically identifies and 
classifies vessels on US liver images. The purpose of this study is 
to detect portal and hepatic vein data on US liver images and to 
classify these vessels. In this study, CT, MRI, US based liver 
vessel segmentation studies were investigated. The method used 
is explained in detail, the method is applied with experimental 
studies and the results are evaluated. 

Acceptances: It was assumed that the contours with white 
circles were portal veins and the other contours were hepatic 
veins. 

 
Keywords —Ultrasound images, liver, vessel segmentation 

I. GİRİŞ 
Tbbi görüntü segmentasyonu, doku analizi ve 

snflandrlmas günümüzde tbbi görüntü işleme 
çalşmalarnda yaygn olarak kullanlan ve ilgilenilen bir 
alandr.  Doku bozukluklarnn tespiti, hastalk teşhisinde 
ve analiz işleminin hzlandrlmasnda yardmc olur. 
Birçok araştrmac, karaciğer, göğüs, karotid plak ve 
yumurtalk kitleleri gibi çeşitli organlarda kanserin ya da 
diğer hastalklarn teşhisi için görüntülerin doku analizini 
kullanmaktadr [1]. Karaciğer segmentasyonu; karaciğer 
fonksiyonlarnn takibi ve fibrosis, yağlanma, tümör 
alglama gibi karaciğer hastalklarnn teşhisinde büyük 
yarar sağlamaktadr [2].  

Medikal görüntüleme tekniklerinden US yöntemi, diğer 
görüntüleme yöntemlerine göre daha az maliyetli, 
kullanm kolay ve yaygn olarak kullanlan bir 
teknolojidir. US görüntülerde segmentasyon işlemini zor 
duruma getiren benek gürültü, gölge gibi etkenler vardr. 
Bundan dolay çalşmalarda, baz görüntü iyileştirme ve 
gürültü giderme yöntemlerinin de uygulanmas 
gerekmektedir. 

Karaciğer anatomisi morfolojik ve fonksiyonel olmak 
üzere iki farkl yaklaşm ile açklanabilir. Genel morfolojik 
yap karaciğerin dş görünümü ile ilgilidir ve damarlarn iç 
özellikleri, safra kanal dallanmalar hakknda bilgi vermez. 
Fakat bu özellikler cerrahi işlemlerde büyük önem arz 
etmektedir. Fransz cerrah ve anatomist olan Claude 
Couinaud ilk defa karaciğeri fonksiyonel 8 adet, 
birbirlerinin işlemlerini etkilemeyen, bağmsz segmente 
bölmüştür. Couinaud’un snflandrmasna göre her bir 
segmentin kendi damar giriş çkş sistemi vardr [3].  
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Şekil 1:  Couinaud yaklaşmna göre karaciğer segmentleri [3]. 

 
Karaciğer segmentasyonu ile ilgili çalşmalar atlas 

güdümlü, alan büyütmeli metotlar, deforme olabilen 
modeller ve snflandrmaya dayal yöntemler olarak 
ayrlabileceği gibi, bu kategorilerden alnan yöntemlerin 
birleştirilmesi ile oluşturulan grafik kesme, havza bazl 
konsept, beklenen maksimizasyon gibi kategorilere de 
ayrlabilir. Atlas güdümlü yöntemlerde 3B karaciğer 
görüntüsü istatistiki ve aktif şekil modeli uygulanarak 
görüntü verisine uyarlanmaya çalşlr. Snflandrma 
tabanl yöntemlerde genellikle Bayes yaklaşm kullanlr. 
Özellik çkarma için PCA (Principal Component Analysis) 
ve snf ayrmn doğrudan optimize edebilen LDA (Linear 
Discriminant Analysis) yöntemleri kullanlabilir [4]. 
Otomatik şekil belirlemede; Hough dönüşümü, makine 
öğrenmesi, evrimsel algoritmalar kullanlmaktadr [5]. 

Karaciğer segmentasyonu algoritmalar; otomatik veya 
yar otomatik yöntemler olabilmektedir. Karaciğer 
bölgesinin belirlenmesi için US karaciğer görüntüleri 
üzerinde; Hilbert eğrisi boyunca taranan pikseller üzerinde 
Tepe ve Çukur yöntemi ile Otsu algoritmasnn görüntülere 
uygulanmas, böylece karaciğer nesnelerini belirlemek için 
bir çekirdek bölge elde edilmesi buna örnek olarak 
verilebilir [6]. 

Hastalk teşhis ve tedavisinde yardmc olmas 
amacyla; US karaciğer görüntüsünün yapsal analizinin 
kullanlmas, Dalgack Paket Dönüşümü (WPT) ile 
çkarlan baz istatistiksel özellikler kullanlarak analiz 
işlemlerinin sonucunda Destek Vektör Makinesi (SVM) ile 
verilerin snflandrlmas [7] aktif kontur ile tümör 
belirleme [8] yaplan çalşmalar arasndadr.  

Damar tanma algoritmalar; damar yaplar, görüntü 
özellikleri ve şema belirleme yöntemlerinin birleşimine 
dayanmaktadr. Birçok model; yoğunluk, şekil, merkez 
çizgisi ve pürüzsüzlük gibi damar özelliklerinin ön 
bilgilerine dayanr. Hessian tabanl ölçek-alan artrma 
filtreleri, tarama ile birleştirilen genişletme filtreleri, 
çatallanmalar artrp damar dş verilerin azaltlmas, 
merkez nokta tabanl yöntemler hem alan büyütme hem de 
hzl ilerleme (marching) teknikleri ile kullanlmştr. 
Bulank şekil gösterimi ve bulank bağllk, özellik ve şekil 
çkartma daha sonraki yöntemlerdendir.  Genel hatlar ile 
segmentasyon yaklaşmlarna göre;  örüntü tanma, model 
tabanl, tarama, yapay zeka veya makine öğrenmesi 
şeklinde snflandrlmştr [9]. Başlangç şekil bilgisine 
dayanarak; Sato, Frangi ve offset medialness damar 
belirleme filtreleri birleşimi yardmyla damar özelliklerini 
çkarmak, son olarak ELM (Extreme Learning Machine) 
yöntemi ile arkaplan verilerinden damarlarn ayrştrlmas 
[10], US görüntüleri üzerinde otomatik damar  belirleme 

amacyla çok katmanl yapay sinir ağlarnn kullanlmas 
[11] yaklaşmlar bunlara örnek teşkil etmektedir. 

Bu çalşmada, US karaciğer görüntüleri üzerinde portal 
ve hepatik damar verilerini tespit etmek ve damarlar 
snflandrmak için bir yaklaşm sunulmuştur. 

II. YÖNTEM  
Çalşmalarda sonuçlarn daha iyi olmas için baz ön ve 

art işlemler yaplmas gerekmektedir. Görüntü ön işleme 
admlarnn amac arka plan aşr etkilerini ortadan 
kaldrarak anormalliklerin aranma sürecini snrlandrmak 
ve tespitini kolaylaştrmaktr [12, 13]. Gri seviye 
görüntüleri düşük farkllklar içeren, net olmayan kenarlara 
sahip olan, karşk dokulardan oluşan bir yapya sahiptirler 
[14]. Gürültü azaltma, yağ dokusu giderme, omurga, 
kaburga ve sağ böbreğin  çkarlmas, görüntü kalitesi 
artrma, morfolojik işlemler, eşikleme, özellik çkarma, 
kenar belirleme, ROI (Region of Interest) belirleme, eğitim, 
snflandrma ve yumuşatma gibi admlar  karaciğer 
segmentasyonunda kullanlan ön işlemlerdir (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2: Damar Snflandrma Yönteminin Admlar 

A. US Karaciğer Görüntülerinin Elde Edilmesi 
Bu çalşmada internet üzerinden bulunan ultrason 

karaciğer görüntüleri kullanlmştr. 

B. Görüntü İyileştirme ve Gürültü Azaltma 
Gürültü azaltma, görüntü kalitesi artrma ve karaciğerin 

diğer organlardan ayrştrlmas için ön işlemler yaplr. En 
yaygn yöntemler görüntü filtreleri ve görüntü 
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transformasyonudur [15]. Karaciğer doku yapsnn diğer 
organlara benzer olmasndan dolay segmentasyon 
işlemleri zor olmaktadr. Bundan dolay gürültüyü elimine 
etme, görüntü özelliğine göre yöntem seçme ve görüntünün 
kalitesini artrma; segmentasyon işleminin etkin şekilde 
yaplabilmesinde büyük öneme sahiptir. 

Ultrason görüntülerin fazla benek gürültüye ve 
zayflamş özelliklere sahip olmalarndan dolay karaciğer 
ultrason görüntülerinin segmentasyonu zorluklar 
oluşturmaktadr [6]. Bu çalşmada yerel olmayan 
ortalamalar filtresi gürültü azaltma amaçl kullanlmştr 
[16]. 

C. Çalşlacak bölgenin tespiti 
Hesaplama karmaşklğn azaltmak ve segmentasyon 

yönteminin performansn artrmak için gereksiz veriler 
yok edilir. Karaciğer sağ, sol ve alttan kaburga ile çevrildiği 
için kaburga dşndaki pikseller, üst ksmlardaki gereksiz 
yerler çkarlabilir. Bu çalşmada Bölge Tabanl Aktif 
Kontur Yöntemi [17] ile karaciğer snr belirlenmiştir. 
Başlangç konturu değeri atanmş ve sonuçta elde edilen 
kontur içinde kalan alan çalşlacak bölge olarak kabul 
edilmiştir. Kontur dşnda kalan alan ise maske verisine 
göre çkarlmş ve piksel değerleri siyah renk olarak 
atanmştr. 

D. Hepatik ve portal damar verilerini elde etme 
 Maske uygulanan sonuç görüntüleri üzerinde; 

yoğunluk değerleri homojen olmayan görüntüler için 
geliştirilmiş görüntü segmentasyonu için kullanlan seviye 
belirlemeli bir yöntem uygulanmştr [18].  Bu aktif kontur 
yöntemi ile karaciğer içindeki damar verileri belirlenmeye 
çalşlmştr. 

Belirlenen kontur verileri u kontur matrisinde 
tutulmuştur. Görüntü üzerinde elde edilen kontur 
verilerinin hangi piksellere denk geldiğinin belirlenmesi 
için u kontur matrisi Matlab contourc fonksiyonu ile bir c 
matrisine aktarlmştr. Bu c matrisi konturlerin seviye 
değerlerini, (x, y) koordinatlarn ve her bir kontur 
parçasnn kaç noktadan oluştuğunu gösteren iki boyutlu bir 
matristir. Satr says 2 olan bu matrisin sütun says elde 
edilen kontur noktalarna göre değişmektedir. 

C= ( level  x1,x2,x3, level x1,x2)            (1) 
           (3,      y1,y2,y3,      2,  y1,y2) 

E.   Hepatik ve portal damarlar ayrma  
Damar verilerinin snflandrlmasnda doku analizi 

yöntemi kullanlmştr. Karaciğer damarlarndan portal 
damarlarn etrafnn parlak iken hepatik damarlarn duvar 
ksmnn karanlk olduğu kabul edilmiştir. Bu bilgiden yola 
çklarak çalşma kapsamnda hepatik ve portal damar 
ayrm için damar verilerinin kenar ksmlarnn parlaklk 
değerleri kullanlmştr.  

Kenar Piksel Değerlerini Bulma: Bulunan kontur 
parçacklarnn etraftaki piksel değerlerine erişim için c 
matrisi üzerindeki her kontur parçacğ için görüntü 
boyutlarnda bir görüntü maskesi oluşturulmuştur. Her 
kontur parçacğ için oluşturulan maske değerlerinde 

kontur noktalar 1, diğer noktalar 0 değerine atanmştr. 
Daha sonra bu maske değerine morfolojik açma işlemi 
uygulanmştr. 

Ortalama Değer Hesab: C matrisi verileri kullanlarak 
kontur parçalarnn (x,y) noktalarna erişilmiş ve bu 
noktalara denk gelen görüntü piksel değerleri toplanarak 
her bir kontur parçacğ için ortalama değerler 
hesaplanmştr. Ayn işlemler kenar noktalarn içeren 
maske üzerinde elde edilen noktalar için de uygulanmştr. 
Maske üzerinde 1 değeri alan noktalar orjinal görüntü 
üzerinde koordinat olarak kullanlmştr ve bu noktalarn 
ortalamas hesaplanmştr. Böylece ilk kontur değeri ve 
etrafndaki noktalarn ortalamasnn fark ölçülmeye 
çalşlmştr. Kontur ortalama değeri komşu pikselllerle 
elde edilen ortalamadan, manuel belirlenen değer kadar 
küçük ise bu damar portal aksi halde hepatik damar olarak 
kabul edilmiştir. 

III. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Deneysel çalşmalar internet üzerinden elde edilen 

karaciğer ultrason görüntüleri kullanlarak Matlab 
ortamnda yaplmştr. Portal damarlarn etraf beyaz olarak 
işaretlenmiş, diğer kontürler ise hepatik damarlar olarak 
kabul edilmiştir. Örnek bir US karaciğer görüntüsü[19] 
üzerinde uygulanan işlemlerin sonuçlar Şekil 3’te 
görülmektedir. 

 
a-Orijinal  US karaciğer  görüntüsü 

 
b-Gürültü giderme sonucu 

 
c-Çalşlacak bölgeyi belirleme 
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d-Damar verilerini elde etme 

 
e-Portal damarlar 

 
f-Snflandrma sonucu 

 
Şekil 3: Uygulanan yöntemin sonucunda elde edilen görüntüler 

IV. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu çalşmada ultrason karaciğer görüntüleri üzerinde 

damar verileri belirleme, bu damar verilerini portal ve 
hepatik olmak üzere snflandrma işlemi yaplmştr.  

Görüntü boyutunun büyük olmasnn fazla zaman 
aldğ, karaciğer etrafndaki organ ve doku elemanlarnn 
segmentasyon işlemini etkilediği, başlangç kontur noktas 
seçmenin görüntülerde farkllk gerektirdiği ve doğru bölge 
tespitinde önemli rol oynadğ, elde edilen damar 
verilerinin ayrştrlmasnda fark değerinin görüntüye göre 
belirlenmesi gerektiği ve açma yap elemanlarnn farkl 
sonuçlar ortaya çkardğ gözlemlenmiştir. 

Damar verisi olarak kabul edilen kontur 
parçacklarndan hangilerinin gerçek damar verisi 
olduğunu otomatik alglama, damar verilerinin 
snflandrlmasndan sonra uzman tarafndan 
doğruluğunun kontrol edilmesi, karaciğer damar yaps 
çkarlarak karaciğer loblarn belirleme bu çalşmann 
devamnda yaplabilir. 
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