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Özetçe
Bu çalışmada, yer gerçekliği bilgisi içeren histopatolojik
görüntülerde hücresel bölgelerin tespiti yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle görüntü içerisinden alınan pencerelerde, Gabor filtresi kullanılarak, belirli yönlerde belirli
frekans içeriğinin olup olmadığını bulmak amaçlanmış,
pencerelenen bölgelerden öznitelikler çıkarılmıştır. Böylece eğitim ve test veri setleri oluşturulmuştur. Daha
sonra çıkarılan eğitim veri setleri kullanılarak k-en yakın
komşular (k-nearest neighbors), destek vektör makinesi
(support vector machine) ve rastgele ormanlar (random
forest) eğiticili sınıflandırma yöntemleri kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Test verileri kullanılarak yapılan sınıflandırmaların başarıları gözlemlenmiş, elde edilen sonuçlar tablo şeklinde sunulmuştur.

Abstract
In this study, it was aimed to perform cell detection in
histopathologic images which contains ground truth information. Firstly, in the patches which taken from the
image, it is aimed to find out whether there is a certain
frequency content in certain directions by using Gabor
Filter. Features are extracted from the patches. Thus, training and test data sets were created. Then, using the training data sets, k-nearest neighbors, support vector machine, and random forest trained classification methods
were used for classification. The success of classifications were observed with using test dataset and the results
were presented.

1.

Giriş

Histopatoloji, hastalıklı dokuları inceleyerek tanı koymayı amaçlayan bilim dalıdır. Dokular, pataloglar tarafından öncelikle görünür bir anormallik olup olmadığına
bakmak ve ayrıntılı olarak incelemek için çıplak gözle incelenir. Sonra dokular çeşitli kimyasallar ile boyanır. Elde
edilen HE (Hematoxylin and eosin) boyalı doku örnekleri,
patologlar tarafından, hücre boyutu, hücre şekli, dağılımı
vb. hücrebilimsel tanımlayıcılardan yararlanarak incelenir, analiz yapılır.

Patologlar, dokudaki her ayrıntıyı analiz edebilmeli,
birbirine çok benzeyen hastalıkları doğru teşhis edebilmek için en küçük ayrıntıyı fark edebilmelidir [1]. Bunun
için yüksek dikkate ihtiyaçları vardır. Bunun yanında büyük baskı altında çalışabilmeli ve kritik kararlar verebilmelidirler.
Patologların üzerindeki iş yükünü ve maliyetini azaltmak, insan kaynaklı hataları en aza indirmek ve farklı
laboratuarlarda elde edilen sonuçların karşılaştırılabilirliği artırmak amacıyla bilgisayar destekli teşhis sistemleri kullanımı önemli hale gelmektedir [1]. Bu sistemler
ile hücresel bilginin net bir şekilde çıkarılması için çok
hızlı bir şekilde gelişen teknolojiden yararlanılabilir. Analiz edilen histopatolojik doku örneklerine ait yüksek çözünürlüklü görüntülerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına taşınması, günümüz teknolojisi ile mümkündür.
Ek olarak bilgisayar ortamına aktarılan bu bilginin yüksek kalite ve çözünürlükte olmasının yanında ekonomik
olması da geliştirilecek tıbbi sistemin avantajlı yönüdür.
Geliştirilecek bu bilgisayar yardımlı teşhis (computeraided diagnosis; CAD) sistemi ile sayısallaştırılan veriler
kullanılarak, patologlara yardımcı olunabilir, patologların daha güvenilir analizler yapmaları sağlanabilir. Geliştirilen bu tıbbi sistemler ile doku analizi, hastalık teşhisi,
sınıflandırma, derecelendirmede gerekli niceliksel analiz
ve özellik çıkarma işlemleri daha kolay ve insan kaynaklı
hataları azaltarak, daha güvenilir hale gelmektedir [2] [3].
Teknolojinin ilerlemesi ve konuyla ilgili ihtiyacın giderek büyümesinden sonra Histopatolojik görüntülerin bilgisayar ortamında analiz edilerek sınıflandırılması veya
bölütlenmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Son
yıllarda popüler olan derin öğrenmenin yanında makine
öğrenmesi tekniği de kullanılmaktadır. Histopatolojik görüntülerde, bilgisayarla görü (computer vision) alanında
çalışanların yoğun ilgisini çeken, özellikler çantası (bag
of features) yaklaşımı kullanılarak öznitelikler çıkarılmış,
çıkarılan bu öznitelikler destek vektör makineleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Histopatolojik görüntülerin, belirli renk, kenar ve belirli bir yapıya sahip olmaları, sınıflandırma ve bölütleme için özellikler çantası yaklaşımını,
potansiyel olarak uygun hale getirmiştir [4]. Başka bir
çalışmada, en ölümcül malignite tipi olan akciğer kanseri

için Positron Emission Tomography (PET) taramalarından çıkarılan öznitelikler, destek vektör makinelerinden
(SVM) geçirilerek optimum eşik değeri elde edilmiş ve bu
değer ile sağlıksız ve sağlıklı bölüm ayrımı yapılmıştır.
Ayrıca bu çalışma tümör konumu hakkında "ikinci bir
okuyucu" fikrini sunmuştur [5]. Başka bir çalışmada popüler konu derin öğrenme (deep learning) mimarisi olan
Konvolüsyonal Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks; CNN) [6], kullanılarak 2 boyutlu görüntüler üzerinde başarılı bölütleme (segmentation) çalışmaları yapılmıştır [7]. Başka bir çalışmada ise derin bir öğrenme
mimarisi kullanılarak bazal hücreli karsinoma kanseri [8]
tespiti yapılmıştır [10]. Diğer bir çalışmada, kaynak görüntünün, kare bir yamasından örneklenmiş, ham RGB
verisi üzerinde çalışan, güçlü bir piksel sınıflandırıcı olan
max-pooling evrişimsel sinir ağı (MP-CNN) kullanılarak,
göğüs kanseri histopatoloji görüntülerinde mitoz tespiti
yapılmıştır [1]. Tam doku kayıtlarından elde edilen histopatoloji görüntülerinde uzamsal bilgininde kapsamlı olarak incelendiği ve derin öğrenme algoritmaları ile hücre
bölütlemesinin amaçlandığı bir çalışma da literatürde yeralmaktadır [9].

Şekil 2: Çalışmanın akış şeması
Çalışmada, bu veri kümesi kullanılarak, görüntülerde
hücre tespiti yapılması amaçlanmıştır. Görüntüler hücre
olan bölümlerin dokusu ile hücre olmayan bölümlerin dokusu farklı olduğundan bu farklılığı çıkaracak öznitelikler
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 11 × 11 ve 13 × 13
piksel boyutlarında alınan pencerelerden İnsanların dokuyu nasıl ayırt ettiği konusunda makul bir model olduğu düşünülen ve dokudaki farklı frekansları tespit edebilecek olan Gabor filtresi kullanılarak öznitelikler çıkarılmış, eğitim ve test veri kümeleri oluşturulmuştur. Daha
sonra eğiticili sınıflandırma yöntemlerinden olan k-en yakın komşu (KNN) [14], destek vektör makinesi (SVM)
[15] ve rastgele orman (R.Forest) [16] algoritmaları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Son olarak da Şekil 2’de gösterildiği üzere çalışmanın başarı oranı ölçülmüştür.
Şekil 1: Veri kümesine ait örnek
Bu çalışmada kullanılan veri kümesi, Yale Üniversitesindeki David Rimm Laboratuarında, göğüs kanseri hücresi algılama çalışması için orijinal olarak oluşturulmuştur. Bu veri kümesi 58 adet HE (Hematoxylin and Eosin)
boyalı histopatolojik görüntü içermektedir. Görüntüler,
üç renk katmanına (RGB:red-green-blue) sahiptir. Her
görüntü, yaklaşık olarak 200 × 200 piksel boyutlu, yer
gerçeklik değerlerine göre belirlenmiş boyutlara ayrılmıştır [11]. Veri kümesine ait orijinal görüntüler ve yer gerçeklik değerleri University of California at Santa (UCSB)
Bio-image Informatics Center tarafından sağlanmaktadır
[12] [13]. Çalışmada kullanılan iki yüksek çözünürlüklü
görüntü ve yer gerçeklik değeri görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.

2.

Yöntem

Çalışmada hücre tespiti yapabilmek için görüntüdeki
hücre olan bölümler ile hücre olmayan bölümler arasındaki ayırt edici bilgiyi çıkartmamız gerekir. Bu bölümlerdeki dokular arasındaki farklılık, ayırt edici bilgiyi elde
etmemizi sağlayacaktır. Dokusal farklılığı ortaya koyacak
olan öznitelikleri çıkarmak amacıyla Gabor filtresi kullanılmıştır. Gabor filtresi, görüntü üzerindeki belirli yönlerde uzanan ayrıntıları tespit etmek için kullanılan bir
görüntü işleme filtresidir. Görüntü içerisindeki farklı frekansa ait içeriğin yön ve bölge bilgi analizi yapar. Dokusal farklılıkları bulmak için ideal bir yöntemdir [17].
Gabor Filtreleri, doku segmentasyonu [18], plaka tanıma,

parmak izi işleme [19] ve birçok görüntü işleme uygulamasında başarılı sonuç vermiştir [18]. Gabor Filtrelerinin, Memeli görsel sistemlerindeki basit hücrelerin alıcı
profillerine yüksek oranda benzediği de tespit edilmiştir
[20]. Tüm özelliklerden dolayı Gabor Filtresi çalışma için
uygun bir öznitelik çıkarma algoritması olduğu değerlendirilmiştir.

Şekil 3’deki akış şemasında gösterildiği gibi, alınan
giriş görüntüsü 3 ana renk katmanına (R-G-B) ayrılmıştır.Ardından üç katman için de aynı işlemler uygulanmıştır (Şekil 3a). Alınan her bir görüntünün bir katmanından, hücre ve hücre olmayan olmak üzere 11×11 ve 13×13
piksel boyutunda, rastgele, 30 parça alınmıştır. Alınan
her bir parçaya Gabor filtresi uygulanmıştır (Şekil 3b).
Bunun sonucunda her bir parçadan, parça boyutunda 6
adet değer matrisi elde edilmiştir.Tüm katmanlardan alınan bu değerler, birleştirilerek eğitim için gerekli öznitelik matrisleri oluşturulmuştur (Şekil 3c). Alınan pencereye göre çıkarılan öznitelik matris boyutları Tablo 1’de
verildiği üzere farklılık göstermektedir (Şekil 3d).

Tablo 1: Pencere Boyutuna Göre Oluşturulan Öznitelik
Matris Boyutları
Pencere Boyutu
1
2

11 × 11
13 × 13

1800 × 18
1800 × 18

1800 × 2178
1800 × 3042

Veri kümesi içerisinden alınan 30 görüntüden eğitim
amaçlı elde edilen, Tablo 1’de de verilmiş olan öznitelikler k-en yakın komşu, destek vektör makinesi ve rastgele
orman eğiticili sınıflandırma yöntemleri kullanılarak sınıflandırılmıştır.

3.

Uygulama Sonuçları

Yer gerçeklik değerleri bilinen doku görüntülerinde, farklı
pencere boyutları seçilerek (11 × 11, 13 × 13) parçalar
alınmış, Gabor filtresi kullanılarak çıkarılan öznitelikler
ile k-en yakın komşu, destek vektör makinesi ve rastgele
orman eğiticili sınıflandırma yöntemleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. 58 adet HE (Hematoxylin and Eosin)
boyalı histopatolojik görüntü içeren veri kümesinden 30
görüntü ile eğiticili sınıflandırma yapılmış, 28 adet görüntü ile de test işlemi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan sınıflandırma yöntemleri ve seçilen kare pencere boyutu karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. Çalışmada
kullanılan eğiticili sınıflandırma yöntemleri (KNN, SVM,
Random Forest) Matlab’da gerçeklenmiştir. K-en yakın
komşu algoritmasında 7 en yakın komşuya bakılarak uygulanmıştır. Rastgele ormanlar algoritmasında 500 ağaç
seçilerek uygulanmıştır.

Şekil 3: Öznitelik çıkarma şeması
Görüntüler üzerinde alınacak pencere boyutu önemlidir. Ancak hücre boyutu bazı görüntülerde 14 pikselden
daha büyük olmadığı için 13 pikselden daha büyük pencere boyutu seçilememektedir. Aynı zamanda öznitelik çıkarmak için kullanılacak Gabor filtresi 11 pikselden daha
düşük bir pencere boyutuna izin vermediği için çalışmada
11 × 11 ve 13 × 13 piksel boyutunda kare pencereler alınmıştır.

Şekil 4: Genel doğruluk grafiği

Tablo 2: Elde Edilen Genel Doğruluk Değerleri
Pencere Boyutu

Matris Boyutu

KNN

SVM

R.FOREST

13 × 13
11 × 11
13 × 13
11 × 11

1800 × 3042
1800 × 2178
1800 × 3042
1800 × 3042

0.866
0.871
0.877
0.877

0.618
0.681
0.764
0.772

0.852
0.816
0.884
0.848

Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar Şekil 4’te
genel doğruluk grafiği ve Tablo 2’de ise genel doğruluk
değerleri olarak ifade edilmiştir.

4.

Sonuç

Bu çalışmada histopatolojik görüntülerde çıkarılan özniteliklerin farklı pencere boyutlarda 3 farklı algoritmada
gösterdiğisınıflandırma başasrısı gözlemlenmiştir. Çalışmanın değerlendirilmesinde, genel doğruluk grafiğine ve
genel doğruluk değerlerine bakıldığında alınan kare pencere boyutlarına bakıldığında gözle görülür bir fark gözlemlenmemiştir. Kullanılan sınıflandırma algoritmalarını
değerlendirildiğinde ise destek vektör makinesi algoritmasının başarısız olduğu gözlemlenirken, en başarılı sınıflandırma k-en yakın komşu algoritması ile yapılmıştır.
Random forest algoritmasında pencere boyutu arttıkça başarı oranı arttığı gözlemlenmiştir. Ancak pencere
boyutunun 13 × 13 pikselden büyük seçilememesi daha
güvenilir sonuçların elde edilmesini engellemiştir.
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