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Yıldız Teknik Üniversitesi
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Özet
Dijital patoloji alanında bilgisayar destekli çözümler hızla
gelişmektedir.
Araştırmalar artarken, klinik uygulamalar
da görülmeye başlanmıştır. Hücre bölütleme, sınıflandırma,
çekirdek merkezlerinin bulunması gibi alanlarda bilgisayar
destekli çözümler çok iyi sonuçlar vermektedir.
Patolojik değerlendirme, zorlu ve zaman açısından maliyetli bir
süreçtir.
Patolojik değerlendirmenin hızlı ve doğru bir
şekilde sonuca ulaşmasının hastalıkların teşhisi açısından
önemi düşünüldüğünde, bu işlemlerin bir kısmının bilgisayarlar
tarafından yapılması süreci hızlandıracaktır. Bu çalışmada
hematoksilen ve eozin boyasıyla işaretlenmiş kolorektal adenokarsinom histopatoloji imgelerinde, çekirdek merkezleri
evrişimsel sinir ağları ve benzetimli tavlama algoritması kullanılarak bulunmuştur.

Abstract
Pathological examinations play a critical role in the diagnosis process. Pathologists analyze biopsies to make a diagnosis. However, detection of nuclei in histopathology images is a
costly procedure in terms of time. Because of the complexity of
histopathology images, different observers might reach different conclusions. Recently, automatic digital pathology, which
is faster therefore beneficial for patients and pathologists, draw
many attention for research and clinical practice. In comparison to manual image analysis, computerized methods are not
affected by the inter-observer variations.
In this paper, we automated the nuclei detection process
using deep convolutional neural networks (CNN) and simulated
annealing to find center coordinates of nuclei in hematoxylin
and eosin (H&E) stained histopathology images of colorectal
adenocarcinoma.

1. Giriş
Patolojik inceleme sonuçları, hastalıkların teşhisinde çok
önemli bir rol oynar. Patologlar teşhisin yapılabilmesi için

biopsi sonuçlarını incelerler. Patolojik değerlendirme zaman açısından maliyetli bir işlemdir. Ayrıca, değerlendirme
sırasında, histopatoloji imgelerinin kompleksliği nedeniyle
farklı gözlemciler farklı sonuçlara ulaşabilirler.
Günümüzde otomatik dijital patoloji, bir çok araştırmacının
dikkatini çeken bir alan haline gelmiştir. Hızlı ve doğru bir
şekilde patolojik analizlerin yapılabilmesi, hastalar ve doktorlar
açısından büyük önem arz eder. Bilgisayar destekli çözümler
ile gözlemci farkı ortadan kalkar ve daha hızlı biçimde sonuca
varılır.
Tümörler, tümör gelişiminde rol alan faktörler nedeniyle
yüksek derecede hücresel heterojenite içerirler [1], [2]. Yapılan
çalışmalarda, heterojen hücre tiplerinin uzamsal düzeninin
kanser dereceleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [3], [4].
Bu nedenle, hücresel seviyedeki farklı tümör türlerinin nitel
ve nicel analizleri, yalnızca tümörün daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kanser tedavisi için
çeşitli seçeneklerin bulunmasına yardımcı olur. Bu hücre tiplerini bulunmasının bir yolu, kanserli dokularda farklı hücreleri
işaretleyebilen çoklu protein markörleri kullanmaktır. Bununla
birlikte, bilgilendirici belirteçleri tanımlamak için derin biyolojik bilgi gerekir. Ayrıca laboratuvar süresi bakımından
ve hücre tiplerini incelemek için doku kullanımı gerekmesi
nedeniyle maliyetli bir süreçtir [5]. Bu çalışma, alternatif
ve daha etkin bir yaklaşım olarak görüntü analizi yoluyla
otomatik hücresel tanıma yöntemlerini geliştirmek amacıyla
yapılmıştır. Çekirdek merkezleri, hematoksilen ve eozin
(H&E) işaretlenmiş kolorektal adenokarsinom histopatoloji
imgelerinde, evrişimsel sinir ağları ve benzetimli tavlama algoritması kullanılarak bulunmuştur.
Çekirdek merkezlerinin bulunması dijital patoloji alanında
önemli bir konudur. Yapılan çalışmalarda belirli yöntemler
kullanılmıştır. Eşikleme ve arkasından morfolojik işlemler,
alan büyütme, seviye kümeleri (level sets), k-ortalama yöntemi
ve derin öğrenme en çok kullanılan yöntemler olmuştur. Bu
yöntemler genellikle, hücrelerin simetri ve kararlılık gibi morfolojik özelliklerinde yararlanarak sonuca ulaşmaya çalışır.

Çekirdek merkezlerinin bulunması için yapılan önemli
çalışmalarda; Cosetto v.d. [5] simetrik şekillerin bulunmasını
amaçlayarak Gauss farkı (Difference of Gaussian) ve Hough
Dönüşümü kullandı, Al Kofahi v.d. [6] Laplacian of Gaussian
filtre kullanarak çekirdek merkezlerini bulmaya çalıştı, Kuse
v.d. [7] biletaral simetrik olan çekirdeklerı bulmak için lokal faz
simetrisini kullanan bir yöntem önerdi. Benzeri bir çalışmada
Veta v.d. [8] gradyanların yönlerini kullandı. Bu yöntemlerde
simetri ve kararlılık gibi özellikler kullanıldığından dolayı anormal şekilli malignant epithal çekirdek bulunmasında başarısız
olması muhtemeldir. Vink v.d. [9] AdaBoost sınıflandırıcı
ile piksele dayanan öznitelikleri ve Haar-benzeri öznitelikleri
kullanarak, işaretli göğüs dokusu histopatoloji imgelerinde
çekirdek merkezlerini buldu. Ancak bu yöntem boyut olarak
küçük olan çekirdek’de başarılı olmamıştır. Son olarak Sirinukuwattana v.d. [10] çekirdek merkezlerini bulmak için
yerele duyarlı derin öğrenme (Locality sensitive deep learning)
yöntemini önermiştir.

2. Yöntem
2.1. Evrişimsel sinir ağları

Şekil 2: Olasılık haritası ve orijinal imge

2.1.1. Ağ Yapısı
Çalışmada dokuz katmanlı bir ağ yapısı kullanılmıştır.
Max-pooling ve Yerel tepki normalizasyonu evrişimsel katmanlardan sonra uygulanmıştır. GoogleNet [13] mimarisinde
kullanılan inception modülleri ağda yer almaktadır. Inception
modülü, yapısı nedeniyle ağ içinde ağ olarak tanımlanmıştır.
Belirli bir katmanda tek bir evrişimsel filtre seçmek yerine birden çok filtre ayrı ayrı uygulanıp sonuçları birleştirilir.

Evrişimsel sinir ağları (CNN) genelde, öznitelik çıkarımı
için kullanılan evrişimsel katman, boyut küçültme amacıyla
kullanılan pooling katmanları, normalizasyon katmanları ve son
katmandan oluşur. Son katman probleme göre seçilebilir [11].

Şekil 1: Basit Evrişimsel sinir ağı gösterimi

Çekirdek merkezlerini bulma problemi klasik bir
sınıflandırma problemi olmamasına rağmen piksele dayalı
tahminler yapılabilmesi için son katmanda sınıflandırma
amacıyla kullanılan tam bağlantılı katman (Fully connected
layer) kullanılmıştır.
Eğitim için, veri setinde bulunan 100 adet histopatoloji
imgesinden 19x19 boyutlarında parçalar alınarak bir veri seti
oluşturulmuştur.
Pozitif imgeler (çekirdek merkezi) veri
setindeki referanslara göre, çekirdek merkezleri 19 × 19’luk
imgenin merkezine gelecek şekilde seçilmiştir. Negatif imgelerse, en yakın çekirdek merkezine en az 10 piksel uzaklıkta
olan alanlardan rastgele olarak seçilmiştir. Yaklaşık 30000
pozitif ve negatif imge elde edildikten sonra evrişimsel sinir
ağı eğitilmiştir. Eğitim verisinin ezberlenmemesi için bağlantı
düşürme (dropout) [12] yöntemi kullanılmıştır.
Dropout
ölçeği 0.5, öğrenme katsayısı 0,001 seçilmiştir. Ardından 2katlamalı çapraz doğrulama yöntemiyle %97 doğruluk oranı
elde edilmiştir. Eğitilen ağ ile her bir pikselin çekirdek merkezi
olma ihtimali bulunup bir olasılık haritası oluşturulmuştur.

Şekil 3: Ağın Yapısı
Son tam bağlantılı katmanda, sınıflandırma için softmax
aktivasyonu kullanılmıştır. Softmax regresyonu, çok etiketli
sınıflandırma problemlerinde kullanılabilen, lojistik regresy-

Böylece sonraki iterasyonlarda daha iyi bir merkez bulunabilir.
f (x) = −

çekirdekAlanı
exp((U zaklık2 )/M )

(3)

Maliyet fonksiyonuna (3) göre, eğer aday duruma yakında
çekirdek merkezi varsa, aday durumun maliyeti yükselir. M
parametresi, en yakındaki çekirdek merkezinin en az kaç piksel uzakta olması gerektiğini belirler.
CNN ile bulunan olasılık haritasına BT algoritması uygulanarak nuklei merkezleri bulunmuştur. BT algoritmasında
sıcaklık (T) parametresi T=50000 olarak seçilmiş ve her iterasyonda bir azaltılmıştır. Şekil 6’da örnek imge üzerinde bulunan merkezler ve referanslar merkezler gösterilmiştir.

Şekil 4: Inception modülü

onun genellenmiş halidir. Softmax sınıflandırıcılar her bir sınıf
etiketinin olasılığını çıktı olarak verir.
2.2. Benzetimli Tavlama
Benzetimli tavlama (BT) sezgisel optimizasyon algoritmasıdır.
Verilen bir fonksiyonun global optimum noktasını bulur. Metalurjideki tavlama işleminden esinlenilerek,
Metropolis-Hasting algoritmasından türetilmiştir. MetropolisHasting, direk örnek almanın zor olduğu bir örnek uzayından
rastgele örneklerin alınmasını sağlayan bir Markov-Zinciri
Monte-Carlo yöntemidir [14]. Metropolis-Hasting yöntemi ve
Boltzmann olasılık dağılımı (1) BT’nin temelini oluşturur.
BT’nin bir probleme uygulanabilmesi için belirli parametrelerin belirlenmesi gerekir. Sıcaklık (T), örnek uzayı, aday
üreteci, maliyet fonksiyonu ve olasılık dağılım fonksiyonu,
başlangıç durumu gereken parametrelerdir.
BT basitçe açıklanırsa; büyük bir örnek uzayından rastgele
örnekler seçilir ve güncel durumla karşılaştırılır. Eğer seçilen
örnek (aday durum) güncel durumdan daha az maliyetliyse,
aday durum güncel durum olarak seçilir. Eğer aday durum
daha yüksek maliyetli ise Boltzmann dağılımına göre karar verilir. Boltzmann dağılımına göre sıcaklık (T) yüksekken daha
yüksek maliyetli durumlar seçilebilir. Sıcaklık düştükçe daha
kötü durumların seçilme olasılığı da düşer. Böylece lokal bir
optimumda kalmaktansa global optimum bulunabilir [15].
KabulOlasılığı = e−

f (Xaday )−f (Xg üncel )
T

(1)

Evrişimsel sinir ağları (CNN) ile bulunan olasılık haritasından çekirdek merkezlerini seçmek bir optimizasyon problemi olarak görülebilir. Bu durumda örnek uzayı, olasılık haritasıdır. Maliyet fonskiyonu iki parametreye bağlıdır, bunlar
aday durumun çekirdek alanı ve aday durumun ile en yakın
çekirdek arasındaki uzaklığıdır. (k, l) aday durum koordinatları, (k0 , l0 ) en yakın komşu çekirdekun koordinatları olduğu
varsayılırsa uzaklık,
U zaklık =

p
(k − k0 )2 + (l − l0 )2

Şekil 5: Algoritma akış diagramı

3. Kullanılan veri kümesi
Bu çalışmada Warwick Üniversitesi tarafından hazırlanan
CRCHistoPhenotype veri seti kullanılmıştır [10] . Veri setinde
100 H&E boyalı histolojik kolorektal adenokarsinom imgeleri
bulunur. Veri setindeki tüm imgeler 500x500 piksel ve RGB
formatındadır. Veri setinde toplamda 29756 çekirdek merkezi
elle işaretlenmiştir. Piksel çözünürlüğü 0: 55m = piksel (20
optik büyütme) ve 9 farklı hastadan alınan örnekler, arasında
çakışmayan alanlardan kırpılmıştır. Veri seti oluşturulurken
Omnyx VL120 tarayıcı kullanılmıştır. İmgeler, normal ve habis
bölgelerinden çeşitli doku görünümlerini temsil etmek üzere
seçilmiştir.

(2)

olur.Aday nukleus alanı ise 15x15’lik pencere ile bulunur. Aday
durumun koordinatları pencerenin merkezi olur ve olasılık haritasına göre alan bulunur. Yüksek olasılıklı pikseller çekirdek
içerisinde kalacağı için dikkate alınır, düşük olasılıklı pikseller
ise dikkate alınmaz. Bulunan merkez çekirdekun kenarındaysa,
bulunan alan küçük olur ve aday durumun maliyeti yükselir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmanın amacı çekirdeklerin merkez koordinalarının bulumasıdır. Bulunan sonuçları değerlendirmek ve
karşılaştırmak için bu veri seti ile yapılan diğer çalışmalarda
kullanılan hassasiyet, geri-çağırma ve F1-Ölçütü değerlendirme
yöntemleri kullanılmıştır.
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Şekil 6: Örnek görüntü üzerindeki bulunan merkezler (kırmızı)
ve referans merkezleri (sarı).

Tabloda diğer çalışmalarda kullanılan yöntemlerle bu
çalışmadaki yöntem karşılaştırılmıştır. Kullanılan yöntem
evrişimsel sinir ağları ve arkasından benzetimli tavlama (BTCNN) diğer çalışmalara göre iyi bir geri-çağırma skoruna sahip
olmasına rağmen daha düşük bir hassasiyet skoru elde etmiştir.

Yöntem
BT-CNN
SC-CNN[10]
SR-CNN[16]
CP-CNN

Tablo 1: Sonuç Tablosu
Hassasiyet Geri-çağırma
0.765
0.834
0.781
0.823
0.783
0.804
0.697
0.687

F1-ölçütü
0.799
0.802
0.793
0.692
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