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Özetçe 
Kanserin de içinde yer ald��� neoplastik hastal�klar, 
dokularda organizasyonel de�i�imlere yol açar. Bu 
hastal�klar�n tan� ve derecelendirilmesi için günümüz t�bb�nda 
rutin olarak kullan�lan histopatolojik inceleme, patologlar�n 
bu de�i�imleri mikroskop alt�nda belirlemesine dayan�r. 
Ancak, bu inceleme, patologlar�n görsel yorumlamas�n� esas 
al�r ve dolay�s�yla dikkate de�er ölçüde öznellik ta��yabilir. Bu 
öznelli�i azaltmak amac� ile nesnel ölçütler sa�layan farkl� 
bili�imsel yöntemlerin kullan�lmas� önerilmi�tir. Bu yöntemler, 
dokudaki hastal��a ba�l� de�i�imleri, doku görüntüsü üzerinde 
öznitelikler tan�mlayarak niceler. Bu bildiride, farkl� öznitelik 
ç�karma yöntemleri kullan�larak kolon bezlerinin matematiksel 
analizi yap�lm��t�r. Bu analizde, morfolojik, renksel ve dokusal 
öznitelik ç�karma yakla��mlar� incelenmi� ve bu öznitelikler 
kullan�larak kolon bezleri s�n�fland�r�lm��t�r. Otuzalt� 
hastadan al�nan 108 kolon doku görüntüsü üzerinde 
yapt���m�z deneysel çal��malar, bu s�n�fland�rman�n, normal 
bezlerin kanserli bezlerden otomatik olarak ayr�lmas� 
konusunda umut verici sonuçlar verdi�ini göstermi�tir. 
 

Abstract 
Neoplastic diseases including cancer cause organizational 
changes in tissues. Histopathological examination, which is 
routinely used for the diagnosis and grading of these diseases, 
relies on pathologists to identify such tissue changes under a 
microscope. However, as this examination mainly relies on the 
visual interpretation of pathologists, it may lead to a 
considerable amount of subjectivity. To reduce the subjectivity 
level, it is proposed to use computational methods that provide 
objective measures. These methods quantify the tissue changes 
associated with disease by defining features on tissue images. 
In this paper, colon glands are mathematically analyzed 
making use of different feature extraction approaches. In this 
analysis, morphological, intensity-based, and textural features 
are investigated and glands are classified using these features. 
Working on the images of 108 colon tissues of 36 patients, our 
experiments demonstrate that this classification leads to 
promising results for differentiating normal glands from the 
cancerous ones. 

1. Giri� 
Histopatolojik inceleme, hastal�klara ba�l� olarak gerçekle�en 
doku de�i�imlerinin belirlenmesi için biyopsisi al�nan 
dokunun mikroskop alt�nda incelenmesini içerir. Bu inceleme, 
kanserin de içinde yer ald��� neoplastik hastal�klar�n rutin 
klinik tan�s� ve derecelendirmesi için günümüz t�bb�nda 
kullan�lan en önemli araçt�r. Ancak, bu inceleme, esas olarak 
patologlar�n görsel yorumlamas�na dayan�r ve dikkate de�er 
ölçüde öznellik içerebilir [1]. Patologlara yard�mc� olmak ve 
dolay�s�yla söz konusu bu öznelli�i azaltmak amac� ile nesnel 
ölçütler sa�layan bili�imsel yöntemlerden faydalan�lmas� 
önerilmi�tir. Bu bili�imsel yöntemler, doku görüntülerinden 
matematiksel özniteliklerin ç�kar�lmas�na ve bu özniteliklerin 
kullan�larak hastal��a ba�l� doku de�i�imlerinin nesnel olarak 
ölçülmesine dayan�r [2-7]. Dokuda görülen de�i�imler, doku 
tipine ve hastal�k çe�idine ba�l� olarak de�i�iklik gösterir. 
Örne�in, yumu�ak doku tümörleri dokudaki hücrelerin 
da��l�m�n� de�i�tirirken, adenokarsinomlar bunun yan� s�ra 
dokuda yer alan bezlerin yap�lar�nda da de�i�ikli�e yol açar. 
Dolay�s�yla literatürde farkl� hastal�k tan�lar� için farkl� 
öznitelik tan�mlamalar� kullan�lm��t�r. 

Literatürde, doku (biyopsi) görüntüleri üzerinde öznitelik 
ç�karma yakla��mlar�, morfolojik, renksel, dokusal (textural) 
ve yap�sal olmak üzere dört ana kategoride incelenebilir. 
Morfolojik yakla��m, hücrelerin �ekil ve büyüklü�ü hakk�nda 
bilgileri nicelemek için kullan�lm��t�r [2]. Renksel yakla��mda 
öznitelikler, doku görüntüsündeki piksellerin gri düzey ya da 
renk yo�unluk histogramlar� kullan�larak elde edilir; bu 
yakla��mda piksellerin birbirlerine göre da��l�mlar� dikkate 
al�nmaz [3]. Dokusal yakla��m, piksel yo�unluklar�n�n 
görüntü yüzeyinde birbirlerine göre da��l�mlar�n� dikkate 
alarak, biyopsi görüntüsünün düzgünlük, irilik, düzenlilik gibi 
özellikleri niceler [4, 5]. Yap�sal yakla��mlar ise, hücrelerin 
dokudaki da��l�mlar�n� modellemeyi amaçlar. Bunun için, 
doku, hücreleri üzerinde tan�mlanan bir çizge ya da Delaunay 
üçgenlemesi olarak gösterilir ve bu gösterimden yap�sal 
öznitelikler ç�kar�l�r [6, 7]. 

Kolon dokular�nda, epitel hücreler lümen bo�lu�u 
etraf�nda dizilerek bezsel yap�lar� olu�turur. Hastanelerde 
rutin olarak kullan�lan hematoksilin-ve-eosin ile boyanm�� 
örnek bir kolon doku görüntüsü, üzerinde kimi bezler k�rm�z� 
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ile i�aretlenerek �ekil 1(a)’da gösterilmi�tir. Görülme s�kl��� 
aç�s�ndan dünyada üçüncü s�rada yer alan kolorektal kanserin 
yakla��k yüzde 90-95’ini olu�turan kolon adenokarsinomu bu 
epitel hücrelerden kaynaklan�r ve bu hücrelerin dolay�s�yla 
kolon bezlerinin organizasyonlar�nda bozulmalara yol açar. 
Bu nedenle, kolon adenokarsinomu tan�s� için bez yap�lar�n�n 
analizi çok önemlidir. Matematiksel tan�da, bu analiz, bezleri 
niceleyen özniteliklerin ç�kar�larak bunlar�n incelenmesi ile 
yap�labilir. Kanserli örnek bir kolon doku görüntüsü �ekil 
1(b)’de verilmi�tir. 

 

 
(a) (b) 

�ekil 1: Rutin olarak kullan�lan hematoksilin-ve-eosin ile 
boyanm�� örnek kolon doku görüntüleri. 

Bu çal��mam�zda, literatürde kullan�lan morfolojik, 
renksel ve dokusal öznitelik ç�karma yakla��mlar�n�n kolon 
bezlerinin matematiksel analizi için kullan�m�, kar��la�t�rmal� 
olarak incelenmi�tir. Daha sonra, bu analizler kullan�larak, 
normal bezlerin kanserli bezlerden otomatik olarak ayr�lmas� 
üzerine çal��malar yap�lm��t�r. Bütün bu analizler için gerekli 
en önemli ad�mlardan biri olan bez bölütlemesi içinse 
ara�t�rma grubumuzda geli�tirdi�imiz bir algoritma 
kullan�lm��t�r. Bu bildiride, ayr�ca, bu algoritman�n detaylar� 
da anlat�lm��t�r.  

2. Nesne Tabanl� Bez Bölütleme Algoritmas� 
Literatürde bez bölütlemesi için farkl� metodlar kullan�lm��t�r. 
Bu metodlar, epitel hücrelerine veya lümen bo�luklar�na ait 
pikselleri bularak bunlar üzerinde matematiksel morfoloji 
ve/ya bölge büyütmesi algoritmalar�n� kullan�r [8-11]. Ancak, 
doku görüntülerindeki piksel bilgilerinin do�rudan kullan�ld��� 
bu algoritmalar�n ba�ar�s�, yüksek varyans ve düzensiz yap� 
gösteren bezleri içeren problemli dokular için s�n�rl�d�r. Doku 
kesitlerinin haz�rlanma (formalin ile tespit etme, kesit alma ve 
boyama) sürecinden kaynaklanan problemler, bezler 
aras�ndaki varyans�n derecesini art�rarak bu metodlar�n 
ba�ar�s�n� daha da s�n�rlar.  

Bu çal��mada, bu tip problemli dokular� da göz önüne 
alan ve önceki çal��malar�m�zda tasarlad���m�z bir bölütleme 
algoritmas� [12] kullan�lmaktad�r. Bezlerin düzenli yap�s�n� 
modellemeye dayanan bu algoritma, doku görüntüsünü, farkl� 
doku bile�enlerini temsil eden bir grup nesneye ay�r�r. Daha 
sonra, bu nesnelerin uzamsal da��l�m bilgisini, bölge 
büyütmesi algoritmas�nda kullanarak bezlerin yerlerini saptar. 
Sadece piksel bilgisinin kullan�lmas� ile kar��la�t�r�ld���nda, 
nesneye dayal� bilginin kullan�lmas�, problemli dokulardaki 
gürültüye kar�� daha kuvvetli bir algoritma sunar. Nesne 
tabanl� bu algoritman�n basamaklar� a�a��da özetlenmi� ve 
her bir basamak sonras� elde edilen sonuç örnek bir resim 
üzerinde görsel olarak �ekil 2’de verilmi�tir. 

Algoritman�n ilk basama��, doku görüntüsünde yer alan 
pikselleri k-means algoritmas� ile üç öbe�e ay�r�r. Bu öbekler, 
rutin olarak kullan�lan hematoksilin-ve-eosin boyamas�ndaki 

morumsu, pembemsi ve beyaz�ms� bölgelere kar��l�k gelir. Bu 
öbeklerden morumsu ve beyaz�ms� bölgelere kar��l�k gelenler 
üzerinde, [13]’de önerdi�imiz algoritma ayr� ayr� çal��t�r�larak 
dairesel nesneler tan�mlan�r. Bu nesneler, dokudaki hücre 
çekirdeklerini temsil eden çekirdek-daireleri ve lümen ve 
epitel hücre sitoplazmalar�n� temsil eden beyaz-dairelerdir. 
Bu basama��n sonucu �ekil 2(a)’da, çekirdek-daireleri siyah 
ile beyaz-daireler ise sar� ile temsil edilerek gösterilmi�tir.  

 

 
(a) (b) 

(c) (d) 

�ekil 2: Önerilen nesne tabanl� bez segmentasyonu 
algoritmas�n�n basamaklar�. 

Sonraki basamak, bulunan beyaz-daireleri yap�sal 
özelliklerine bakarak lümen-dairesi ya da lümen-olmayan-
daire olarak ikiye gruplar. Bu amaçla, bulunan her bir beyaz-
daire ile kendisine en yak�n n tane beyaz-daire ve n tane 
çekirdek-dairesi aras�nda kenar atan�r ve bu kenarlardan 
uzakl�k ve aç� bilgilerini ve dairelerden alan bilgisini 
ç�kart�l�r. Daha sonra, ç�kar�lan özellikler üzerinde k-means 
algoritmas� çal��t�r�larak beyaz-daireler ikiye öbeklenir. 
Lümen-dairesi olarak belirlenen öbek sonraki a�amada (bölge 
büyütme algoritmas�nda) çekirdek (seed) olarak kullan�l�r.  
Bu basama��n sonucu �ekil 2(b)’de, lümen-daireleri k�rm�z� 
ile lümen-olmayan-dairelerse mavi ile temsil edilerek 
gösterilmi�tir. 

Bölge büyütme algoritmas�, büyümenin durdurulaca�� 
noktalar� çekirdek-dairelerini kullanarak tespit eder. Bunun 
için, her bir çekirdek-dairesi ile bu daireye en yak�n k tane 
di�er çekirdek-dairesi aras�nda kenar tan�mlar ve bu kenarlar� 
büyütmeyi durdurma i�leminde kullan�r. Bu i�lemde 
do�rudan morumsu öbe�e ait piksellerin kullan�lmamas�n�n 
nedeni, bu �ekilde kullan�m�n büyütme algoritmas�nda 
ta�malara yol açmas�d�r. Büyütme i�leminin sonucu �ekil 
2(c)’de, kullan�lan kenarlar da gösterilerek verilmi�tir. Daha 
sonra büyütülmü� bölgelere ilgili çekirdek-daireleri eklenerek 
bezlerin s�n�rlar� bulunur. Algoritman�n son basama��nda, 
yanl�� bezler bir karar a�ac� yard�m� ile elenir. Bu karar 
a�ac�ndaki kurallar, bölgelerin içerdikleri öbek bilgisi 
kullan�larak bulunur; bu basamak sonucu elde edilen 
bölütleme �ekil 2(d)’de gösterilmi�tir. 

3. Özniteliklerin Ç�kar�lmas� 
Bir önceki k�s�mda detaylar� verilen bölütleme algoritmas�, 
özellikle tipik kolon bezleri için tasarlanm��t�r. Bu nedenle, 
kanserli bez içeren dokularda düzgün olmayan sonuçlar 
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vermesi beklenmektedir. Dolay�s�yla, bu düzensiz sonuçlar�n 
karakterizasyonu kullan�larak kolon bezlerinin analizi 
yap�labilir ve normal bezlerin kanserlilerden otomatik olarak 
ayr�lmas� sa�lanabilir. Bu karakterizasyon için elde edilen bez 
bölgelerinden morfolojik, renksel ve dokusal özniteliklerin  
ç�kar�lmas� planlanm��t�r. Ayr�ca, bir önceki a�amada doku 
görüntüsünü temsil etmek için tan�mlanan dairesel nesnelerin 
bez bölgesi içindeki da��l�m�n� niceleyen özniteliklerin de 
ç�kar�lmas� planlanm��t�r. Bu özniteliklerin aç�klamalar� özet 
halinde a�a��da verilmi�tir. 

3.1. Morfolojik Öznitelikler 

Kolon bezlerinin �ekil ve büyüklük özelliklerini nicelemek 
amac�yla dört tane morfolojik öznitelik ç�kar�lm��t�r. 
Bunlardan ilk üç tanesi alan, çevre ve ortalama yar�çapt�r; bu 
öznitelikler bezlerin büyüklükleri hakk�nda bilgi verir. 
Bezlerin �ekillerini nicelemek için yuvarlakl�k çevre ve alan 
bilgisi kullan�larak (yuvarlakl�k = |1 – çevre2 / (4 � alan) |) 
tan�mlan�r; ilgili bezin �eklinin daire olma durumunda 
yuvarlakl�k de�eri 0 olacakt�r. 

3.2. Renksel Öznitelikler 

Renksel özniteliklerin ç�kar�lmas�nda gri seviyedeki yo�unluk 
de�erlerinin histogramlar� kullan�lm��t�r. Bunun için piksel 
de�erleri N  bölmeye ayr�lm�� ve bu bölmelere dü�en piksel 
oran� öznitelik olarak kullan�lm��t�r. Ayr�ca,  bu oranlar 
olas�l�k de�eri olarak kullan�larak, entropi özniteli�i 
ç�kar�lm��t�r.  

3.3. Dokusal Öznitelikler 

Dokusal öznitelikler, her bir bez bölgesinin içinde yer alan 
piksellerin birbirlerine göre da��l�m�n� kullanarak görüntünün 
düzgünlük, irilik, düzenlilik gibi özelliklerini niceler. Bunun 
için, bu çal��mada birlikte-bulunma-matrisi (co-occurrence 
matrix) kullan�lm��t�r. Birlikte-bulunma-matrisi, verilen aç� 
ve uzakl�k ili�kisinde her bir piksel de�eri çiftinin kaç kere bir 
arada bulundu�unun say�s�n� verir. Bu matrisler için d 
uzakl���nda ve s�ras�yla 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
ve 315° aç�lar�nda hesaplama yap�lm�� ve ayn� uzakl�k de�eri 
için farkl� aç� de�erleriyle bulunan matrisler toplanm��t�r.  
Daha sonra hesaplanan matris üzerinde enerji, entropi, 
kontrast, homojenlik ve kolerasyon öznitelikleri ç�kar�lm��t�r.  

Daha iyi sonuç almak için, renksel özniteliklere benzer 
�ekilde, piksel de�erleri N  bölmeye ayr�l�p birlikte-bulunma-
matrisleri buna göre elde edilmi�tir.  

3.4. Dairesel Nesneler Üzerinde Tan�mlanan Öznitelikler 

Bir önceki k�s�mda anlat�lan algoritmada dokuyu temsil 
etmek için kullan�lan dairesel nesnelerin da��l�mlar� 
kullan�larak bir grup öznitelik ç�kar�lm��t�r. Bunlardan ilk iki 
tanesi, çekirdek-daireleri ve beyaz-dairelerin ilgili bezde 
bulunma oran�d�r. Ayr�ca, bu oranlar olas�l�k de�eri gibi 
kullan�larak entropi de tan�mlanm��t�r. Di�er iki özellik 
çekirdek-dairelerinin alanlar�n�n ortalama ve standard 
sapmas�d�r. Benzer �ekilde beyaz-daireler için de alan 
ortalamas� ve standard sapmas� kullan�lm��t�r. 

4. Deneysel Sonuçlar 
Bu çal��mada, deneysel sonuçlar 36 hastadan al�nan 108 tane 
doku görüntüsü üzerinde yap�lm��t�r; bunlardan 72 tanesi 

normal bez içeren, 36 tanesi de iyi-diferansiye kanserli bez 
içeren dokulard�r. Bu 108 görüntü üzerinde bölütleme 
algoritmas� kullan�larak 1439 tane bez bölgesi bulunmu�t�r. 
Her bir s�n�f dokunun yar�s�nda yer alan bezler ö�renme di�er 
yar�s�nda yer alan bezler ise test kümesinde kullan�lm��t�r.  

Bez bölgeleri üzerinde anlat�lan öznitelikler ç�kar�lm�� ve 
her bir öznitelik grubu üzerinde ayr� ayr� do�rusal kernel 
kullanan karar destek makinesi ile s�n�fland�rma yap�lm��t�r. 
Karar destek makinelerinde kullan�lan parametre, ö�renme 
kümesi üzerinde en iyi sonucu verecek �ekilde seçilmi�tir; bu 
a�amada test örneklerinden faydalan�lmam��t�r. Bu �ekilde 
elde edilen test sonuçlar� Tablo 1, 2 ve 3’de gösterilmi�tir. Bu 
tablolarda, test kümesi için hesaplanan hassasiyet, belirlilik ve 
do�ruluk yüzdeleri verilmi�tir. 

Morfolojik ve dairesel nesnelerin üzerinde tan�mlanan 
özniteliklerin kullan�lmas� ile bulunan sonuçlar Tablo 1’de 
verilmi�tir. Bu özniteliklerin ç�kar�lmas� için kullan�lan 
herhangi bir parametre bulunmamaktad�r.  

Tablo 1: Morfolojik ve dairesel nesneleri üzerinde 
tan�mlanan özniteliklerin kullan�lmas� ile elde edilen test 

sonuçlar�. 

 Hassasiyet Belirlilik Do�ruluk 
Morfolojik 68.20 63.32 65.17 
Nesnesel 62.45 80.61 73.73 

 
Renksel özniteliklerin ç�kar�lmas�nda, N parametresinin 4 

farkl� de�eri gözönünde bulundurulmu�tur. Bu de�erler 
s�ras�yla 4, 8, 16 ve 32’dir. Her bir parametre de�eri için elde 
edilen test sonuçlar� Tablo 2’de verilmi�tir. 

Tablo 2: Renksel özniteliklerin kullan�lmas� ile elde edilen 
test sonuçlar�. 

 Hassasiyet Belirlilik Do�ruluk 
N = 4 47.89 90.19 74.17 
N = 8 70.11 87.38 80.84 
N = 16 70.88 87.38 81.13 
N = 32 76.63 86.92 83.02 

 
Dokusal özniteliklerin ç�kar�lmas�nda benzer �ekilde 4 

farkl� N de�eri (4, 8, 16 ve 32) kullan�lm��t�r. Birlikte-
bulunma-matrisi tan�m�nda kullan�lan d uzakl��� ise her bir N 
de�eri için 5, 10 ve 25 olarak al�nm��t�r. Her bir N–d de�er 
çifti için bulunan test sonuçlar� Tablo 3’de verilmi�tir. 

Tablolardaki sonuçlar incelendi�inde en iyi sonuçlar�n 
renksel öznitelikler kullan�larak al�nd��� görülmü�tür. Bu 
öznitelikler kullan�larak test kümesi üzerinde yüzde 83.02 
oran�nda do�ruluk elde edilmi�tir (verilen bu de�er için 
ö�renme kümesindeki do�ruluk oran� yüzde 91.73’tür). 
Renksel öznitelik ç�kar�lmas�nda, histogram hesaplamalar�nda 
kullan�lan N parametresinin küçük de�erler için iyi hassasiyet 
sonucu vermedi�i gözlenmi�tir. Bu parametrenin de�erinin 
artmas� ile birlikte hassasiyet oranlar� artarak yüzde 80 
üzerinde do�ruluk oran� elde edilmi�tir.  

Renksel özniteliklerin d���nda en iyi sonuç nesnesel daire 
da��l�m�n� kullanan öznitelikler üzerinde al�nm��t�r. Ancak 
burada nispeten dü�ük hassasiyet oran� elde edilmi� ve bu da 
do�ruluk oranlar�na yans�m��t�r. Nesnesel daire da��l�m�n� 
daha iyi niceleyen özniteliklerin (örne�in, bu nesnelerin bez 
bölgesi içinde birbirleri ile nas�l da��ld�klar�n� niceleyen 
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dokusal öznitelikler gibi) tan�mlanmas� ile bu sonuçlar�n 
iyile�ebilece�i dü�ünülmü�tür. Benzer bir durum morfolojik 
öznitelikler için de geçerlidir; burada da konkavl�k, simetri 
gibi özellikler tan�mlanabilir. 

Tablo 3: Dokusal özniteliklerin kullan�lmas� ile elde 
edilen test sonuçlar�. 

 Hassasiyet Belirlilik Do�ruluk 
d = 5, N = 4 44.06 89.02 71.99 
d = 5, N = 8 47.51 75.70 65.02 
d = 5, N = 16 40.23 68.69 57.91 
d = 5, N = 32 39.85 69.86 58.49 
d = 10, N = 4 46.36 89.25 73.00 
d = 10, N = 8 49.81 66.36 60.09 

d = 10, N = 16 44.44 66.59 58.20 
d = 10, N = 32 45.98 65.19 57.91 
d = 25, N = 4 100.00 0.00 37.88 
d = 25, N = 8 100.00 0.00 37.88 

d = 25, N = 16 100.00 0.00 37.88 
d = 25, N = 32 100.00 0.00 37.88 

 
Dokusal öznitelik ç�kar�m� ise seçilen parametrelerden 

ba��ms�z olarak dü�ük do�ruluk oranlar�n�n al�nmas�na yol 
açm��t�r. Buradan, öznitelik tan�mlanmas�nda kullan�lan 
birlikte-bulunma-matrisinin dokuyu yeterince karakterize 
edemedi�i sonucuna var�lm��t�r. �leri ara�t�rma çal��mas� 
olarak Gabor filtreleri gibi farkl� dokusal yöntemlerin 
kullan�m�n�n ara�t�r�lmas� planlanmaktad�r. 

Sonuçlar� iyile�tirmede kullan�lacak bir di�er yöntem 
olarak, farkl� gösterimlerin birle�tirilmesi dü�ünülebilir. Bu 
birle�tirme, öznitelik ya da s�n�fland�r�c� seviyesinde olabilir. 
Buna örnek olarak yapt���m�z s�n�fland�r�c� birle�tirmesi, 
do�ruluk oran�n� yüzde 87.52’ye ç�karm��t�r (hassasiyet ve 
belirlilik oranlar� s�ras�yla yüzde 78.16 ve 93.22 olmu�tur). 
Bu birle�tirme algoritmas�nda, her bir öznitelik grubundan en 
iyi do�ruluk sonucunu veren s�n�fland�r�c� seçilmi� ve elde 
edilen dört s�n�fland�r�c�n�n kararlar� oylanarak sonuca 
eri�ilmi�tir (beraberlik olma durumunda yanl�� s�n�fland�rma 
sonucunda riskin fazla olmas�ndan dolayl� kanserli s�n�f 
seçilmi�tir). Daha geli�mi� bir birle�tirme algoritmas�n�n 
kullan�lmas�yla bu sonuçlar�n daha da iyile�tirilebilece�i 
dü�ünülmektedir. Ayr�ca çal��mam�zda kulland���m�z karar 
destek makinelerinde daha karma��k kernellerin kullan�lmas� 
da mümkündür.  

S�n�fland�rma sonuçlar�n� etkileyen bir di�er etmen de, 
bölütleme algoritmas�n�n ba�ar�s�d�r. Bu algoritma, di�er 
otomatik bez bölütleme algoritmalar�na göre daha iyi sonuç 
verse de, yap�lan bölütleme hatas�n�n s�n�fland�rma ba�ar�s�n� 
azaltmada etkili oldu�u gözlenmi�tir; örne�in renksel (N=32) 
öznitelikler kullan�larak al�nan sonuçlarda, normal bezlerdeki 
yanl�� s�n�fland�rman�n yakla��k yüzde 20’sinin bu tip yanl�� 
bölütlenen bezler üzerinde yap�ld��� gözlenmi�tir. 

5. Sonuçlar 
Bu bildiride, de�i�ik öznitelik ç�karma yakla��mlar� 
kullan�larak kolon bezleri üzerinde matematiksel analiz 
yap�lm��t�r. Bu analizde, morfolojik, renksel, dokusal ve 
nesnesel öznitelik ç�karma yakla��mlar� incelenmi� ve bu 
öznitelikler kullan�larak kolon bezleri s�n�fland�r�lm��t�r. 
Normal ve iyi-diferansiye kanserli bezler üzerinde yapt���m�z 

deneysel çal��malar, renksel öznitelik kullan�larak yap�lan 
s�n�fland�rman�n test örnekleri için yüzde 80 üzerinde 
do�ruluk oran� verebildi�ini göstermi�tir. Bu sonuçlar, normal 
ve kanserli bezlerin otomatik olarak ayr�lmas� için umut 
verici niteliktedir. 

6. Te�ekkür 
Bu çal��ma, TÜB�TAK 106E118 numaral� proje taraf�ndan 
desteklenmektedir. 
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