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Özetçe — Bir yl boyunca çocuk sahibi olamama durumu 
infertilite olarak adlandrlr. İnfertilitenin görülme oran 
gün geçtikçe artş göstermektedir. Spermiyogram(sperm 
test) noninvaziv olup bu test ile infertilite teşhis edilmekte ve 
sonuca göre tedavi uygulanmaktadr. Bu çalşmada sperm 
görüntüleri üzerinde görüntü işleme algoritmalar 
kullanlarak bilgisayar destekli sperm analizi(CASA) 
yaplmştr.  

Anahtar Kelimeler — infertilite, bilgisayar destekli 
sperm analizi; CASA; sperm testi; spermiyogram. 

 

Abstract—Infertility is the inability pregnant in one year. 
The incidence of infertility is increasing day by day. 
Spermiogram (sperm test) is non-invasive and infertility is 
diagnosed with this test. The treatment is based on the result 
of the test. In this study, computer assisted sperm analysis 
(CASA) was performed on sperm images using image 
processing algorithms. 

Keywords — infertility; computer assisted sperm 
analysis; CASA; sperm test; spermiogram. 

I. GİRİŞ 
İnfertilite bir yl süresince korunma yöntemi 

kullanmadan, düzenli cinsel ilişkiye rağmen, gebe 
kalamama olarak tanmlanmaktadr. İnfertilitenin çiftlere 
göre oran değerlendirildiğinde %40 orannda erkek 
faktörüne, %40 kadn faktörüne, %20 her iki çifte bağldr. 
Dört çeşit infertilite vardr, 

• Geçici İnfertilite: Spermin dölleme yeteneğine 
sahip olamama durumu, kalite olarak yetersiz 
olmas ya da hiç spermin olmamas 
durumudur. 

• Primer İnfertilite: Psikolojik olarak etkilenme 
söz konusu olup evli çiftlerin %30’u ilk üç 
ayda, %70’i bir ylda çocuk sahibi 
olabilmektedir. Ylda yaklaşk 600 bin erkeğin 
evlendiği toplumumuzda 180bin erkek primer 
infertilitesine sahiptir. 

• Sekonder İnfertilite: Sonradan kazanlmş 
ksrlk olup yaşam şekli, iş ortam, sigara, 

alkol, uyuşturucu kullanm, iltihapl 
hastalklar bu duruma neden olmaktadr. 

• Kalc İnfertilite: Tedavi edilemeyen ksrlk 
çeşididir.  

İnfertiliteyi etkileyen pek çok neden vardr. Bunlarn 
başlcalar şu şekilde sralanabilir, 

• Varikosel: Bir çeşit damar hastalğ olup 
varisleşme durumudur. Varikosel hastalğnn 
%90’ belirti göstermezken %10’unda ağrya 
neden olmaktadr. Sperm saysnda azalmaya 
neden olan bu hastalk 13-15 yaş aralğnda 
%15 orannda gözlenirken ilerleyen yaşlarda 
orantl olarak artş göstermektedir. En fazla 
20-30 yaş aralğnda görülmektedir. 

• İnmemiş Testis: Testislerin bir ya da ikisinin 
skrotuma inmemesi durumudur. Matür 
bebeklerde %3-5 orannda gözlenirken 
prematüre bebeklerde %30 orannda gözlenir. 

• Hormonal Bozukluklar: FSH ve LH 
hormonlarna ait bozukluklar sperm üretimini 
olumsuz etkilemektedir.  

• Kabakulak: Yaplan çalşmalar kabakulağn 
ağrl testis şişmesine ve bunun da infertiliteye 
neden olabileceğini göstermiştir.[1] 

• Kemoterapi ve Radyoterapi: Günümüz 
hastalklar arasnda saylan kanser tedavisi 
için alnan kürler germ hücrelerini, leydig 
hücrelerini ve sertoli hücrelerini etkilediği için 
fertiliteye zarar vermektedir. [2] 

• Yaşam Şekli: Stres, obezite, alkol, uyuşturucu, 
sigara kullanm, scaklk veya testislerin 
snmasna yol açacak işlerde çalşyor olmak 
da fertiliteyi olumsuz etkilemektedir. 

Literatürde yer alan çalşmalarn başlcalar şu şekildedir, 
Amann R.P ve Waberski D., çalşmasnda [3] CASA 
sistemlerinin sperme ait hem kalite kontrol hem de kalite 
güvencesi sağladğn belirtmiştir. Balk spermleri üzerinde 
çalşan Okumuş F. ise VIBE ve Kalman filtreleri ile 

978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE 



12-14 Ekim 2017 / TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

56

Biyomedikal Görüntü İşleme 1 12 Ekim 2017 - 14.50-16.00 - Salon C

%98,48 doğrulukla çalşan sperm tespiti yapmştr.[4] Bijar 
A. ve arkadaşlarnn yaptğ [5] çalşma spermin akrozom, 
çekirdek ve kuyruğunu tanmlamaya yöneliktir. Entropiye 
dayanan Bayesian snflandrmas ve Markov rastgele alan 
yöntemleri uygulanmştr. Çalşmada sperm kafa 
bölütlemesi %94,3 doğrulukla elde edilmiştir. 

Dünyada toplam 30milyon erkek ksrdr. [7] 
Spermiyogram erkek infertilitesi teşhisinde kullanlan 
öncelikli test olup tedaviyi direkt etkilemektedir. Bu 
nedenle yaplan bu testin de kişiden kişiye değişen veriler 
içermemesi gerekmektedir. Mevcutta yaplan test nitel 
gözlem içermekte ya da tam otomatik sistemler hastaneye 
komple sistem olarak kurulmaktadr. Bu çalşmada 
bilgisayar destekli tam otomatik sperm analizi yazlm 
amaçlanmştr. Böylece hem nicel gözlemlere dayanan bir 
sistem olacak hem de mevcut sistem yazlmla 
desteklenebilecektir. 

II. YÖNTEM 

A. Materyal 
Erciyes Üniversitesi Etik Kurul’u tarafndan 2016/359 
karar numarasyla onaylanan bu çalşmada, Erciyes 
Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal Androloji Bölümü 
Spermiyogram Birimi’nden alnan medikal görüntüler 
kullanlmştr. 
Çalşmada 15 hastann video görüntüleri kullanlmştr. 
Toplam 25.995 veri üzerinde çalşlmştr. Görüntüler 40x 
oküler, 10x objektif kullanlarak toplam 400x büyütme 
oran ile Nikon Eclipse markal stmal mikroskoptan 
alnmştr. Görüntüler video şeklinde .mp4 formatnda 
kaydedilmiştir. Ortalama 60sn olan görüntülerde 
fps(frame per second) oran 100 şeklindedir.  

 

B. Yöntem 

 

1) Görüntü Ön Yükleme 
Nikon Eclipse Ci faz kontrast mikroskobundan alnan 
video görüntüleri 480*640 100 fps formatnda görüntüler 
şeklinde Matlab 2015b programna yüklenmiştir. 
Görüntülerin kayd srasnda kullanlan programdan 
kaynakl durağanlk ve video geçişlerinde bulank 
görüntüler söz konusudur. Görüntü ön yükleme 
aşamasnda toplam görüntü saysnn ~%35 i bulank ve 
durağanlktan dolay silinmiştir. Böylece hem yüksek 
gürültülü veriler işlemeye tabii tutulmamş hem de yazlm 
hzlandrlmştr. 
 

a) Gradient 
Gradient operatörü belirlenmiş beş farkl yöntem kullanr: 

• Sobel: Ön tanml değerdir. 
f(x, y) = ��(x, y) = f�(x, y), f�(x, y) 

• Prewitt: Prewitt gradient operatödür. 
• Central: Merkezi fark gradientidir. 

dI dx⁄ = I(x + 1) − I(x − 1)/2 
• Intermediate: Orta seviye fark gradientidir. 

dI dx⁄ = I(x + 1) − I(x) 
• Roberts: Roberts gradient operatörüdür. 

Çalşmada ‘Sobel’ yöntemi kullanlmştr. 
Görüntüdeki her bir nokta için, 

f: R2 → R2f: R2 → R2 
Genlik, 

M(x, y) = ‖f(x, y)‖� = √	f�(x, y)� + f�(x, y)�  
  

RGB görüntüler iki boyutlu görüntüye dönüştürülmüştür. 
İlk görüntü referans tutularak görüntülere gradient 
uygulanmştr. Bulank görüntülerin gradient değerleri ile 
normal görüntülerin gradient değerleri kyaslanarak eşik 
değeri hesaplanmştr. Eşik değere göre bulank görüntüler 
elimine edilmiştir. 
 

b) Ortalama 
Ortalama filtreleri NxN penceresi içerisinde bir ortalama 
değer bulmaya çalşrlar. Görüntü üzerinde kayan pencere 
yöntemi kullanlr. Bu filtrelerin en basitlerinden birisi 
aritmetik ortalama filtresidir. Bu filtre ile pencere 
içerisindeki değerlerin aritmetik ortalamas bulunur. 

μ = 1
N���

�

���
 

Görüntüler RGB olduğu için görüntülerin ortalamas üç 
defada alnmştr. Tüm görüntülerin ortalamas alnarak 
eşik değerin altnda kalan görüntüler durağan listesine 
alnp elimine edilmiştir. 
 

2) Kayan Pencereleme 
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Obje snflandrmada rol oynayan kayan pencereleme 
işlemi bir objenin tam olarak görüntü içinde nerede 
konumlandğn tespit etmeyi sağlar. 
Görüntülere “adm boyu” 3 piksel alnarak pencereleme 
uygulanmştr. Pencere yüksekliği ve genişliği için 7 
piksel kullanlmştr. Görüntülerin tamam komşuluk 
ilişkili uzaysal filtreleme ile yamalara ayrlmştr. 
 

1) Görüntü Ön Seçimi 
Tüm görüntüler içinden sperm, lökosit ve arka plan olmak 
üzere üç grupta veri seçimi yaplmştr. Manuel yaplan bu 
veriler toplam 13048 adet olup bunlardan %30’u test için 
%70’i eğitim için ayrlmştr.  
 

2) Gaussian Fark (DoG) 
Kenar alglama yöntemi olarak kullanlr. Laplace 
dönüşümüne benzer bir dönüşüm olan DoG ile resim ilk 
önce Gaussian kernel konvolüsyonu ile düzeltilir. Gama 
ve sigma değerlerinde optimum olan seçilir. Bu çalşmada 
gama 0.3, sigma 0.5 değerleri seçilmiştir. 
 

G��(x, y) = 	
1

�2�σ��
	�x� 	�− x

� + y�
2σ��

�		 
 

3) LAB Renk Uzay 
Üç eksenli LAB renk uzaynda L ‘açklk’ bilgisi içerirken 
a ve b renk boyutlardr. XYZ renk sistemindeki 
kolorimetrik uzaklk ile bireysel renkler alglanan uzaklğa 
karşlk gelmemektedir. LAB renk uzaynda bu sorun 
çözülmüştür. Bu nedenle RGB renk uzaynda alnan 
görüntüler üzerinde LAB renk uzaynn kombinasyonlar 
denenmiş optimum olan seçilmiştir. Bu çalşmada ‘l+a+b’ 
değerleri kullanlmştr.  
 

4) Destek Vektör Makinesi (SVM) 
Snflandrma veya regresyon zorluklar için kullanlan bir 
makine öğrenme algoritmasdr. Daha çok snflandrma 
problemleri için kullanlan bu algoritmada n boyutlu bir 
uzayda her bir nokta ve bu noktalarn koordinat bilgileri 
gösterilir. Ardndan iki snftan oldukça farkllaşan hiper 
düzlem bulunarak snflandrma gerçekleştirilir. SVM iki 
snf en iyi ayran snrdr. Düzlemde bulunan her bir 
nokta şu şekilde tanmlanabilir, 
 

D = {(x�,c�)|x�	ϵ	R�, c�	ϵ	{−1,1}}����  
 

Bu algoritmaya toplam 1466 veri girişi yaplmştr. Bu 
veriler sperm ve lökosit, arka plan olarak iki gruba 
ayrlmştr. Eğitime tabii tutulan verilerin sonucunda çkan 
model ile verilerin %70’i ile test yaplmştr. %84,74 
doğru sonuç elde edilmiştir. 
 

5) Çapraz Doğrulama 

SVM sonras elde edilen başar orannn test edilmesi için 
çapraz doğrulama yöntemi uygulanmştr. Çapraz 
doğrulama sonucu elde edilen başar oran %73,78’e 
düşmüştür.  
 
 

6) Etiketleme 
Çapraz doğrulama sonucu düşen başar orann artrmak 
için SVM öncesi sperm ve lökositlere etiketleme 
uygulanmştr. Bu etiketleme sonucu 22 alt özelliğin 
birbiri ile bağlants aranmştr. ‘Dş bükey alan’ ve ‘dolu 
bölge’ olan iki alt özelliğin sperm ve arka plan arasnda 
fark oluşturduğu tespit edildikten sonra bu özelliklere 
eşikleme uygulanmştr.  
Eşikleme sonras yeniden SVM’e tabii tutulan veriler 
%97,8 başaryla çalşmştr. Yeniden yaplan çapraz 
doğrulama sonras ise bu başarnn %96,94 olmas 
çalşmay doğrulamştr. 

III. SONUÇLAR 
Çalşlan hasta grubu içerisinde bir örneğe ait işlenmemiş 
ham görüntü aşağda Şekil 1’de, veri seti içine dahil 
edilmeyen bulank bir görüntü de Şekil 2’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 1.İşlenmemiş Hasta Görüntüsü 

 

 
Şekil 2.Bulank Hasta Görüntüsü 
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Şekil 3’te DoG uygulamasnn SVM öncesi dağlm 
gösterilmiştir. Şekil 4 optimum değerde sigma 0.5 iken 
DoG uygulanmş hasta görüntüsünü göstermektedir. 
 

 
Şekil 3. Dog PCA görüntüsü 

 
Şekil 4. Sigma 0.5 DoG uygulanmş hasta görüntüsü 

 

 
Şekil 5. İşlenmiş Hasta Görüntüsü 

SVM sonras başarl bir şekilde ayrlan spermler Şekil 
5’te gösterilmiş olup işaretli ve numaraldr. 
Yaplan çalşma sonucu DoG ve SVM’nin RGB renk 
uzaynda tek başna anlam ifade etmediği görülmüştür. 
LAB renk uzaynda DoG kombinasyonun çalşma 
doğruluğunu pozitif anlamda ~%30 etkilediği 

gözlenmiştir. Çapraz doğrulama yapmadan SVM sonras 
%84,74 doğruluk değeri elde edilmiştir. Çapraz 
doğrulama sonucu doğruluğun %10,96 düşmesi ile 
etiketleme uygulanmştr. Alt özellikler kullanlarak 
eşikleme yaplmş ve yeniden SVM uygulanmştr. Çapraz 
doğrulama sonuçlar ile birlikte %96,94 doğrulukla çalşan 
model bulunmuş ve diğer hastalara da uygulanmştr. 
Model sonras uzman görüşü ile birlikte değerlendirme 
yaplmştr. Çalşmada %5 hata pay, %95 doğruluk 
gözlenmiş olup nihai proje her 100 spermden 5 tane iğne 
başl spermi bölütleme yapamamştr. Çalşma sperm 
saysnn doğru saylmasna olanak sağlayan uzman bir 
sistem olarak son derece ümit vericidir. 

 

IV. TARTIŞMA 
Çalşmada gerçekleştirilen otomatik sperm sayma yazlm 
gerek kullancya kolaylk sağlamas gerekse hastaya nicel 
gözleme dayal sonuç vermesi açsndan önem arz 
etmektedir. 
Mevcut sistemler (CASA) içerisinde kendi mikroskobunu 
bulunduran geniş kapsaml ve oldukça pahaldr. Bu 
sebeplerle hastanelerde yaygn olarak bulunmayan bir 
sistemdir. Dolaysyla günümüzde sperm analizi gözle 
yaplan son derece subjektif bir değerlendirmedir. Bu 
çalşma ile önerilen tasarm hastane mikroskobu 
görüntülerini bilgisayara direkt aktararak çalşan, düşük 
maliyetli ve pratik bir yazlmdr. Böylelikle infertilite 
hastalar bulunduklar her hastanede göreceli bir 
değerlendirmeye tabi olmayan uzman bir sistem ile teşhis 
ve takip edilebilecektir. 
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