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olmasna neden olacaktr [5, 6]. Sunulan bu çalşmada ise,
belirtilen problemlere karşlk, hareketli semenlerin
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bilgisayar tarafl saym, arka ve ön plan çkartm
metotlar uygulanarak gerçekleştirilmiştir.

gerçekleştirilmiştir. Collins çalşmasnda Mean Shift
yöntemine ait çekirdek (kernel) üzerinde Lindeberg
teorisini kullanarak kabarcklar aras öznel ağrlklandrma
gerçekleştirmiştir [10]. Böylece değişken arka plan
problemine çözüm getirmeye çalşmştr. Ancak kapanma
sorununda sunulan yöntem halen yetersiz kalmaktadr.
Değişken arka plan problemine yönelik bir başka
çalşmada
ise
[11]
arka
plan
histogramlar
ağrlklandrlarak
sorun
giderilmeye
çalşlmştr.
Kapanma sorununa yönelik ise Sangale ve Rahane, mean
shift yöntemini doğrusal olmayan kestirimler için
kullanlan parçack filtresi (particle filter) yöntemi ile
entegre etmişlerdir [12]. Biyomedikal alan dşnda daha
özgü bir problem olan güvenlik kamera görüntüleri
üzerinden yöntemlerini test etmişlerdir.

Bildiri düzeni şu şekilde olacaktr: hareketli hücre
tespitleri anlamnda uygulanan güncel yöntemler ve benzer
problemlere dayal çözümlere Bölüm 2’de değinilecektir.
Bölüm 3’de, çalşmada kullanlan veri setine ve
yöntemlere ait bilgiler işlem basamaklar ve eşitlikler ile
detaylca verilecektir. Bölüm 4 örnek görüntü üzerinde
yöntemin başarmnn görsel sunumunu içerecek, ayrca
CASA sistemi tarafndan elde edilen 8 hastann hareketli
semen hücre says ile önerilen yöntemin sonuçlar
kyaslanacaktr.
II.
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LİTERATÜR ÖZETİ

Çalşmamzda hareketli semen hücrelerinin saym
üzerine yöntemler uygulanacağ için öncelikli olarak
hareketli hücre analizleri çalşmalar incelenmiştir. P.
Vallotton ve arkadaşlar yaynladklar çalşmasnda,
matematiksel morfolojik yöntemlerini Pseudomonas
aeruginosa bakteri hücrelerinin tekil olarak segmentasyonu
ve takibi anlamda kullanmşlardr [7]. Yaynda başarm
olarak, hücrelerin “üst üste gelme” olarak tabir edilen
(overlap) durum dşnda %99 başarl bir şekilde segmente
edildiği bahsedilmiştir. Ancak overlap durumlarn
görüntülerin çoğunda yer almas, yaynda sunulan uzamsal
analiz yönteminin başarsn düşürdüğü vurgulanmaktadr.
Ön çalşma olarak sunulan bildiride, gelecek çalşma
olarak zaman tabannda izleme yöntemlerinin daha
başarm sunacağna değinilmiştir.

Uzamsal anlamda yaplan çalşmalarda, hareketli
nesnelerin takibinde skça karşlaşlan kapanma, kararma,
üst üste gelme sorunlarn zaman tabannda analiz ederek
çözümlemeye çalşan Nawaz ve diğerleri, yaynlarnda
zaman serisi boyunca değişen ve sabit kalan karştlk,
parlaklk ve hareket vektörlerine göre arka/ön plan
ayrmn gerçeklemişlerdir [13].
Sunulan bildiride ise belli bir önişleme sürecine gerek
kalmadan elde edilen görüntüler üzerinde zaman taban
boyunca uygulanan ortalama filtreleri ile arka plan
çkartm yaplmştr. Sonrasnda ise Çerçeve fark alma
tekniği
uygulanarak
hareketli
hücrelerin
tespiti
gerçekleştirilmiştir. Hatal tespitlerin elenmesi için ise
matematiksel morfolojik işlemlere dayanan kabarck
analizleri uygulanmştr.

Bir başka hareketli biyolojik hücrelerin bölütleme ve
takibi çalşmas Zimmer ve arkadaşlar tarafndan aktif
kontur yöntemi kullanlarak gerçekleştirilmiştir [8]. Video
görüntüler üzerinden zaman bilgisi kullanlmadan uzamsal
anlamda yaplan bu çalşmada da başarm ölçütü olarak
etiketli verileri kullanmşlar ve eşleşmeleri karştlk matrisi
ile ifade etmişlerdir. Kullandklar verilerde, hücrelerin üst
üste gelme (overlap), kapanma (occlussion) veya kararma
(blinking) sorunlar olmadğndan sunulan yöntemin
başarm yüksek ölçülmüştür.

III.

VERİ SETİ VE YÖNTEM

Veri seti olarak, hastalardan elde edilen örneklerin
mikroskop altnda görsel analizleri esnasnda kaydedilen
videolar kullanlmştr. Videolar 60 sn. uzunlukta 30 Hz.
örnekleme hznda kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlarn
doğruluğunu ölçmek amacyla, mikroskop altnda
incelenen her örnekten 3 dk. aralğnda 4’er adet video
kayd alnmştr. Sonuç olarak 20 hastaya ait 60 saniyelik
80 adet video görüntüleri elde edilmiştir. Videolar,
kullanlan kamerann 30 Hz. yineleme frekansndan dolay
1800 görüntü içermektedir. Görüntüler 180 x 180 piksel
çözünürlüğündedir. Görsel analizler dşnda sunulan
hareketli semen saym tekniğinin CASA sistemlerine
kyaslanabilmesi için, hastaya ait ayn örnek, SQA marka
CASA sisteminde de analiz edilmiştir.

Bir başka uzamsal anlamda takip algoritmas olan
Mean Shift şu ana kadar pek çok uygulamada değişken
şekillerin takibi amaçl kullanlmştr [9]. Yöntemin
problemler üzerinde başarm, tek renk arka plan
görüntüler üzerinde yüksek ölçülürken, değişken arka plan,
kararma, kapanma gibi sorunlarda yetersiz kalmaktadr. Bu
anlamda yönteme probleme dayal farkl eklemeler
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Şekil 1. Hareketli semen saym için önerilen teknik akş diyagram

d arka plan çkartlacak videoda ortalamas hesaplanacak
maksimum çerçeve saysn göstermektedir. Uygulamada
bu değer 300 çerçeve (10 sn.) olarak kabul edilmiştir. B,
video dizgisi içerisinden t zamanndaki V görüntüleri
kullanlarak
oluşturulan
arka
plan
modelini
simgelemektedir. Örneklere ait videolar 1800 çerçeveden
oluştuğu için toplamda 6 arka plan çkartm yaplmş ve k
ile numaralandrlmştr.

Spermiogram testleri için verilen örneklerde, hareketli
hücre olarak sadece semen hücreleri bulunmaktadr. Bu
doğrultuda örnek içerisinde hareketli nesnelerin tespiti,
dolayl olarak hareketli semen hücre tespiti olarak kabul
edilmiştir. Ancak semen hücrelerinin hareketlerinden
dolay durağan hücrelerin de hareketli olarak saylmamas
için baz işlem sonras (post-processing) teknikleri de
uygulanmştr. Sunulan çalşmada, ilk aşama olarak video
görüntülerinin belli aralklarda piksel tabanl ortalama
filtreleri (Mean Filter) alnarak arka plan modeli
çkartlmştr. Sonrasnda, modelin çkartlmas için
kullanlan görüntüler ile model arasnda çerçeve fark alma
(Frame Differencing) ile hareketli semen hücrelerinin
tespiti gerçekleştirilmiştir. Son aşama olarak, kabarck
analizleri ile hareketli semen hücrelerinden doğan
hareketsiz
hücrelerin
titremesinin
alglanmasn
engellemek amacyla işlem sonras tekniklerden olan
kabarck analizleri ile bölütleme yaplmştr. Akş
Diyagram Şekil 1’de verilmiştir. Kullanlan yöntemlerden
ksaca alt başlklar halinde bahsedilecektir.

Arka plan çkartm ile ölü semen hücreleri, lökosit, kan
çökeltileri vb. hareketli semen hücrelerinden ayrştrlmş
olacaktr. Örnek görüntü ve ilk 10 sn. sonucunda
oluşturulmuş arka plan modeli Şekil 2’de sunulmuştur.
B. Çerçeve Fark Alma (Frame Differencing) Yöntemi ile
Ön Plan Çkartm
Çerçeve Fark Alma yöntemi, ardşk düzende gelen
iki görüntü arasnda piksel farklarnn alnmas olarak
tanmlanmaktadr [15]. Çalşmamzda, ortalama filtreleri
ile oluşturulan arka plan modeli ve modelin
oluşturulmasnda kullanlan t anndaki görüntü, yoğunluk
(intensity) tabannda çkartlmştr (2). Böylece arka plan
oluşturmada kullanlan 300 çerçeve içerisindeki hareketli
semen hücrelerinin kabaca tespitleri gerçekleştirilmiştir.

A. Ortalama Filtresi (Mean Filter) ile Arka Plan
Çkartm
Tanmlanmş süre domaininde değişmeyen piksel
değerleri, durağan piksel olarak nitelendirilir ve arka plan
oluşturur [14]. Bu anlamda, semen görüntülerinin 10
saniye boyunca (300 çerçeve) piksel tabanl değerlerin
ortalamas kullanlarak arka plan modeli oluşturulmuştur.
İşlem yükünü azaltmak ve daha çabuk sonuca ulaşmak
için, sonucu değiştirmeyecek bir çerçeve içerisindeki
piksellerin toplu değerleri üzerinden işlem gerçekleştirilir.
Sunulan çalşmada 5x5’lik bir çerçeve boyutu tanmlanmş
ve bu çerçevenin içerisindeki piksel tabanl değerlerinin
ortalamas kullanlmştr. Uygulanan ortalama filtresi (OF)
yöntemi (1)’de matematiksel olarak sunulmuştur.
���� ��� �

�

1
� � ������ �� � � ���
�
���

� � 1����������

������� � ������� � ����

(2)

B, Eşitlik (1) yolu ile elde edilen arka plan modelini,
V(t) ise t anndaki görüntüyü simgelemektedir. P ile
görüntülerin
yoğunluk
değerlerinin
kullanm
vurgulanmaktadr.
Çkarmdan elde edilen pikseller aras farklarn, belirli
çerçeve süresince ortalamas alnarak hatalarn düşürülmesi
ve daha keskin sonuçlar elde edilmesi amaçlanmştr. Aksi
durumda, t anndaki semen hareketinden doğan titreşimler,
başka piksellerin de hareketli semen hücresi olarak yanlş
değerlendirmesine netice verecektir. Bu anlamda, 10
çerçeve boyunca (f) piksel farklarnn izlenmesi için (3)
uyarlanmştr.

(1)
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Şekil. 2. a) Orijinal Görüntü, b) Piksel tabanl Ortalama Filtreler (Mean Filter) ile arka plan çkartm, c) Çerçeve fark alma (Frame Differencing) yöntemi ile
hareketli semenlerin ön plan olarak çkartlmas
�

1
���� �� � � ��1 � ���� �� � � ����� �
�

(3)

���

Toplamda 1800 çerçeve içeren videolar için 180 adet
ön plan modelleri oluşturulmuş ve F(x, y) şeklinde eşitlikte
gösterilmiştir. Yöntemin örnek bir görüntü üzerinde çkts
Şekil 2’de sunulmuştur.
C. Kabarck Analizi (Blob Analysis) ve Hücre Saym

Şekil. 3. Hareketli nesne olarak tesbit edilen nesnelerin kabarck analizi
ile çkartlan özellikleri

Hareketli
semen
saym
işleminde,
semen
hareketlerinin etrafnda yaptğ titreşimlerinden dolay,
lökosit, kan hücreleri ve baz gürültülerden oluşan
phtlarn üzerinde oluşan hareket etkilerini elemek için,
çkarm yaplmş ön plan modelleri üzerinde kabarck
analizleri ile segmentasyon gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 180 adet ön plan görüntüsü analiz edilmiş ve
ortalama değeri, ilgili örnek için hareketli semen says
olarak Tablo 1’e kaydedilmiştir.
IV.

Semen hücrelerinin en belirgin özelliği, belli bir eliptik
yapda olmalardr. Böylece, blob analizi sonunda elde
edilen piksel tabanl özelliklerinin belirgin bir şekilde
kabul edilebilir en/boy orann sağlamas ile hareketli
objeler arasnda semen tespiti yaplmştr. Ayrca hareketli
nesne olarak tespit edilmiş objenin alan bilgisi de
bölütleme için kullanlmştr. Eşitlik 4, ölçülen özellikler
için referans aralğn göstermektedir.
1�� �

���������
� ���
���������

UYGULAMALI SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sunulan çalşma 80 video görüntüsü üzerinde
denenmiştir. Her örneğe ait 3 dakika aralklarla alnmş 4
video verisi, toplamda 20 hasta örneği bulunmaktadr.
Sunulan yöntemin CASA sistemi ile kyaslanabilmesi için
örnekler mikroskop altnda incelendikten sonra, ayrca
CASA sisteminde de analiz edilmiştir. Bu amaçla SQA
CASA [16] sistemi kullanlmştr. Yöntem performans
testi için ayrca hasta merkezli saymlar gerçekleştirilmiş,
ayn hastaya ait saym sonuçlarnn korelasyonunun
yüksek çkmas beklenmiştir. Saym sonuçlar Tablo 1’de
sunulmuştur. Sonuçlar milyon/ml olarak ölçülmüştür.

(4)

Sonuçlara göre standart sapma değerinin düşük
hesaplanmas önerilen çözümün, ayn hastadan alnan
örnekler üzerindeki testlerde benzer sonuçlar verdiğini,
böylece tutarl bir yöntem olduğunu göstermektedir.
Ayrca CASA sistemi ile elde edilen sonuçlar ile önerilen
yöntemin
ortalama
sonuçlar
karşlaştrldğnda
korelasyonu (r) 0.9942 çkmaktadr. Bu sonuç
göstermektedir ki önerilen yöntem CASA sistemleri
yerine kullanlabilir.

�� � � � ��

Şekil 3’de örnek bir semen hücre görüntüsü üzerinde
kabarck analizi ile elde edilen ve segmentasyon kullanlan
özellikler belirtilmiştir. Ön planda kalan hareketli nesneler
(4)’deki referans aralğnda bölütlenmiş ve etiketlenmiştir.
Böylece hareket alan olarak küçük piksel yoğunluğuna
sahip ön plan bölütlerin elenmesi yaplarak, uzun süren
titreşimlerden doğan etkinin hareketli semen olarak
etiketlenmesi engellenmiştir.
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Tablo 1. Önerilen Yöntem ve SQA CASA sistemi tarafndan elde edilmiş hareketli hücre saymlar

Örnek No

Milyon/ml

Hasta
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

1

69

76

50

18

11

64

59

21

2

21

16

51

76

3

19

26

1

54

1

54

2

69

82

62

16

9

48

59

23

3

25

16

46

76

3

18

26

1

51

1

56

3

71

78

57

16

10

64

55

25

2

25

18

49

78

3

19

26

1

53

1

62

70

80

59

16

8

63

57

24

3

22

17

46

79

3

19

25

1

53

1

59

Std. Sap.

4

0,8

2,2

4,4

0,8

1,1

6,8

1,6

1,4

0,5

1,8

0,8

2,1

1,3

0

0,4

0,4

0

1,1

0

3,1

Ort.

70

79

57

17

9

60

58

23

2

23

17

48

77

3

19

25

1

53

1

58

SQA

78

82

55

21

8

58

61

25

5

20

18

47

75

5

18

27

-

55

-
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