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       Özetçe—Demir eksikliği, Dünya Sağlk Örgütü'nün öncelikli 
sağlk sorunlar sralamasnda en ön sralarda yer alan problemlerden 
bir tanesidir. Yeryüzünde yaklaşk 2 milyar demir eksikliğine bağl 
kanszlğn yaşandğ tespit edilmiştir. Her 3 kadndan bir tanesinde 
demir eksikliği görülmektedir. Bu çalşmada, kan biyokimya 
parametreleri ile demir eksikliği anemisi arasndaki ilişkinin 
değerlendirildiği, hekime yardmc olacak ve kolaylk sağlayabilecek 
bir karar destek sistemi oluşturulmuştur. Çalşmada, örüntü tanma 
süreci esas alnmş olup, sistemin işleyişi veri madenciliği teknikleri 
ile sağlanmaktadr.Sisteme giriş olarak, biyokimya parametrelerinden 
demir eksikliği anemisi hastalğ için etkili olduğu literatürde belirtilen 
hemoglobin, hematokrit, ortalama corpuscular hacmi, krmz kan 
hücresi değerleri kullanlmş olup, çkş olarak da Anemi(+) ve 
Anemi(-) değerlendirmelerinde bulunulmuştur. Tasarlanan sistemde 
50 hasta ve 50 sağlkl bireyin verisi değerlendirilmiştir. En yüksek 
başarm veri madenciliği yöntemlerinden Yapay Sinir Ağlar metodu 
ile %78,31 orannda elde edilmiştir. Bu sayede; demir eksikliği anemi 
hastalğnn belirlenmesi için biyokimya parametrelerinin etkili olduğu 
gösterilmiş olup, hastann etkin tedavisinin başlamasnda hekime 
yardmc olacaktr. 
 
      Anahtar Kelimeler — Demir Eksikliği Anemisi, Veri 
Madenciliği, Kan Biyokimya Parametreleri 
 
     Abstract—Iron deficiency is one of the leading health problems of 
the World Health Organization. It has been found that there is an 
anemia caused by iron deficiency of approximately 2 billion. Iron 
deficiency is seen in one out of every three women. In this study, a 
decision support system was established to evaluate the relationship 
between blood biochemistry parameters and iron deficiency anemia. 
In the study, pattern recognition process is taken as a basis and the 
operation of the system is provided by data mining techniques. 
 
“978-1-7281-2420-9/19/$31.00 ©2019 IEEE”  

As an introduction to the system, hemoglobin, hematocrit, mean 
corpuscular volume, red blood cell values, which are effective in iron  
deficiency anemia disease among the biochemistry parameters, were 
used, and Anemia (+) and Anemia (-) evaluations were made. In the 
designed system, data of 50 patients and 50 healthy individuals were 
evaluated. The highest performance data mining methods were 
obtained by Artificial Neural Networks (78.31). In this way; 
Biochemical parameters have been shown to be effective for the 
determination of iron deficiency anemia and will help the physician to 
initiate effective treatment of the patient. 
 
       Keywords — Anemia,Data Mining, Blood Biochemistry 
Parameters 
 
1.Giriş 

Anemi, kandaki hemoglobin miktarnn, kişinin yaşna ve 
cinsiyetine göre normal olarak kabul edilen değerler altnda 
azalmas durumudur. Her ne kadar fizikopatolojik olarak kan 
dolaşmndaki toplam eritrosit kütlesinin azalmas olarak 
belirtilse de, fonksiyonel olarak kann oksijen taşma 
kapasitesinin azalmas olarak değerlendirilir (Şekil 1). 
 

                          
 
 
 
 
 
 

         A                                                   B                                         
  Şekil 1: Kan hücrelerinin görünümlerine ait örnek bir görsel 
             A. Sağlkl   B. Anemili  
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Kann oksijen taşma kapasitesi; eritrosit saysndaki veya 
hemoglobin miktarndaki düşüş nedeniyle azalr. Bu sebeple 
rutin uygulamada, eritrosit kütlesinin doğrudan ölçümünün 
daha az yaygn, daha pahal ve uzun ömürlü yöntemi yerine 
eritrosit kütlesinin değerlendirilmesinde  hemoglobin (HB), 
hematokrit (HCT), ortalama corpuscular hacmi (Mean 
Corpuscular Volume -MCV), krmz kan hücresi (Red Blood 
Cell-RBC), gibi biyokimya parametreleri kullanlr [1]. 
Bu nedenle anemi değerlendirilirken, plazma hacminde bir artş 
olup olmadğ ve gerekli tedavi uygulandktan sonra veya belli 
bir süre sonra tekrar ölçümler yaplmaldr. Her parametre için 
normal popülasyonda belirli bir dağlm gösterir. Bu dağlm 
yaş, cinsiyet ve yaşadğ yerin yüksekliği gibi baz önemli 
faktörlerden de etkilenir.  Demir eksikliği anemisi, kanda düşük 
Demir-Fe miktar ile ilişkili krmz kan hücrelerinin 
azalmasdr. Bu en yaygn anemi türüdür. Fe, hemoglobinin 
önemli bir parças olup kandaki oksijen taşyan 
pigmenttir.Biyokimyasal olarak demir eksikliği anemisi 
tansnda; HB, HCT, MCV ve RBC gibi birçok laboratuvar 
testinden faydalanlmaktadr [2]. 
Anemi en iyi hemoglobin konsantrasyonunun ölçülmesiyle 
belirlenir ve izlenir. Özellikle küçük çocuklarda ve doğurganlk 
çağndaki kadnlarda sklkla gözlemlenen demir eksikliği 
anemisi bağşklk sistemini zayflatr ve çocuklardaki fiziksel 
gelişimi olumsuz yönde etkiler ve enfeksiyon duyarllğn 
artrr. Anemi Dünyada ki kadnlarn %50 sinde, erkeklerin %35 
inde sklkla görülmektedir [3]. 
Laboratuvar testleri hastadan alnan numuneler üzerinde 
yaplan incelemeleri kapsar. Biyokimya Uzman elde edilen test 
sonucunu, normal değer aralklar, önceki test sonuçlar gibi 
birçok parametreye bakarak değerlendirir. Bu süreçte hastalğn 
hakknda karar vermek basit değildir. Her ne kadar literatürde 
belirlenmiş olan normal değer aralklar olsa da, hiçbir sağlk 
sorunu olmamasna rağmen test sonuçlar normal değerlerin 
dşnda seyreden bireylerle karşlaşlmas mümkündür [4]. 
Çalşmada dikkate alnan biyokimya parametreleri HB, HCT, 
MCV, ve RBC dir.Bu kan değerleri, her bireyin teşhisinde 
kullanldğnda veri yğnlar oluşturur. Bu durum uzmanlar için 
zaman gerektiren bir süreç haline gelmektedir. Ayrca, biyoloji 
ve tp bilimi dünyasnda bu tür araştrmalar arttkça, gerçek 
hayattaki vakalarla ilgili farkl türdeki verilerin artmasna neden 
olmaktadr. Yararl bilgiler elde etmek için bu karar verme 
süreçlerinin otomatik hale getirilmesi önemlidir. Veri 
tabanlarndan veya veri madenciliğinden bilgi almak, bu tür 
problemleri çözmek için en çok kullanlan yöntemdir. Veri 
madenciliği bireysel bir hastann verilerinin bilgisini elde etmek 
ve daha sonra her bir hastann girişini eşleştirmek için 
kullanlr. Bu bağlamda, veri madenciliği tp biliminin birçok 
alannda başarl bir şekilde uygulanmştr. 
Örneğin, kronik hastalklarn tan ve tedavisinde belirli 
kurallarn keşfedilmesi ile ilgili literatürde görülebilecek birçok 
çalşma vardr [5]. 
Bu çalşmada, biyokimya laboratuvar test sonuçlarndan elde 
edilen kan parametrelerinin etkisinin değerlendirildiği ve demir 
eksikliği anemisinin tansnda yardmc olacak bir karar destek 
sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, biyokimya verilerinden 
alnan kan parametreleri uygulama için  kullanlmş ve 100 

gönüllünün verileri başaryla değerlendirilmiştir.  Yapay zekâ 
teknikleri ile hzl ve doğru bir şekilde anemi gibi yaygn bir 
durumun gözden kaçmadan belirlenmesi hedeflenmektedir. 
 
2. Yöntem 
Çalşmada 100 gönüllünün biyokimya laboratuvar 
sonuçlarndaki anemi ile ilgili baz spesifik değerlere 
baklmştr. Çalşmaya katlan gönüllülerden verilerin 
kullanlmas için olur formu alnmştr. Çalşmada kullanlan 
parametreler aşağda açklanmştr: 
 
Ortalama Corpuscular Hacmi 
Ortalama Corpuscular Hacmi olarak da adlandrlan (Mean 
Corpuscular Volume-MCV) kan testi, tam kan saym testinin 
bir parças olarak yaplan ve krmz kan hücrelerinizin her 
birinin ortalama boyutunu veya hacmini belirleyen bir testtir. 
MCV ayrca Ortalama Hücre Hacmi olarak da adlandrlr.Tam 
kan saymndaki hemoglobin seviyesi anemik olup 
olmadğnz anlamamza yardmc olurken, MCV kan testi 
bundan daha ileriye gider. Anemi tipine göre daha fazla bilgi 
sağlamak veya hemoglobin seviyesi testinin tek başna 
gösteremediği problemlere işaret etmek çok yararldr. 

Hemoglobin 

Hemoglobin (HB), krmz kan hücrelerinde bulunan ve 
oksijenin vücuda taşnmasn sağlayan hayati öneme sahip bir 
proteindir. Demir açsndan zengin bir protein olan hemoglobin, 
akciğerlere çekilen oksijeni yakalayarak, kanla birlikte 
organlara ulaştrr. Hemoglobin seviyesindeki değişmeler genel 
sağlk açsndan çok önemli bilgiler verir. Bu nedenle 
günümüzde pek çok hastalğn teşhisi için yaplan kan 
testlerinde mutlaka hemoglobin değerlerine de baklr. Eğer HB 
seviyeniz normalden düşük ise bu krmz kan hücre saynzn 
az yani anemi belirtisi olduğu değerlendirilebilir.  

Hematokrit  
 
HCT, krmz kan hücrelerinden oluşan kann hacim orandr. 
HCT değeri yüzde olarak ifade edilir. Örneğin, %25’lik bir 
hematokrit, 100 mililitre kanda 25 mililitre krmz kan hücresi 
olduğu anlamna gelir. HCT sonucunun verilen limitlerin 
altnda olmas durumu da yine anemi işareti olarak görülebilir. 
 
Krmz Kan Hücresi 
 
RBC bir kan hücresi olup alyuvar says anlamna gelmektedir. 
RBC kanda en fazla sayda bulunan hücrelerdir. Görevleri 
dokularla akciğerler arasnda oksijen ve karbondioksit 
transportunu sağlamaktr. RBC saysnn azaldğ durumlarda 
krmz kan hücresi üretiminde azalma olacağndan demir 
eksikliği anemisi oluşacaktr [6]. 
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Veri Kaynağ 

Çalşmada 100 adet gönüllüye ait biyokimya test sonuçlar 
üzerinde çalşlmştr. Bu veriler içinden demir eksikliği 
anemisi tansna yönelik laboratuvar kan analiz sonuçlar 
seçilmiş ve kullanlmştr. Veriler 50 anemi bulunan ve 50 
anemi bulunmayan kişilerden oluşturulmuştur. Tablo 1 de 
görüldüğü gibi hasta olanlar 1 ile, hasta olmayanlar ise 2 ile 
hasta durumu adl ksmda belirtilmiştir.  Tablo 2 de ise 
değerlendirilen hematolojik parametrelerin normal sağlkl 
bireylerde olmas gereken referans değer aralklar verilmiştir. 
Tablo 1: Oluşturulan veri setine ait örnek bir bölüm 
 

 
 

Tablo 2: Demir eksikliğine bağl anemi için kullanlan 
parametreler 
 

Parametre Açklama Referans Değer 
Aralğ 

MCV Ortalama 
Corpuscular Hacim 

80-100 

HB Hemoglobin 12-16 

HCT Hematokrit 38-50 

RBC Krmz Kan 
Hücresi 

4,2-5,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snflandrma 
 
Bu çalşmada demir eksikliği anemi hastalğnn teşhisi için 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) da 
bulunan; K en yakn komşu(K-NN), C 4,5 karar ağac ve yapay 
sinir ağlar yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 
karşlaştrlmştr.  
 
WEKA 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), Yeni 
Zellanda’daki Waikato Üniversitesi tarafndan geliştirilmiş, 
makine öğrenimi algoritmalarnn bir arada barndran, işlevsel 
bir grafik arabirimine sahip, açk kaynak kodlu bir veri 
madenciliği programdr. WEKA çeşitli veri ön işleme, 
snflandrma, regresyon, kümeleme, ilişkilendirme kurallar ve 
görselleştirme araçlar içerir. Algoritmalar veri kümesine 
doğrudan veya Jawa kodundan çağrlarak uygulanabilir. Ayn 
zamanda yeni makine öğrenme algoritmalar geliştirmek için de 
uygundur [7,8]. 
Çalşmada WEKA kapsamnda birçok snflandrc çalşlmş 
olup, en yüksek başarm gösteren üç tanesine ait sonuçlar 
verilmiştir.  
 
K En Yakn Komşu: 
 
K-NN  algoritmas en basit ve en çok kullanlan snflandrma 
algoritmasndan biridir. K-NN parametrik olmayan bir 
öğrenme algoritmasdr.Bir tahmin yapmak istediğimizde, tüm 
veri setinde en yakn komşular arar. 
Algoritmann çalşmasnda bir K değeri belirlenir. Bu K 
değerinin anlam baklacak eleman saysdr. Bir değer 
geldiğinde en yakn K kadar eleman alnarak gelen değer 
arasndaki uzaklk hesaplanr. Uzaklk hesaplama işleminde 
genelde Öklid fonksiyonu kullanlr. Uzaklk hesaplandktan 
sonra sralanr ve gelen değer uygun olan snfa atanr. 
 
C 4,5 Karar Ağac:  
 
Karar ağaçlar, snflandrma ve tahmin için skça kullanlan bir 
veri madenciliği yaklaşmdr. Sinir ağlar gibi diğer 
metodolojilerin de snflandrma için kullanlabilmesine 
rağmen, karar ağaçlar, kolay yorumu ve anlaşlabilirliği 
açsndan karar vericiler için avantaj sağlamaktadr. Karar 
ağaçlar; düşük maliyetli olmas, anlaşlmasnn, 
yorumlanmasnn ve veri tabanlar ile entegrasyonun kolaylğ, 
güvenilirliklerinin iyi olmas gibi nedenlerden ötürü en yaygn 
kullanlan snflandrma tekniklerinden biridir. Karar ağac 
tekniğini kullanarak verinin snflanmas, öğrenme ve snflama 
olmak üzere iki basamakl bir işlemdir. En yaygn kullanlan 
karar ağac algoritmalarndan birisi C4.5 algoritmasdr.  
 
Yapay Sinir Ağlar:  
 
Yapay sinir ağlar ile snflandrmann işleyiş yaps, çkt 
katmanna ulaşabilmek için ağrlklarn hesaplanmasna 
dayanr. 
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Eğitim veri kümesi üzerinde hesaplanan ağrlklar, test veri 
kümesi üzerinde kullanlarak öğrenmenin ne kadar 
gerçekleştiği belirlenir. Elde edilen ağrlklarn etkinliği 
doğrulanamazsa ağrlklar üzerinde düzeltme ve yeniden 
hesaplama işlemleri gerçekleştirilir. 
Öğrenme süreci tamamlandğnda ise ağrlklar yardmyla yeni 
bir verinin hangi snfa ait olduğu belirlenebilir. Yapay sinir 
ağlarnda öğrenme süreci uzun sürse de oldukça duyarl 
snflandrmalar yapabilmektedir. 
 
Çapraz doğrulama: 
K-kez çapraz doğrulama yöntemi snflandrc modellerin bir 
veri kümesi üzerinde yaplan snflandrma işleminin 
sonuçlarnn tutarl olmas için kullanlmaktadr. Metodun 
uygulanmasndan önce k parametresinin belirlenmesi 
gerekmektedir. k parametresi veri kümesinin kaç parçaya 
bölüneceğini belirtmektedir. K adet snflandrma işlemi 
yaplmaktadr ve her admda bölünen parçalardan bir tanesi test 
işlemi için ayrlmakta geriye kalan k-1 tanesi snflandrcnn 
eğitimi için kullanlmaktadr. K adm sonra elde edilen 
snflandrma sonuçlarnn ortalamas alnarak genel 
snflandrma sonucu elde edilmektedir [9]. 
 
3. Sonuçlar 
 
Veri seti WEKA ortamna yüklenmiştir. Veriler K-En Yakn 
Komşuluk, C 4,5 ve Yapay Sinir Ağlar metodlar ile test 
edilmiş ve doğruluk düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalşmada 
başarmn doğrulanmas için 10 kez çapraz doğrulama 
yaplmştr (Tablo 3) 
 
Tablo 3: Testlerin doğruluk değerleri 
 

Algoritma Anemi(%) 
(Doğru Pozitif) 

Sağlkl (%) 
(Doğru Negatif) 

Snflandrma 
Başars (%) 

K-NN 66.3 62.8 62.35 

C 4.5 73.1 63.1 75.8 

YSA 78.9 66 78,31 
 
Tablo 3 de verilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 
kullanlan veri seti için Yapay Sinir Ağlarnn en başarl 
yöntem olduğu görülmektedir. En yüksek doğruluk yüzdesini 
%78.31 orannda vermiştir. 
Çalşmada MCV, RBC, HB ve HCT değerlerinin ele 
alnmasnn sebebi; literatürde bu değerlerin düştükçe 
kanszlğn ortaya çktğnn bilinmesiyle ilgilidir [2]. Bu 
çalşmada, literatürde yaplan çalşmalardan farkl olarak yapay 
zeka tekniklerinin kullanlmasdr. Yüz kişiye ait büyük bir veri 
setine dayanarak demir eksikliği anemisinin en iyi tahminini 
elde etmek için birçok algoritma kullanlmştr. WEKA da 
bulunan algoritmalar kendi içinde karşlaştrlmştr. Elde 
edilen sonuçlar büyük oranda uzmann verdiği kararlarla 
örtüşmüştür.  

Bu sayede, demir eksikliği anemi hastalğnn hzl ve yüksek 
başarm ile belirlenmesi hastann etkin tedavisinin 
başlamasnda hekime yardmc olacaktr. 
İlerleyen çalşmalarda hastalarn geçmiş verilerinin de 
değerlendirildiği tedavi takibini kolaylaştracak, anemi 
tiplerinin otomatik ayrt edilebileceği bir sistemin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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