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PROJE TANIMI

Projem�zde amacımız gel�şt�rd�ğ�m�z AIGNOSE uygulamasıyla
hastaların sadece göz fotoğrafları �le  hastaneye ve sağlık
çalışanlarına �ht�yaç duymadan hemoglob�n değer�n�
öğreneb�lmes�n� sağlamaktır. Bu uygulama �le kullanıcıların
ham�lel�k sürec� ve menstrual döngüler� boyunca  hemoglob�n
değerler�n� tak�p etmey� hedeflemektey�z. 

YÖNTEM

Hemoglob�n hesaplaması yapacak model�n gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� olan
et�k kurul �zn� alınmıştır. Proje kapsamında 449 katılımcının ver�s�
toplanacaktır. Öncel�kle gel�şt�rd�ğ�m�z telefon uygulaması �le ver�
toplama �şlem� gerçekleşt�r�lecekt�r. Katılımcılarımızdan �nvaz�v yollarla
kan alınarak hemoglob�n değerler� hesaplanacaktır. Ayrıca katılımcıların
kan verme sırasında konjonkt�vaları aşağı çek�lerek göz fotoğrafları
çek�lecekt�r. Ver� toplama �şlem� sırasında farklı ışık altında çek�len
fotoğrafların renk kal�brasyonu, tasarladığımız renk kal�brasyon kartı ve
gel�şt�r�len algor�tma kullanılarak sağlanacaktır. Ver�ler�n eldes� ve renk
kal�brasyonu sonrasında konjonkt�va bölges�n� segmente eden model
gel�şt�r�lecekt�r. Segmente ed�len konjonkt�va bölges� ve �nvaz�v yollarla
hesaplanan hemoglob�n değerler� kullanılarak sadece konjonkt�va bölges�
kullanılarak hemoglob�n değer� hesaplayan regresyon model�
gel�şt�r�lecekt�r

ÇÖZÜM

Hemoglob�n prote�n�n�n m�ktarı �le melan�n p�gment� �çermeyen
bölgelerdek� renklenme arasında �l�şk� kurulması anem�n�n non-�nvaz�v
olarak tesp�t ed�leb�leceğ� f�kr�n� ortaya çıkarmıştır (Mann�no, 2018: L�n &
F�sher, 2007). K�ş�n�n konjonkt�va bölges� ve hemoglob�n değer� arasındak�
�l�şk�den yola çıkarak, hek�me ve hastaneye ulaşma zorunluluğu olmadan
non-�nvaz�v şek�lde anem� teşh�s� koyab�len b�r akıllı telefon uygulaması
gel�şt�rmey� hedeflemektey�z. 

AIGNOSE: G�r�ş�msel Olmayan
Hemoglob�n Ölçümü

PROBLEM

Günümüzdek� hemoglob�n değer� ölçümü �ç�n kullanılan mevcut kl�n�k
yaklaşımların; kan alımı sırasında kompl�kasyon oluşab�lmes�, kan alacak
profesyonel�n olmayışı, kan örneğ�n�n �nceleneceğ� laboratuvar
koşullarının sağlanamaması g�b� bazı dezavantajları vardır. 
Bu engelley�c� faktörler, hastalığın seyr� bakımından sürekl� tak�p
gerekt�ren hastaların düzenl� hemoglob�n ölçümünü zorlaştırmaktadır. 
 Anem�ye yatkın hastaların tak�b� �y� yapılamadığında �se hem hastaların
yaşam kal�tes� düşer hem de bu durum devlete ekonom�k yük olarak
yansır. Menstrüal döngü tak�b� �ç�n b�rçok uygulama gel�şt�r�lm�şt�r, fakat
bunlardan h�çb�r� hastanın hemoglob�n değer�n� hesaplayacak veya
ölçecek yeterl�l�kte değ�ld�r. 
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YENİLİKÇİ  YÖNÜ

 L�teratürde konjonkt�va görüntüsü �le hemoglob�n ölçümü ve anem� tesp�t�nde
tahm�n yapan b�r mak�ne öğrenmes� algor�tması gel�şt�r�lmes� üzer�ne çalışmalar
bulunmaktadır fakat şu an akt�f kullanılan b�r uygulama mevcut değ�ld�r
(Mann�no, 2018). Uygulamamız b�rçok hastalıkla �lg�l� önceden f�k�r sah�b�
olmamızı sağlayan hemoglob�n değer�n�n ölçülüp düzenl� tak�p ed�lmes�n�
kolaylaştırması �le bu alanda yen�l�kç� b�r çözüm get�r�lm�ş olunacaktır.
Günümüzdek� menstrual döngü tak�b� yapan b�rçok uygulama olmasına rağmen
kullanıcıların hemoglob�n değerler�n� hesaplayan b�r uygulama
gel�şt�r�lmem�şt�r. 
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Projem�z�n hemoglob�n değer�n� öğrenmek �steyen b�rçok k�ş�
�le b�rl�kte özell�kle anem� bakımından sıkı tak�b� gerekt�ren
hastalar ve anem� görülme sıklığı yüksek olan üreme
çağındak� kadınlar ve ham�le kadınlar üzer�nde fayda
sağlayacağını düşünmektey�z.

Böylel�kle anem� tesp�t� �ç�n harcanacak bütçe, laboratuvar yoğunluğu
ve kan tahl�l�n�n farklı aşamalarında görev alacak sağlık çalışanlarının
�ş yükü azaltılmış olacaktır.
Akden�z anem�s� g�b� kron�k hastalığı olan hastalar, ham�le b�reyler ve
üreme çağındak� kadınlar hemoglob�n değerler� bakımından sık
aralıklarla tak�p ed�lmel�d�r. Uygulamamız �le hemoglob�n değerler�
referans aralığı dışına çıktığında hasta, erkenden sağlık kuruluşuna
yönlend�r�lerek anem�n�n yol açacağı olumsuz durumlardan en az
şek�lde etk�lenecekt�r.
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