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hastalğn belirtileri birbirine çok benzer olabilmektedir.
Örneğin ikisinde de hasta hastalkl bölgedeki kaslarn
hareket ettirememe şikayetinde bulunmaktadr. Ancak
hastalklar birbirinden farkldr. Nöropatide bu hareket
bozukluğu kasa giden sinirlerin bozuk olmasndan
kaynaklanrken, Myopatide sinirler sağlamdr fakat kasta
arza olmasndan dolay hareket bozukluğu oluşmaktadr
[2]. Nörojenik hastalklarda görülen en tipik bulgu bireysel
ve ortalama sürelerinde artş olmas, potansiyel
genliklerinin artmas ve polifazik potansiyel orannn
artmasdr. Ön boynuz motor nöron hastalğ olan ALS
(Amyotrofik Lateral Sklerozis) hastalğnn anlam
omurilikte kaslara giden yan (lateral) taraftaki sinir
hücrelerinin etkilenmesiyle kaslarn beslenememesi ve
katlaşmasdr. ALS hastalğnda MUAP’ larn ortalama
süreleri ileri derecede uzamştr. Polifazik geniş süreli
MUAP says artmştr, MUAP’ larn genlikleri ileri
derecede artmştr.
Literatürde biyomedikal uygulamalarda yorumlama ve
snflandrma problemlerinin çözümleri birçok sinyal
işleme, yapay zeka ve yapay sinir ağlar metotlar ile elde
edilmeye çalşlmaktadr.
Nöromüsküler
hastalklarn
snflandrlmasnda
litaratürde kullanlan en yaygn yöntemler; Bayes
teknikleri [3], [4] sinir ağlar [5], [7], çok katmanl
perseptronlar [2], bulank yaklaşmlar [6], destek vektör
makineleri [7], ve nöro-bulank sistemlerdir [8].
Bu çalşmada ALS ve myopati hastalğnn teşhisinin
ilk admnda ham veriler ön işlem aşamasndan geçirilerek
alçak ve yüksek frekans bileşenli gürültülerden
arndrlmştr. Bir sonraki admda MUAP’ larn başlangç
ve bitiş noktalar bulunarak bölütleme yöntemleri ile
MUAP’ larn ayrştrlmas sağlanmştr. Üçüncü admda
Melez yap ile MUAP’ larn kümelendirilmesi
sağlanmştr.

Özetçe— Bu çalşma, nöromüsküler hastalklarn en
yaygn çeşidi olan ALS ve myopati hastalklarnn teşhisinde
kullanlan yapnn ilk üç aşamasn içermektedir. Bu bölüm
ön işlem, bölütleme ve
kümeleme aşamalarndan
oluşmaktadr. Bu çalşmada; EMG işaretini doğru
yorumlamak amacyla EMG işaretini en iyi temsil edecek
MUAP’ lar belirlenecektir. Ilk aşamada ham EMG verisi
gürültüden arndrldktan sonra bölütleme aşamasnda
MUAP’ lar ayrştrlmştr. Kümeleme aşamasnda küme
saylarn optimize etmek için melez bir yap kullanlmştr.
MUAP’ larn kümelendirilmesi bundan sonraki ikinci
bölümde küçük boyutlu veri seti ile işlem yaplmasna imkan
sağlayacaktr.
Anahtar Kelimeler — EMG; ALS; MUAP; kümeleme
Abstract— This study includes a classification structure
consisting of first three stages for the automatic diagnosis of
the neuromuscular disease of ALS (Amyotrophic Lateral
Sclerosis) and myopathy being a muscular disease. In this
study; EMG mark representing best MUAP will be
determined for the right to comment sign EMG. After the
first stage of the raw EMG data eliminated by noise the
segmentation stage MUAP were separated. In the clustering
stage, a hybrid structure is used to optimize the number of
clusters. MUAP 's clustering will allow transactions to be
made with small data sets in the next second section.
Keywords — EMG; ALS; MUAP; cluster

I. GİRİŞ
Baz hastalklarn teşhisinde, EMG ölçümleri
gerekmektedir. EMG işaretlerinin ayrştrlmas ve MUAP’
lardan benzer şekilli olanlarnn gruplandrlarak
snflandrmas nöromasküler patoloji değerlendirmesi
açsndan değerli bilgiler sunmaktadr [1]. Myopati ve
nöropati iki önemli nöromüsküler hastalk türüdür. Bu iki
978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE
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MATERYAL VE YÖNTEM

A. Veri Edinme Ve Önişlem
Bu
çalşmada
kullanlan
veriler
EMGLAB
(http://www.EMGlab.net.) internet sitesinden alnmştr.
Veriler 8 saniye boyunca brachial biceps, vastus medialis,
abductor pollicis brevis, tibialis anterior, vastus lateralis,
triceps brachii, deltoideus kaslarndan iğne elektrot ile
alnmştr. Bu çalşmada kullanlan EMG işaretleri 10
normal (21-37 yaş aralğ), 7 myopati (19-63 yaş aralğ)
ve 8 ALS hastas (37-67 yaş aralğ ) olan her bir veri
grubunda 8 sn süren 230’ ar tane veri bulunmaktadr.
Şekil 1’ de ALS, myopati, ve sağlkl kişilerden alnan
EMG kaytlarnn ilk 2 saniyesi gösterilmektedir. EMG
işaretlerine analog bant geçiren filtre (2 Hz-10 KHz )
uygulanmştr. İşaretler 23.438 KHz de örneklenmiştir.
EMG ölçümü srasnda elektrotlarn vücutla etkileşimi ve
hareketleri nedeniyle EMG işaretinde izoelektrik çizgide
kayma/dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu kaymalar
EMG’ den elde edilen baz önemli bilgilerin bozulmasna
neden olmaktadr. EMG işaretini doğru yorumlamak için
bu kaymalar yok etmek gerekmektedir. Bu çalşmada
EMG işaretindeki yüksek frekans bileşenli gürültüyü ve
düşük frekansl kaymalar gidermek için frekans aralğ
10-1500 Hz olan “cheybshev” band geçiren süzgeç
kullanld. İzoelektrik çizgideki dalgalanmay gidermek
için yüksek geçiren süzgeç kullanlmas durumunda elde
edilen EMG işareti Şekil 2’ de verilmiştir.
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Literatürde yaplan çalşmalarda MUAP genliği için
standart bir eşik seviyesi kullanlmamaktadr. Dorfman ve
McGill [10]’ deki çalşmalarnda eşik genliğini 20–50 uV,
Stalberg ve ark., 1995’ deki çalşmalarnda eşik genliğini,
50 uV olarak seçmiştir [11]. Bu çalşma için eşik değeri
50 uV olarak seçilmiştir.
Adm 2: MUAP’ larn başlangç ve bitiş noktalarn
bulmak için EMG işareti üzerinde kayan, 1 ms süren
pencerenin alt ve üst eşik değerinin belirlenmesi:

2

İşaret üzerinde kayan pencerenin dalga biçimine göre
tolerans aralğ bu çalşmada 1ms süren pencere içerisinde
kalan noktalardan genlik olarak ortanca genliğin ±40uV
değeri alt ve üst eşik değeri olarak belirlenmiştir [12].

2

Adm 3: Başlangç ve bitiş noktasna aday olacak
noktalarn belirlenmesi (Şekil 3):
eğer
Adm 2’ de belirlenen pencere içerisinde alt
ve üst eşiği aşan tepe yoksa bu noktalardan ortancas
başlangç veya bitiş noktas olmaya adaydr.
değilse (pencere içerisinde en az bir nokta eşik
değerini aşarsa) pencere içerisindeki noktalar dikkate
alnmaz.
Adm 1’de EMG işaretinde eşiği aşan her bir MUAP
tepesinin solunda kalan Adm 2’de bulunan ilk aday nokta
MUAP’ n başlangç noktas olurken; sağnda kalan ilk
aday nokta MUAP’ n bitiş noktasdr.
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Şekil 1. ALS, Sağlkl ve Myopati hastasna ait EMG
verisi
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Giriş verisi
Başlangç veya bitiş noktasna
aday olacak nokta

Kohanen Ağ ile Kümeleme

Bulank C Ortalamalar
Algoritmas
+
Bölüm Doğrulama
Şekil 4. Melez Yap

Şekil 3. Başlangç ve bitiş noktasna aday olacak noktalar

Şekil 5’ de bir ALS hastasna ait EMG verisi melez
algoritma ile kümelendirilmiştir. Kohonen ağ+BCO
algoritmas ile bulunan 7 adet küme says; melez
algoritma ile 4’ e düşmüştür.

C. Melez Yap İle MUAP Kümeleme
Bu yöntemde Kohanen ağ ile kümeleme kullancnn
girdiği yarçapa göre verileri kabaca kümelendirir.
Bulduğu küme says en iyi olmamasna rağmen
kullancya bir başlangç değeri sunar. Bu çalşmada [9]’
de sunulan melez yap denenmiştir. Kohanen ağ ile BCO
(Bulank C Ortalamalar) algoritmas melez kullanlmştr.
Ancak bu melez yapnn sonucunda bulunan küme says
optimal değildir. Bu bölümde küme saylarn optimize
etmek için melez algoritma bölüm doğrulama algoritmas
ile tümleşik bir yapya dönüştürülmüştür (Şekil 4).

III. TARTIŞMA
Bu çalşmada kullanlan EMG işaretleri 10 normal, 7
miyopati ve 8 ALS hastas olan her bir veri grubunda 8 sn
süren 230’ ar tane veri bulunmaktadr. Bu verilerin 1 sn’
lik ksmnda tepe değeri 50uV aşan ortalama 36 adet
MUAP yer almaktadr. Bölütleme aşamasnda toplam
198600 MUAP elde edilmiştir.
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Şekil 5. EMG Verisinin Melez Algoritma İle Kümelendirilmesi
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Kümeleme aşamasnda melez kümeleme yönteminde
kullanc sadece Kohonen ağ için gerekli tahmini bir
yarçap (d) girmektedir. Devamnda ise BCO
algoritmasnn bulduğu küme says bölüm doğrulama
algoritmas ile optimal olmas sağlanr. Böylece melez
kümelemede elde edilen küme says sürekli olarak bölüm
doğrulama algoritmas tarafndan denetlenerek MUAP’
larn küme saylarnn doğrudan bir değişkene bağl
olmas önlenmiş olur.
ALS ve myopati hastalklarnn teşhisinde kullanlan
yapnn ilk üç aşamasn anlatan bu çalşma; MUAP’ lar
EMG işaretinden ayrştrp kümelendirilmiş ve bu
çalşmann devam olan ikinci bölümde küçük boyutlu
veri seti ile işlem yaplmasna imkan sağlamştr.
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