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Özetçe— Obesif kompulsif bozukluklarn (OKB) beyin
üzerinde bilinen bir çok bozucu etkisi bulunmaktadr. Bu bozucu
etkilerden biriside beyin senkronizasyonundaki azalmadr. Global
Alan Senkronizasyonu (GAS) yöntemi ile hesaplanan GAS indisi,
EEG senkronizasyon derecesini belirlemektedir. Analiz
sonuçlarna göre hasta grup ile sağlkl gruba ait delta ve teta
bandlarndaki GAS indisleri arasnda istatsitiksel olarak anlaml
bir fark bulunmuştur. GAS indisinin OKB tespitindeki başarsn
ölçebilmek amacyla OKB hastalarna ait GAS değerleri ile
sağlkl gruba ait GAS değerlerine Destek Vektör Makineleri
snflandrma yöntemi ile snflandrlmştr. Snflandrma
modelinin performansn artrmak için eğitim ve test datalarnn
seçilmesi
işlemi,
Çapraz
Geçerlilik
Yöntemi
ile
gerçekleştirilmiştir. Snflandrma sonuçlarna ait doğruluk
oranlar; delta band için %94.75, teta band için %78.048
bulunmuştur. Bu sistem hastalk tespitinde hekimlere yardmc
olabilecektir.
Çalşma
sonuçlar,
OKB
hastalğnn
senkronizasyon kaybna ve buna bağl olarak fonksiyonel bağllk
bozukluğu ve bilişsel işlemlerde bozukluklara neden olduğunu
göstermiştir. Snflandrma sonuçlar, GAS yönteminin OKB
teşhisinde başarl olduğunu ortaya koymuştur.

Abstract— Obsessive Compulsive Disorders causes
disruptive effect on brain oscillations. One of this disruptive
effects is loss of synchronization. Global Field Synchronization
indice that is calculated by Global Field Synchronization Method
can detect degree of synchronization of EEG. According to
analysis results, significantly difference was found between
Global Field Synchronization Indice of OCD patients and healthy
group in theta and delta frequency bands. For the purpose of
testing success of GFS method in detecting OCD, GFS values of
OCD patients and healthy group classified with Support Vector
Machine method. In order to increase the performance of
classification model, training and test data was selected by Cross
Validation Method. Accuracy rate of classification results was
found at 94.75 in delta band and 78.048 percent in theta band. The
system can assist the physicians for diagnosing OCD. The
classification results has shown that GFS is a successful method
for to diagnose OCD.
Keywords —EEG, Obsessive Compulsive Disorders, Support
Vector Machines
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Anahtar
Kelimeler
—EEG,
.Obsesif
Bozukluklar, Destek Vektör Makinalar

GİRİŞ

Obsesyonlar; zihne zorla giren, strese neden olan imge
ve düşünceler şeklinde tanmlanmaktadr. Obsesyonlarn
tetiklediği
davranşlar
ise
kompulsiyon
olarak
tanmlanmaktadr.
Semptomlarnda
obsesyon
ve
kompulsiyonlarn her ikisinin yada herhangi birisinin
görüldüğü nöropsikiyatrik hastalklara Obsesif Kompulsif

Kompulsif
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B. GAS ve EEG Ölçüm Düzeni

Bozukluklar (OKB) denilmektedir. Toplum içinde %2
orannda görülmektedir [1, 2].

GAS yöntemi; zaman domeninde elde edilen EEG
datasnn frekans domenine dönüştürülerek incelenmesini
sağladktan sonra faz bilgileri ile senkronizasyon tespitine
dayal bir işaret işleme tekniğidir. GAS yönteminin bir
dataya uygulanmasnn neticesinde kanallar arasnda ki faz
birlikteliğinin gücünü simgeleyen bir değer bulunmaktadr.
Bu değer her frekans noktas için ayr ayr hesaplandktan
sonra ortalamas alnarak, tekil bir değer haline
gelmektedir. Bu değer 0 ve 1 arasnda değişmektedir ve
yüksek değerler (1’e yakn) senronizasyonun güçlü
olduğunu göstermektedir. GAS yöntemi için aşağda ki
aşamalar takip edilmektedir.

EEG işaretlerinin spektral analizleri fonksiyonel
bağllk, beyin işlevleri ve bilişsel düzey hakknda önemli
bilgiler sağlamaktadr. Önceki çalşmalarda alfa ritimleri
ile dikkat ve hafza işlemleri arasnda, önemli bağlantlar
bulunduğu [3], senkronizasyon bozukluğunun fonksiyonel
bağllkta azalmaya neden olduğu [4], komplexite artşnn,
şizofreni hastalarnda ön beyin bölgesinde ki beyinsel
işlevler arasnda koordinasyon kaybna neden olduğu [5]
araştrmaclar tarafndan tespit edilmiştir.
Bu çalşma da OKB’nin EEG senkronizasyonu üzerine
etkileri, Global Alan Senkronizasyonu (GAS) yöntemi ile
araştrlmştr. GAS yöntemi, EEG işaretlerinin frekans
bileşenlerini elde ettikten sonra, EEG kanallar arasndaki
faz birlikteliğinin gücünü gösteren, GAS değerini
hesaplamaktadr [4, 6]. Sağlkl ve hasta datalar için
hesaplanan GAS değerleri snflandrlrak, OKB için bir
otomatik tan sistemi üzerinde çalşlmştr. Snflandrma
işleminde son yllarda yaygn olarak kullanlan bir makina
öğrenme algoritmas olan Destek Vektör Makinalarndan
(DVM) yararlanlmştr. DVM modelleme işleminde
kullanlacak olan eğitim ve test data girişleri, Çapraz
Geçerlilik Yöntemi (ÇGY) ile belirlenmiştir. DVM işlemi
bir çok EEG çalşmas çktlarnn snflandrlmasnda
kullanlmştr. Bunlarn başlcalar: EEG tabanl mental
yorgunluk izleyici sistem [7], EEG spectral güç
snflandrmas [8], dalgack dönüşümü katsaylarnn
snflandrlmas [9], fraktal özellik çkarm çalşmasdr
[10].

Kayt sonras ham EEG verileri, uzman teknisyenler
tarafndan çeşitli gürültü ve EOG işaretlerinden
temizlenmektedir. Bu işlem sonras henüz zaman
domeninde iken EEG datalar 2sn lik bölütlere
parçalanmaktadr. EEG bölütlerine Hzl Fourier
Dönüşümü (HFD) yöntemi uygulanarak, frekans domenine
dönüştürülmesinden sonra, edinilen değerlerin reel ve
imajiner ksmlar kartezyen sisteme yerleştirilmektedir
[11]. Kartezyen sistemde ki gösterimden, polar notasyona
geçildiğinde, her bir EEG kanalna ait değerler bir vektör
ile temsil edilmektedir. Bu vektörlerin dağlm şekli,
elektrotlardan alnan sinyallerin faz birliktelik derecesi ile
ilgili bilgi vereceği için, kanallar temsil eden noktalara
Temel Bileşenler Analizi yöntemi (TBA) uygulanmaktadr.
Bu işlemin sonucunda her frekans için iki özdeğer elde
edilmektedir [4, 6, 12]. Bu özdeğerler ö(f)1 ve ö(f)2
notasyonu ile ifade edilmektedir. GAS değeri denklem (1)
ile hesaplanmaktadr.

Bu çalşmann amac OKB ile fonksiyonel bağllk ve
bilşsel süreçler arasnda ki ilişki hakknda yeni bilgiler
edinilmesini sağlamak ve OKB teşhisinde kullanlabilecek
bir model geliştirmektir.
II.

���(�) =

�Ö(�)� �Ö(�)� �
Ö(�)� �Ö(�)�

(1)

GAS yöntemi; her bir EEG band için ayr ayr
hesaplanmaktadr. Bu çalşmada EEG bandlarn ifade eden
frekans aralklar şu şekilde kullanlmştr: Delta 1.5-6,0
Hz; Theta:6,5-8 Hz; Alfa1: 8.5 Hz-10 Hz; Alfa2: 10.5 Hz12 Hz, Beta1: 12.5 Hz-18 Hz; Beta3: 21,5 Hz-30 Hz. [13]

MATERYAL VE METOD

A. OKB Hastalarna Ait EEG Datalar
Bu çalşmada kullanlan EEG datalar, Üsküdar
Üniversitesi Eğitim ve Araştrma Hastanesinde
kaydedilmiştir. Kaytlar, gönüllüler, koltukta dinlenme
durumunda iken gözleri kapal vaziyette alnmştr. Veriler;
sağ elini kullanan, sigara içmeyen ve henüz herhangi bir
tedavi almamş 15 OKB hastas ve 15 sağlkl gönüllüden
alnmştr. EEG verilerinin her türlü kullanm haklar ve
analizi için Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştrmalar Etik
Kurulundan gerekli izin ve onay alnmştr.
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Şekil 1'de gösterildiği gibi uluslararas 10-20 elektrot
yerleşim sistemine göre 19 adet yüzey elektrotu
kullanarak, 250 Hz örnekleme hzyla kaytlar alnmştr.

YP (Yanlş Pozitif): Test sonucu pozitif çkan sağlkl veri
says
YN (Yanlş Negatif): Test sonucu negative çkan, hastalkl
veri says [9].
Buna göre her iterasyonda 180 adet değer test için
ayrlrken, 1620 adet değer eğitim datas olarak
belirlenmektedir. Böylelikle her bir değer hem test hem
eğitim datas olarak kullanlabilmektedir.
III.

Şekil 1. Uluslararas 10-20 elektrot sistemine göre elektrot yerleşimi [14]
(http://cogsci.stackexchange.com/questions/1553/do-the-jungiancognitive-functions-processes-really-exist)

SONUÇLAR

15 adet OKB hastas ve 15 adet sağlkl gönüllüden
toplanan EEG kaytlarna ait GAS indileri bağmsz
örneklem t testi kullanlarak hesaplanştr. Analiz sonuçlar
Tablo 1’de ayrntl olarak gösterilmektedir.

C. Makina Öğrenme Modeli
Makina öğrenme ve yapay sinir ağ modelleme işinde
yaygn kullanlan algoritmalardan biriside DVM’dir [15].
DVM Modelleme işinde ilk önce öznitelik çkarma işlemi
yaplmaktadr. Bu çalşma da kullanlan model de sisteme
girdi görevi yapacak öznitelikler; hasta ve sağlkl gruba ait
EEG bölütlerinin GAS değerleridir. Bu değerler her frekans
band için hesaplanmştr. Her grup için yaklaşk 900 adet
ve toplamda 1800 adet girdi bulunmaktadr. Bundan sonra
ki aşamada eğitim ve test değerlerinin seçimi çok önemli
bir rol almaktadr. Sistemin performansn artrmak ve data
seçiminde objektiflik sağlayabilmek amacyla, sisteme
girilecek eğitim ve test datalar ÇDS yöntemi kullanlarak
belirlenmektedir. Bu sistemde en iyi performans lineer
kernel fonksiyonu ve 10 katl ÇDS kullanlarak elde
edilmiştir.

ே

݈ܵ݁݅ܿ݅݅݇ ൌ ேା

8.5-10.0 10.5-12.0 12.5-18.0 18.5-21.0 21.5-30.0

OKB grubuna ait ortalama GAS değerleri
Sağlkl gruba ait ortalama GAS değerleri
p değeri (2-kuyruklu t test)
p değeri (1-kuyruklu t test)

0.4225

0.4698

0.551

0.5720

0.4678

0.5052

0.4322

0.5532

0.5153

0.575

0.5662

0.4763

0.5077

0.4420

0.002

0.004

0.577

0.489

0,221

0.541

0.272

0.0001

0.002

0.288

0.244

0.110

0.270

0.136

Alfa 2

Beta 1

EEG Band
Delta
Teta

Duyarllk Seçicilik
90.361
98.701
75.00
81.57

(5)

Gama

Hassasiyet Doğruluk
98.68
94.750
82.5
78.048

Tablo 2. Snflandrc modeli için performans parametreleri

DVM Snflandrc için ROC Eğrisi

1
0.9



Beta 2

Analizlerin ikinci aşamasnda ise her bir EEG bölütüne ait
GAS değerleri kullanlarak ototmatik tan sistemi modelleme
üzerine çalşlmştr. DVM ile yaplan snflandrma
Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.

(3)
(4)

 ݐ݁ݕ݅ݏܽݏݏܽܪൌ ା

Alfa 1

6.5-8.0

(2)

ାே

ܦº ݇ݑ݈ݑݎൌ ାேାାே

Teta

1.5-6.0

Delta
Teta

0.8
0.7
Duyarllk



Delta

Tablo 1. Frekans bandlarna göre GAS değerleri ve istatistiksel analiz
sonuçlar

DVM performans değerlendirilirken baz
parametreler kullanlmaktadr. Bunlardan bazlar aşağda
verilmektedir.
݈ݎܽݕݑܦଓ݈ଓ݇ ൌ ାே

EEG Bandlar
Frekans Aralklar

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

DP (Doğru Pozitif): Test sonucu pozitif çkan hasta veri
says

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
1-Seçicilik

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Şekil 2. DVM Snflandrc için ROC eğrisi

Snflandrc sistemlerin performansn grafiksel
olarak ifade edebilmek amacyla (2) ve (3) numaral
denklemlerin hesaplanmasyla şekil 2’de gösterilen ROC

DN (Doğru Negatif): Test sonucu negative çkan sağlkl
very says
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eğrisi çizdirilmiş ve ROC eğrisi altnda kalan alan olarak
ifade edilen AUC değeri hesaplanmştr. Her iki frekans
band içinde AUC değeri 0.5’in üzerinde bulunmuştur. Bu
da sonuçlarn istatistiksel olarak anlaml olduğu şeklinde
yorumlanmaktadr.

[7]

[8]

IV-TARTIŞMA
Yaplan çalşmann ilk aşamasnda uzman hekimler
tarafndan kaydedilen EEG datalar faz açlar yönünden
incelenmiş ve senkronizasyon gücünü gösteren bir değer
hesaplanmştr. OKB hastalarna ait değerler ile sağlkl
datalara ait değerler arasnda düşük frekans bandlarnda
istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmuştur. Sağlkl
grubun değerlerinin daha yüksek çkmas; OKB’nin beyin
osilasyonlar üzerinde bozucu bir etkiye sahip olduğu
gözlenmiştir. Bulgular nörogörüntüleme sistemleri ile
yaplan çalşmalarla da tutarllk göstermektedir [16].
Senkronizasyon kayb, fonksiyonel bağllkta ve bilişsel
işlevlerde azalş olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir
[17, 18]. Daha önce düşük frekans bandlarnn ksa süreli
hafza işlemlerinde ortaya çktğna yönelik çalşmalara
dayanlarak OKB’nin hafza işlemleri üzerindede olumsuz
etkileri olduğu çkarlabilmektedir [19].

[9]

[10]

[11]

[12]

DVM ile yaplan çalşmalarda, senkronizasyonu
belirleyen GAS yönteminin çok başarl olduğu
gözelnmiştir. Bu sonuçlarn OKB hastalklarn EEG
sistemi ile tan ve teşhis koymaya yönelik çalşmalara hz
kazandrabileceği düşünülmektedir.

[13]

[14]
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