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Elektrokardiyografi (EKG) kalp dokusu tarafndan
oluşturulan elektriksel potansiyellerin kaydedildiği bir
grafiktir.[4] Kalp hzndaki değişiklikleri (KHD) yaplacak
çalşmann
özelliğine
göre
farkl
yöntemlerle
ölçülebilmektedir. Kalp hzndaki değişiklikler genellikle,
24 saatlik holter monitorizasyonu (uzun süreli) veya farkl
periyot aralklar ile 0.5-5 dakika aras süre (ksa süreli)
olarak alnmaktadr.[4-10] Denklem 1 ve Denklem 2’de
gösterildiği üzere Kalp hzndaki değişiklikler ve
QRS komplekslerinde R dalgalar aras mesafe hesaplanr.
[11]
Ardşk kalp vuruşlar aras zamann değişimi, kalp atş
hz değişkenliği olarak tanmlanr. Elektrokardiyografi
sinyali üzerinde bu her QRS kompleksi arasndaki zaman
farknn değişimidir.[12]
Kalp hzndaki değişkenliğinin spektral otonom sinir
sitemi dalgalanmalar yan sra sinirsel, hormonal ve kalp
üzerindeki diğer etkiler tespitini sağlamaktadr. Kalp
hzndaki değişkenliğinin dört ana spektral analiz bileşenini
(ULF, VLF, LF, HF) kalp hz değişkenliği analizi ile
bulunabilmektedir. Düşük frekans birleşeni (LF) 0.04–0.15
Hz aralğnda ve yüksek frekans bileşeni (HF) 0.15–0.4 Hz
aralğnda tanmlanmaktadr.[13] Bu çalşmada düşük
frekans ve yüksek frekans birleşenleri kullanlmştr
LF ve HF arasndaki etkileşimi gösteren LF/HF’dir. Bu
oran sempatovagal dengeyi yanstmaktadr. [13]
Zaman domeninde analizi için Denklem (1)’de
gösterilen, t RR (n) EKG sinyalindeki QRS kompleksleri
arasndaki süreyi temsil etmektedir.

seçilmiştir. Alnan EKG işareti analizi ile kalp hz
değişkenliği saptanmş olup güç spektrumunda yarattğ
değişimler detayl incelenmiş ve sempatovagal denge
farkllklar yorumlanmştr. Psikolojik ve bilişsel
rehabilitasyon değerlendirme süreci yaplrken hastann
psikolojik test skorlarnn ve hastalk geçmişinin göz önüne
alnarak yapay veya gerçek uyartlardan uygun olannn
seçilmesi, rehabilitasyon performansn artrmasna katk
sağlayacaktr.
II.

A. Veri Tabannn Oluşturulmas
Çalşmada mutlu, korku, nefret ifadeleri seçilmiş olup
kalp hz değişiminin araştrlmas için, 5 kz ve 3 erkek
gönüllü birey çalşmaya katlmştr. Gönüllüler 23±3 yaş
ortalamasna sahip genç ve sağlkl bireylerdir. Çevresel
faktörleri önleyebilmek için laboratuvarda loş ve sessiz bir
ortam oluşturulmuştur. Ayrca ölçüm yaplan elektrotlar
bağlandktan sonra gönüllüler oturur pozisyonda
dinlendirilmiştir.
Gönüllülerden gerçek duyu KHD sinyallerini elde
etmek için, önceden yaplmş anketlere verdikleri cevaplar
doğrultusunda videolar hazrlanmş ve gerçek duysal
uyartm için bu videolar izletilmiştir. Kaytlar Akdeniz
Üniversitesi Neuroscience Laboratuvarnda 4 kanall 9
milimetre çapl bipolar elektrot araclğyla 8 kanall AD
Instruments PowerLab 8/35 cihaz kullanlarak
kaydedilmiştir. EKG işaretleri, Şekil 1.’de gösterildiği gibi
gönüllülerin göğüs çevresine 4 adet yüzey elektrotu
yerleştirilerek 2Khz örnekleme frekansyla kaydedilmiştir.

t [n] = t RR ( n) + t RR (n − 1) , t (0) = 0 ve n ∈ Z +

(1)
Kalp hzndaki değişiklikler Denklem
gösterildiği şekilde tanmlanmaktadr.
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(2)’de

t [ n] = [t RR (1), ... t RR ( n), ... t RR ( N )] , n ∈ [1, N ] t (0) = 0 ve n ∈ Z +

(2)
Fizyolojik bir işaret olan Kalp hz değişkenliğinin
analizi, sağlkl ve hasta guruplarn otonom sinir siteminde,
parasempatik ve sempatik basknlğ ile ilgili önemli
bilgiler sunmaktadr.[12]
Kalp hzndaki değişiklikler ölçümleri srasnda, farkl
duyular belirli bir fizyolojik tepkiyle kalp atm hznda
değişimlere yol açmaktadr [14].
Bu çalşmada, genç ve sağlkl gönüllülerden 3 duysal
(mutlu, korku, nefret) ifadenin 2 aşamada yaplmas
srasnda EKG işaretinin alnmas, analizi ve
yorumlanmasna dayanmaktadr. Birinci aşama belirlenen
ifadenin taklidinin yaplmasdr. İkinci aşama ise görsel
uyarlar ile gerçek ifadenin oluşturulmasdr. Alnan
gönüllüler 17-25 yas aras 6 kz ve 3 erkek olarak

Şekil 1. Elektrot Yerleşimi

Gönüllülerden deneyin ilk aşamasnda otuzar saniyelik
yapay duyu, sonraki aşamasnda ise ikişer dakikalk gerçek
duyu EKG kaytlar alnmştr. Gerçek duyu EKG sinyali
kaydedilirken gönüllülerin yüz ifadelerinin net
görülebileceği şekilde EKG kayd ile eş zamanl kayda
başlayan bir kamera yerleştirilmiştir ve bu sayede gerçek
duyu oluşum zamanlar belirlenmiştir.
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B. Metot
Gönüllülerden yapay ve gerçek duyuda alnan her EKG
kayd Şekil 2.’ de belirtilen algoritmayla incelenmiştir. Bu
algoritmaya göre gönüllülerden alnan EKG kaydndan
KHD sinyalleri elde edilmiştir. Ardndan KHD sinyalleri
kübik spline interpolasyonla 4 Hz ile yeniden örneklenmiş
ve ortalamalar atlarak Welch peridogram ile güç spectral
yoğunluk (GSY) analizleri yaplmştr.

periyodogramlarn ortalama değeridir. Bu
hesaplanmas Denklem (5)’de gösterilmektedir.
1
Pˆ W ( f n ) =
K

III.

K

 Pˆ
i =1

xx

değer

(f)

(5)

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Yapay ve gerçek yüz ifadeleri için elde edilen
sempatovagal denge değerleri Şekil 3.’de gösterilmiştir.
Mutlu yüz ifadesinde, tüm gönüllülerde yapay yüz ifadesi
sonucu elde edilen SD (sempatovagal denge) değerlerinin
gerçek yüz ifadesi ile elde edilen sempatovagal denge
değerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Nefret
ve korku ifadesinde 2 gönüllü daha düşük sempatovagal
denge değerlerine sahiptir.

Şekil 2. Proje Aşamalar

KHD ksa dönem spektral analizlerinde kullanlan GSY
bulma yöntemleri genel olarak parametrik olmayan
yöntemler, parametrik yöntemler ve alt uzay yöntemleri
şeklinde üçe ayrlr. Bunlardan ilk ikisi KHD analizleri ile
ilgili çalşmalarda sklkla kullanlmaktadr [4,6,8,15].
Welch metodu güç spektrumunun yaygn ve güçlü bir
yaknsamas olarak bilinen periyodogramn bir
versiyonudur [16-17]. Bu metot, datann zaman serisinde
dağlmn muhtemel örtüşen her segmentin geliştirilmiş
periyodogram ile gerçekleştirilerek sonrasnda güç spektral
yoğunluğu ortalamasnn yaknsamasdr.
Denklem (3)’de gösterilen, ‘i’ segmentlerin says, ‘L’
segmentlerin uzunluğu, ‘n’ segmentlerin indeksi ve ‘D’
ikinci segmentlerin başlangç noktasn temsil etmektedir.
xi ( n) = x (n + (i − 1) D )

Şekil 3. Sempatovagal Denge Analiz sonuçlar
(
: Gerçek Duyu,
: Yapay Duyu)
Sonuçlar incelendiğinde sempatovagal dengede gerçek yüz
ifadelerinde tüm duyularda yükselme göz çarpmaktadr.
Bilişsel rehablitasyon amac için değerlendirme yaplrken
hastann psikolojik test skorlarnn ve hastalk geçmişinin
göz önüne alnarak yapay veya gerçek uyartlardan uygun
olannn
seçilmesi
rehabilitasyon
performansn
artracaktr.

i = 1, 2, ..., K
n = 0,1, ...., L − 1

(3)
Modifiye edilmiş periyodogram ise Denklem (4) de
gösterilmektedir.
1 L −1
Pˆxx ( f ) =
 xi (n) w(n)e − 2 kjnf n
UL i = 0
(4)
Denklem (2)’ de gösterilen ‘w’ pencere fonksiyonunu,
‘U’ pencere fonksiyonundaki güç değerinin normalizasyon
faktörünü göstermektedir. Spektral yaknsama ise bu
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