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Özetçe—Kalpte doğuştan olan bozukluklara bağl
olabileceği gibi sonradan gelişen hastalklara bağl olarak da
meydana gelen bozukluklar vardr. Kalbin ritmik
çalşmasndaki bozukluklar sonucu meydana gelen
hastalklarn genel ismi aritmidir. Bu ritim bozuklarn tespit
etmek
için
klinikte
sklkla
elektrokardiyografi
kullanlmaktadr. Ekg nin yorumlanmasnda oluşabilecek
hatalar minimize etmek ve doğru teşhis sağlamak amac ile
bilgisayar
destekli
sistemlerden
faydanlmaktadr.
Çalşmamzn amac hastalara ait EKG sonuçlarndan
öznitelikler elde ederek bilgisayar destekli sistemlerle
aritmilerin tespiti, değerlendirilmesi ve teşhis doğruluğunun
sağlanmasdr. Özniteliklerin tespiti için Calgary Üniversitesi’
nden alnan EKG sinyal verileri üzerinde çalşlmştr.
Çalşmann sonucunda özniteliklerden %81.2183 doğruluk
değeri, 0.446 kappa istatistik değeri, 0,739 AUROC değeri,
0,807 F ölçütü değeri elde edilmiştir.

I.

GİRİŞ

Kalp, bireylerin yaşamlar boyunca durmakszn belirli
bir elektriksel potansiyel üreten ve bu faaliyetin ardndan
kontraksiyon olarak da isimlendirilen mekanik işi yapan bir
organdr. Bu sebeple kalp bir elektromotor kuvvet kaynağ
olarak
tanmlanabilmektedir.
Kalbin
elektriksel
aktivitesinin sonucunda ortaya çkan ve insan vücudu
üzerinden alglanan belirli tipte ki biyolojik işaretlere,
elektrokardiyogram, elektrokardiyografik işaret, EKG
işareti veya ksaca EKG denilmektedir. EKG sinyallerinin
kaydedilmesine veya gösterilmesine olanak sağlayan
cihazlara elektrokardiyograf, EKG ile ilgili sistemlere ise
genel
olarak
elektrokardiyografi
denilmektedir.
Konvansiyonel bir 12 uçlu EKG'de hastann ekstremiteleri
ve göğüs yüzeyine 10 elektrot yerleştirilir. Daha sonra
kalbin elektrik potansiyelinin toplam büyüklüğü 12 değişik
açda ("lead") ölçülür ve bir süre boyunca (genellikle 10
saniye) kaydedilir. Bu şekilde kalbin elektriksel
depolarizasyonunun toplam büyüklüğü ve yönü, kalp krizi
boyunca her an yakalanr. İnsan ölümlerinin sebepleri
incelendiğinde, kalp rahatszlklar büyük bir yüzdelik orana
sahiptir. Bu yüzden, insan vücudu üzerinde girişimsel
operasyon yapmadan kolaylkla elde edilebilen ve kalbin
çalşmas srasndaki bozukluklarn iyi bir göstergesi olan
EKG sinyalleri, işlenme ve yorumlanma açsndan büyük
öneme sahiptir [1][2].

Anahtar Kelimeler — aritmi; ekg; ysa.

Abstract—There are fragments in the heart can attributed
to innate or diseases that can be seen during the lifetime. As a
common term “Arrhythmia” is the name of diseases that
anomaly rhythmic work of the heart that result from the
various disorders. Electrocardiography is frequently still
using by clinics to detect these rhythm disorders. The system
base on computers is utilized to minimize interference failures
when interpreting. Main goal of this study is by gathering well
obtained arguments bases on Computer Aied Systems of
patients ECG outputs to detect, evaluate and ensure true
diagnosis of arhtyms. The ECG signal datas are studied by
scientists in order to determine of feature. As a result of the
study with 81.2183 accuracy, 0.446 kappa statistical value,
0,739 AUROC value, 0,807 F criterion value were obtained
from the features.

Normal bir bireyden alnan EKG sinyali, belli başl P, Q,
R, S ve T adlar verilen dalgalardan oluşmaktadr. EKG
işaretinde P dalgas olarak adlandrlan değişim
kulakçklarn
kaslmas
srasnda
oluşmaktadr.
Karncklarn kaslmas srasnda yani kalp sağ ve sol
ventriküllerinin depolarizasyonuna karşlk gelen EKG
işaretinde 0,12 s kadar süren ve 3 kombinasyondan oluşan
QRS kompleksi görülmektedir. EKG işaretinde iki R
dalgas aras mesafeye RR aralğ veya bir kalp periyodu ad
verilmektedir. Kalbin dakika vurum hznn bir göstergesi

Keywords— arrhythmia; ecg; ann.
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olan RR aralğ, kalp rahatszlklarnn teşhisinde kullanlan
parametrelerden biridir [3].
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altndan kaynaklanmasna göre) temelde ventriküler ve
supraventriküler olmak üzere ikiye ayrlmaktadr [7][8].
Supraventriküler aritmilerde P dalgas QRS
kompleksinin yada ST aralğnn içinde olduğundan EKG
işaretinde genellikle görülmez, bu yüzden yaplan
çalşmalarda TP aralğnn yerine RR aralğna baklmş ve
entropi hesaplama metotu ile atriyal fibrilasyon tespiti
yaplmştr [9]. QRS süresinin uzamas ve ksalmas iletinin
ventriküllerde normal bir yol izlemediğini göstermektedir
[10].

Şekil 1. Milimetrik özel kağdnda çizdirilmiş EKG işareti [4]

PR aralğ P dalgasnn başlangcnda başlar ve QRS
kompleksinin başlangcnda sona erer. Bu aralk, impulse
sinüs düğümlerinden ventriküllere ulaşmak için geçen
zaman temsil eder. Q dalgas sklkla mevcut olmadğ için
PR aralğ olarak adlandrlr. Normal değerler 0,12 ile 0,20
saniye arasnda değişir [3].
QT
aralğ
depolarizasyondan
ventriküllerin
repolarizasyonuna kadar süreyi temsil eder. QRS
kompleksinin başlangcnda başlar ve T dalgasnn bitiş
noktasnda sona erer. QT aralğnn süresi kalp hz, cinsiyet
ve
yaşa
göre
değişir
[3].

Her iki ventrikülün eş zamanl uyars (depolarizasyon)
QRS kompleksi ile ifade edilmektedir. Ventrikülün
kontraksiyonu ve depolarizasyonu hemen hemen birlikte
olmaktadr ancak kontraksiyonun daha uzun sürdüğü
bilinmektedir. Yön ve büyüklükleri dikkate alarak, tüm
ventrikül vektörleri toplandğnda “ortalama QRS vektörü”
elde
edilmektedir.
Bu
vektör
de
ventrikül
depolarizasyonunun ortalama yönünü göstermektedir.
Kalbin pozisyonu hakknda önemli bilgiler veren ortalama
QRS vektörü, ventrikül hipertrofisinin ve miyokard
infarktüsünün
anlaşlmasn
sağlamaktadr.
Aks
değişiklikleri hemi bloklarn teşhisinde büyük öneme
sahiptir [11].

Şekil 2. Çeşitli EKG parametreleri [3]

Teşhis esnasnda, Şekil 2’ de gösterilen P, T dalgalar,
QRS kompleksi, RR aralklar, PQ, ST, QT, TP segmentleri
ve dalgalarn şekli ve süreleri detayl olarak incelenmelidir.
Detayl incelenen parametrelerdeki normal bir EKG
işaretinden farkl görülen işaretler, eksiklikler ve değişimler
herhangi bir nedenden kaynakl olabilmektedir. Ve bu tespit
edilen farkllklar, kalpteki bir aritmiyi, dolaysyla bir
hastalğn teşhisinin koyulabilmesini sağlayabilmektedir.
[5].
EKG işaretlerinde görülen bu düzensizliklerin tümüne
aritmi denilmektedir. Aritmiler kalp ritminin bozulmas
anlamna gelmektedir. Aritmi terimi kalp hznn sadece
yavaş ya da hzl olmasn ve düzensizliğini değil bunun
yannda iletim ve uyar bozukluklarn da kapsamaktadr
[6]. Uyar bozukluklarnn sebep olduğu aritmiler, uyarnn
oluşum yerine göre (uyarnn his demetinin üstünden veya

Şekil 3. QRS kompleksi [10]

Elektrokardiyografi (EKG), düşük maliyetli, girişimsel
olmayan ve de efektif bir cihaz olduğundan klinikte aritmi
teşhisi için kullanlmaktadr.
EKG sonuçlarnn yorumlanmasnda insan kaynakl
hatalar meydana gelebilmekte teşhis ve de tedavi
ertelenebilmektedir. Teşhis ve tedavide insan kaynakl
hatalarn minimize edilmesi hatta ortadan kaldrlmas için
hzl karar veren bilgisayar destekli tespit sistemlerin
geliştirilmesi hekimin hastalğ değerlendirmesi açsndan
faydaldr [11].
Normal EKG sinyallerinde RR aras mesafenin hemen
hemen değişmediği görülmektedir ancak aritmili hastalarn
EKG sinyallerinde düzensiz ritim olduğundan RR aras
mesafe değişkenlik göstermektedir.
Bu amaçla çalşmamzda EKG sinyalinin R noktalar
tespit edilip yapay sinir ağlar (YSA) algoritmas ile EKG
sinyalindeki aritmiler saptanmştr.
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MALZEME VE YÖNTEM

From Faktörü (FF), EKG işaretinin dalga formunun
kompleksliğini temsil eder. x(n) işaretinin 1. dereceden
türevinin varyansnn orijinal işaretin varyansna oran
değişkenlik (mobility) olarak adlandrlp denklem “(1)” de
gösterilmiştir. FF ile değişkenliğin türevinin değişkenliğe
oran olarak gösterilir [15]. FF bağnts denklem “(2)” de
verilmiştir.

A. Veri Seti
Çalşmamzda Calgary Üniversitesi’ nden Prof. Dr.
Rangaraj M. Rangayyan ‘ n EKG sinyali veri seti
kullanlmştr. Sinyalimiz ‘ecgpvc.dat’ şeklinde kendi web
sitesinde mevcuttur [12].
Sinyal 50 bin sample 250 saniyeden oluşmakta ve
sinyalde aritmi bozukluklar verilmemiştir.

�

� �� �
�� = � �� �
��

EKG sinyalinden öznitelik çkarma işlemi MathWorks
tarafndan geliştirilen tescilli ve yüksek seviyeli bir yazlm
dili olan MATLAB (matrix laboratory) üzerinde
gerçekleştirilmiştir.

�� =

RR aras mesafe snflandrma işlemi için etkili bir öz
nitelik olsada sinyalin kompleksliği hakknda yetersiz
kalmaktadr. Bu nedenle çalşmada RR aras mesafenin
(Rn+1 ile Rn arasndaki örnek says) yan sra EKG
sinyalinin R noktalar tespit edilip R-27, R+66 aralğnda
pencereleme yaplarak zaman bölgesi özellikleri olan sfr
geçiş (zero crossing), dönüş says (turn count) ve form
faktör gibi özelliklerden öz nitelik olarak yararlanlmştr.

(1)

�� � ��̅ ⁄���
=
��
��� ⁄��

(2)

C. Snflandrma
Kullandğmz EKG sinyalini RR aralğ, sfr geçiş,
dönüş says ve form faktörü değerleri birleştirilip aşağda
gösterilen öznitelik vektörleri çkarlmştr. N adet örnek
için RR aralğ değeri ri, sfr geçiş, si, dönüş says di, form
faktör fi olarak gösterilmiştir.

B. Öznitelik Seçimi
Sfr geçiş (zero crossing) sinyalin işaret değişimini
temsil eden matematiksel bir fonksiyondur. Ayrca sfr
geçiş oran sinyalin frekans ile ilişkili ve doğru orantldr.
Yaygn olarak ses tanma uygulamalarnda düşük genlikli
yüksek frekansl fonemlerle örneğin (/t/, /s/) yüksek
genlikli düşük frekansl fonemleri örneğin (/a/, /e/, /o/)
birbirinden ayrmada öznitelik olarak kullanlr [13].
Fonokardiogram işaretlerinde öznitelik olarak kullanlmas
murmur teşhisinde başarl sonuçlar vermiştir [14].
Hesaplanmas kolay olduğu ve etkili bir öznitelik olduğu
için yaygn bir kullanm alan vardr. Bu yöntemde eşik
değeri kullanlmadğndan işaret gürültüsü yüksek olursa
yöntemin etkinliği azalabilir.

Ni = (ri, si , di ,fi ),

i = 1, 2, ,.. , N

(3)

EKG sinyalinde normal ve aritmili atmlarn
snflandrlmasnda YSA algoritmas kullanlmştr. Bu
nedenle elde edilen öznitelik vektörü çok katmanl
alglayclara girdi olarak verilmiştir. Verinin %50’ si test
%50’ si eğitim olarak kullanlmştr.
Snflandrmada iki-katmanl ileri-beslemeli ağ yaps
ve 10 boyutlu gizli katman kullanlmştr. YSA yaps Şekil
2’ de gösterilmiştir.

Dönüş says (turn count) sinyalde meydana gelen tepe
ve çukur saylarn ifade eder. Sfr geçişe (Z C) göre faz
(yön veya eğim) değişimlerinde etkili sonuç verir.
Belirlenebilecek bir eşik değeri ile o eşik değerinin
üzerindeki dönüşler dikkate alnarak gürültü etkisi
azaltlabilir. Şekil 1’ de sfr geçiş ve dönüş noktalar için
basit bir örnek gösterilmiştir.

Şekil 2. YSA yaps
Şekil 1. Sfr Geçiş ve Dönüş noktalar gösterimi
978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE
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Snflandrma işlemi için WEKA (Waikato Environment
for Knowledge Analysis) veri madenciliği yazlm
kullanlmştr. YSA algoritmas ile snflandrma işlemi
yaplmştr.
III.

(LPC, Linear Predictive Coding) katsays gibi öznitelikler
ilave edilerek snflandrma başarsnn artacağ tahmin
edilmektedir [5][6]. Snflandrma olarak kullanlan YSA
algoritmasnn veriye uyum sağlayabildiği görülmüştür.

SONUÇ

KAYNAKÇA

Örnekleme frekans 200 Hz ve 250 saniyelik bir kayttr.
400 adet QRS içerir bunlardan 105 tanesi aritmilidir.

[1]

Seçilen öznitelikler kullanlarak yaplan snflandrma
sonucu K-en yakn komşu algoritmas snflandrcs ile
elde edilerek Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’ de
snflandrcnn F ölçütü, doğruluk, AUROC ve Kappa
istatistiği değerleri verilmiştir.
���
� ������ �
��� � �� � ��
�������� �

[2]
[3]

(4)

�� � ��
�� � �� � �� � ��

[4]
[5]
[6]

(5)

Burada TP, TN, FP ve FN, srasyla, doğru pozitif,
doğru negatif, yanlş pozitif ve yanlş negatif olarak
snflandrlan örüntü saylarn göstermektedir. Pozitif,
aritmi olarak snflandrlmştr. AUROC alc çalşma
karakteristik eğrisi altndaki alan göstermektedir. Kappa
istatistiği, snflandrc ve doğru snflar arasndaki uyumu
göstermektedir.
Ölçüm Metodu

[7]
[8]

[9]

Sonuç

Doğruluk(%)

[10]

81.2183

Kappa istatistiği

0.446

AUROC

0,739

F-ölçütü

0,807

[11]

[12]
[13]

Tablo 1. Snflandrma başarm sonuçlar
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[14]

Bu çalşmada EKG sinyallerinde aritmilerin otomatik
olarak tespit edilmesi için Bilgisayar Destekli Tespit
sistemi geliştirilmiştir. RR aralğ EKG sinyallerinin
snflandrlmasnda temel morfolojik özniteliktir. Medikal
teşhis ve karar destek sistemlerinde öznitelik olarak
kullanldğnda sistemin ayrt edebilme kabiliyetini
arttrdğ görülmektedir [5]. Ancak RR aralğ gürültüye
karş hassas olduğundan çalşmada diğer zaman bölgesi
özellikleri olan sfr geçiş, dönüş says ve form factor
öznitelik olarak kullanlmştr. Pencerelenmiş QRS
aralğndan fraksiyonel doğrusal öngörü (FLP, Fractional
linear prediction), 3.moment, doğrusal öngörülü kodlama

[15]
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