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Özetçe—Epilepsi, beyindeki geçici ve beklenmedik
elektriksel bozulma ile karakterize edilmektedir. Teşhisinde
daha çok elektroensefalografi tercih edilmektedir. Epileptik
ve epileptik olmayan bireylerde gruplar aras farkllğ
ortaya koymak üzere EEG sinyalleri üzerine literatürde pek
çok çalşma bulunmaktadr. Bu çalşmada EEG sinyalleri
nöbet öncesi, an ve sonras olmak üzere üç durumda,
nöbetin önceden tahmin edilmesi amacyla incelenmiştir.
EEG sinyalleri, Tekil Spektrum Analizi ile filtrelenmiştir.
Daha sonra EEG sinyalinde bulunan maksimum genlikli
dalgaya, doğrusal olmayan En Küçük Kareler yöntemi ile
eksponansiyel eğri uydurulmuştur. Eksponansiyel eğrinin
eğimi öznitelik olarak elde edilmiştir. Elde edilen öznitelik
istatistiksel olarak incelenmiştir. Sonuç olarak nöbet an ve
nöbet sonras arasnda, nöbet öncesi ve nöbet sonras
arasnda anlaml fark elde edilmiştir. Nöbet öncesi ve nöbet
an arasnda ise anlaml farkllk oluşmadğ sonucuna
varlmştr.

I.

GİRİŞ

Epilepsi, beyindeki geçici ve beklenmedik elektriksel
bozulma ile karakterize edilmektedir. Nöbetlerin
beklenmedik şekilde ortaya çkmasyla oluşan yaygn bir
nörolojik hastalktr. İnsan beyni, fare beyni ve benzeri
birçok nöronal ağda gerçekleşebilmektedir. Epileptik
nöbeti tanmlayan dalga formlar yalnzca epilepsi
hastalarndan elde edilen elektroensefalografi (EEG)
sinyallerinde değil ayn zamanda bireylerin farkl fiziksel
aktivite durumundaki (göz krpma vs.) EEG sinyallerinde
de ortaya çktğndan teşhisi güç bir hastalktr [1].
Epilepsi, klinikte manyetik rezonans görüntüleme,
bilgisayarl tomografi, pozitron emisyon tomografisi,
magneto-ensefalogram veya EEG gibi yöntemler ile teşhis
edilebilmektedir. Bu yöntemler arasnda, ucuz olmas ve
yüksek zamansal çözünürlüğe sahip olmas nedeniyle daha
çok EEG tercih edilmektedir. EEG sinyallerinden epileptik
nöbetlerin doğru teşhisi için belirli zaman aralklarnda
hastann EEG çekimi gerçekleştirilmektedir [2].

Anahtar Kelimeler — epilepsi; tekil spektrum analizi; en
küçük kareler; otomatik nöbet tespiti; elektroensefologram

Epilepsi hastalarndan elde edilen EEG sinyallerinin
analizinin bu denli yoğun olarak çalşlmasnn nedeni
nöbet annn belirlenmesinin zorluğu ve epileptik EEG’nin
normal EEG’ye benzemesidir [1]. EEG sinyalleri, kafa
derisi veya intrakranyal elektrotlara yerleştirilen sensörler
kullanlarak saptanabilen doğrusal ve durağan olmayan
zaman serileridir [3]. Hekimler klinikte beynin durumunu
EEG sinyallerinin izlenmesi sonucu değerlendirmektedir.
Dolaysyla
EEG
sinyali
epileptik
nöbetlerin
saptanmasnda ve ayrmnda önemli bir rol oynamaktadr.
Uzman nörologlar tarafndan uzun süreli EEG kaytlarnn
görsel olarak incelenmesi sonucu nöbet tespiti
yaplmaktadr. Bu kaytlarn eldesinin ve incelenmesinin
zaman alc olmas, hekimlerin tecrübesinin önemi ve EEG
verilerinin incelenmesinde farkl nörologlarn uyuşmayan
klinik değerlendirmelerinden dolay teşhiste yanlşlk
yaplmas EEG için dezavantajdr. Bu dezavantajlar
giderebilecek akll otomatik nöbet tespit sistemlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uygun bir
öznitelik çkarma yöntemi belirleyerek, etkili bir
snflandrc oluşturulmas otomatik nöbet saptama

Abstract— Epilepsy is characterized by temporary and
unexpected electrical deterioration in brain. EEG is
preferred in diagnosis. There are many studies in the
literature on EEG signals to differentiate between groups in
epileptic and non-epileptic individuals. In this study, EEG
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pre-, during, and post-seizures. The EEG was filtered by
Singular Spectrum Analysis. Then the maximum amplitude
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yönteminin geliştirilmesi için önemlidir [3]. Epilepsi
hastalarna ait EEG sinyalleri literatürdeki çalşmalarda
pek çok yöntemle analiz edilmiştir. Zaman domeni, frekans
domeni, zaman-frekans domeni ve doğrusal olmayan
dinamikleri gibi yöntemlerle incelenmiştir. Ksa zamanl
Fourier dönüşümü [4], Ayrk Dalgack Dönüşümü (ADD)
[5] ve Stockwell dönüşümü (SD) [6] gibi zaman-frekans
analiz yöntemleri, Tekil Spektrum Analizi (TSA) [7],
Ampirik Kip Ayrşm (AKA) [8] gibi zaman analiz
yöntemleri ve Lyapunov üstelleri, fraktal boyut, çeşitli
entropi hesaplar gibi doğrusal olmayan dinamikler [9]
yaygn olarak kullanlmştr. Epileptik bir hastaya ait EEG
sinyalleri, interiktal olarak adlandrlan nöbetsiz (iki nöbet
aras) ve iktal olarak adlandrlan nöbet an olmak üzere iki
anormal aktivite durumu sergilemektedir [10]. İnteriktal
EEG sinyalleri geçici (transitory) dalga formlardr ve sivri
uç, keskin veya dikensi dalgalar şeklindedir. İktal EEG
sinyalleri, sivri uçlar ve keskin dalga kompleksleri içeren
kalc (persistent) dalga formlardr [10].

B. Tekil Spektrum Analizi
EEG sinyalleri düşük frekansl olmas nedeniyle en çok
göz hareketlerinden oluşan gürültülere maruz kalmaktadr.
Elde edilen sonuçlarn daha doğru olabilmesi için öncelikle
gürültü eliminasyonu yaplmaldr. Bu nedenle bu
çalşmada 30 Hz alçak geçiren 4. Dereceden butterworth
filtre kullanlmştr. Epilepsi hastalarna ait EEG
sinyallerinden dikensi dalgalarn eldesi için Kalman
filtresi, TSA, Savitzgy-Golay filtresi, AKA, Bağmsz
Bileşen Analizi, Adaptif filtreler gibi pek çok yöntem
kullanlmştr. Azami ve ark. çalşmalarnda belirttiği gibi
TSA yöntemi dikensi dalgalarn eldesinde başarldr [13].
Bu nedenle bu çalşmada dikensi (sivri uçlu) dalgalarn
eğimlerinin daha doğru elde edilebilmesi için TSA yöntemi
kullanlmştr.
TSA ayrştrma ve yeniden yaplandrma ad verilen iki
bölüm içerir. Ayrştrma aşamasnda gömme ve Tekil
Değer Ayrşm (TDA) gerçekleştirilir. N uzunluğuna sahip
bir E(t) sinyali belirlenen pencere uzunluğuyla (L) gömme
işlemi sonucu KxL uzunluğunda matris olarak ifade edilir
ve K=N-L+1’dir. Pencere uzunluğu seçimi için belirli
yöntem yoktur sezgisel olarak seçilmektedir [14]. Bu
çalşmada 5 olarak belirlenmiştir.

Bu çalşmada epilepsi hastalarndan alnan nöbet içeren
EEG sinyalleri nöbeti önceden tahmin edilebilecek
öznitelik elde edebilmek amacyla nöbet öncesi, nöbet an
ve nöbet sonras olmak üzere üç farkl durum için
incelenmiştir. Öncelikle sinyaller alçak geçiren bir filtre ile
filtrelenmiş, ardndan dikensi dalgalarn daha gürültüsüz
eldesi için TSA yöntemi kullanlmştr. Bu işlemden sonra
maksimum genlikli dalga seçilmiştir. Daha sonra bu
dalgalara en küçük kareler yöntemi ile eksponansiyel
azalan eğri uydurulmuştur. Böylece sivri dalgalarn azalan
durumdaki eğim değerleri hesaplanmştr. Elde edilen bu
eğim değerlerinin nöbet öncesi, an ve sonras için farkllk
oluşturup oluşturmadğ istatistiksel olarak incelenmiştir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
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A. Veri Seti
EEG sinyalleri CHB-MIT veri tabanndan elde
edilmiştir. 256 Hz ile örneklenerek 22 pediatrik, 1 yetişkin
hastadan elde edilmiştir [11]. Veri tabanndaki EEG
kaytlarnn çoğunluğu 23 kanalldr. Literatürde daha çok
yetişkin hastalara ait epileptik nöbet EEG’leri
incelenmiştir. Çünkü pediatrik nöbetler daha kaotiktir ve
bu nedenle snflandrma, alglama ve etiketleme işlemleri
daha zor gerçekleştirilir [12]. EEG kaytlar genellikle 1
saat uzunluğundadr. Toplamda 664 EEG dosyas içeren
veri tabannda, 129 EEG sinyali bir veya daha fazla nöbet
içermektedir. Toplamda, 198 nöbet bulunmaktadr.
Çalşmadaki 198 nöbet sinyalinin hepsi analiz edilmiştir.
Fakat bazlar çok gürültülü olduğu için çalşmadan
çkarlmştr. Bu nedenle 171 nöbet çalşmaya dahil
edilmiştir. Veri setimiz nöbet öncesi, nöbet an, nöbet
sonras olmak üzere 513 (173x3) adet değerden
oluşmaktadr. Şekil-1’de örnek bir EEG sinyali (1.
Hastann 4.verisi) verilmiştir (bu üç durum eşit sürededir
ve 27 saniyedir).
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Şekil 1. EEG verisi

Gömme işleminden sonra veriye TDA uygulanr. TDA
yönteminde X matrisi X=USVT olarak üç matrise
ayrştrlmaktadr. S matrisinin köşegen elemanlar X
matrisinin tekil değerleri olarak adlandrlr [14]. TDA
işlemi sonucu veri gruplandrlr (bu çalşmada 1.eigen
değerine göre gruplanmştr), diyagonal ortalamas alnarak
yeni zaman serisi oluşturulur.
C. Kanal Seçimi
EEG sinyalleri elde edilirken pek çok noktaya
yerleştirilen elektrotlar kullanlr. Birden fazla kanaldan
elde edilen EEG’nin işlenmesinde kanallarn says işlem
yükü açsndan problem oluşturur. Literatürde epilepsi
hastalarndan elde edilen EEG’de analiz edilecek en
uygun kanal bulmak için yaplan pek çok çalşma vardr.
Araştrmaclarn bazlar en büyük varyansa sahip kanal,
nöbetin bulunma olaslğ en fazla olan kanal, hesaplanan
özelliklerin snflandrma başars en yüksek olan kanal
seçmiştir [15]. Bu çalşmada, epileptik nöbetin beyindeki
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ani elektriksel deşarj olduğundan yola çkarak maksimum
enerjiye sahip olan kanal seçilmiştir.
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Matris (4) çözülerek a ve b değerleri bulunduğunda,
eğim değeri B elde edilmektedir [16].
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Tablo 1. Eğim özelliği için test sonucu
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Verilerimizin öncelikle normalliği KolmogorovSmirnov yöntemi ile test edilmiş ve verilerin normal
dağlmadğ sonucu elde edilmiştir. Bu durumda verideki
aykr noktalarn çkarlmas veya veriyi dönüştürme
normal dağlmn sağlanmas için bir seçenektir.
Varsaymlar sağlanmadğnda parametrik olmayan testler
seçilmelidir. Bu nedenle çalşmada ANOVA yönteminin
parametrik olmayan versiyonu olan Kruskal-Wallis
yöntemi kullanlmştr.

� ∑���� �� �� � � ∑���� �� � �� = ∑���� �� �� ����
(4)
�

40

A. Kruskal-Wallis Testi
Kruskal-Wallis testi, birbirinden bağmsz iki veya
daha fazla grubun (örneklemin) karşlaştrlarak gruplar
arasnda anlaml bir fark olup olmadğn test etmek için
kullanlr. Bu test parametrik olmayan bir testtir ve
gruplara ait ölçümlerin karşlaştrlmasnda aritmetik
ortalama yerine medyan (ortanca) esas alnr. Bu test ile
gruplar arasnda anlaml bir fark bulunmas durumunda
farkllğn kaynağn tespit etmek için gruplar, ikili olarak
Mann-Whitney U testi ile karşlaştrlabilir [17].

(2)

� ∑���� �� � � ∑���� �� �� = ∑���� �� ����

20

EEG sinyalinde nöbet geçirilen süre ne kadar ise ayn
sürede öncesi ve sonras incelenmiştir. Patolojik
EEG’lerin genliğinin yüksek olmas, epilepsinin ani
elektriksel deşarj ile karakterize edilmesi bilgilerine
dayanarak bu üç grupta (nöbet öncesi, an ve sonras) en
yüksek genlikli dalga seçilmiş ve bu dalgann minimuma
düşme durumu analiz edilmiştir. Bunun için eğim değeri
hesaplanmştr. Hesaplanan eğim değerleri üç grup için
istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Denklem (1)’deki
A=exp(a), B=b’dir.
Eğri
uydurmada, küçük y değerlerine daha fazla ağrlk
verilmektedir, bu nedenle her noktay eşit derecede
ağrlkl hale getirmek için, işlevi en aza indirgemek daha
iyidir. Böylece ağrlkl hatann karelerinin toplam
(2)’deki gibi elde edilir. En küçük kareler yöntemi
uygulanrsa aşağdaki denklemler elde edilir [16].
∑���� �� (���� − � − ��� )�

0

Şekil 3. Nöbet sonras dalgaya uydurulan eksponansiyel eğri
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D. Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler Yöntemi ile Eğri
Uydurma
En küçük kareler yaklaşm hatann karesinin minimize
edilmesine yöneliktir. Bu çalşmada nöbet öncesi, nöbet
an ve sonras için maksimum genliğe sahip dalgann
eğimi eksponansiyel bir dalgaya uydurularak en küçük
kareler yöntemi ile hesaplanmştr. Şekil 2’de 1. hastann
epilepsi verisine ait üç durum için elde edilen grafikler,
Şekil 3’te ise uydurulan ekponansiyel eğri gösterilmiştir.
� = �� �� uydurulacak eğri fonksiyonudur. Bu denklemin
doğal logaritmas alnrsa ��(�) = ��(�) � �� elde edilir
[16].
�=

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
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Tablo 2. Median testi sonucu

Şekil 2. Maksimum genlikli dalgann azalan grafiği
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Grup

Test İstatistiği

1-2

Asymp. Sig. (2-tailed)
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2-3
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,000

1-3
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Tablo 3. Mann-Whitney U testi sonucu
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