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Özetçe—Motor Ünite Says Tahmini (MÜST) akson saysn
gerçeğine en yakn şekilde nicel olarak belirlemek amacyla
geliştirilmiş bir yöntemdir. Spesifik ön boynuz hastalklar gibi
nöromüsküler hastallarn değerlendirilmesi ve izlenmesinde
kullanlmaktadr.
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Vpp (uV)

nicel olarak belirlemek amacyla geliştirilmiş bir yöntemdir.
Spesifik ön boynuz hastalklar gibi nöromüsküler hastalklarn
değerlendirilmesi ve izlenmesinde kullanlmaktadr. Bu
yöntemin esas bir kas veya kas grubunu innerve eden o kaslara
ait bütün motor üniteleri (MÜ) temsil edebilecek sayda akson
saysnn elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirilmesidir [1].
Yanttaki her bir artmn ek bir motor ünitenin uyarlmas
yoluyla üretildiği varsaym sonucu, bu yöntem Tek Motor
Ünitesi Potansiyelinin, tüm motor ünitelerin toplamn temsil
eden Maksimum Bileşik Kas Aksiyon Potansiyeline (BKAP)
bölünmesi temeline dayanmaktadr [2-4].

Şekil 2. Ön Boynuz hastalğ olan bir bireye ait Uyaran-Yant Eğrisi

Bileşik Kas Aksiyon Potansiyeli (BKAP) Taramas (CMAP
Scan) olarak da anlan, Elektrofizyolojik kas taramas ise, bir
periferik sinirin kademeli olarak elektrik akm ile uyarlmas
sonucu o sinirin innerve ettiği kasn elektriksel yant olan
Birleşik Kas Aksiyon Potansiyellerinin (BKAP) kaydedilmesi
esasna dayanmaktadr [5]. Bu tarama yöntemi ile, yatay ekseni
uyaran olan bir Uyaran-Yant Eğrisi elde edilmektedir [6]. Bu
eğrinin yatay ekseni mA cinsinden Uyaran Şiddetine, dikey
ekseni ise μV cinsinden BKAP değeri olan Yanta karşlk
gelmektedir. Şekil 1’de de görüldüğü üzere sağlkl bir bireye ait
Uyaran-Yant Eğrisi sigmoid bir eğri şeklindedir.

Simülatör yazlmnda da dalga formlar takip edilebilen BKAP
traseleri, söz konusu yazlmn “export” menüsü yardmyla,
MATLAB' de geliştirilen kod tarafndan işlenmek üzere “.txt”
formatnda kaydedilmiştir.
B. Veri Analizi Yazlm
Simülatörde oluşturulan ve “.txt” formatnda kaydedilen
BKAP verilerinin, analiz edilmesini sağlayacak bir kod
MATLAB® R2015a sürümü yazlmda geliştirilmiştir. Bu kod
BKAP traselerinin tepe (peak-to-peak) voltaj değerlerini (Vpp)
ve ardşk Vpp değerlerinin farknn mutlak değerlerini (|ΔVpp(i)|
hesaplamaktadr. Ayrca, BKAP taramas Uyar-Yant eğrileri
ve (|ΔVpp(i)| değerlerinin dağlm içindeki uç değerleri tespit
etmeye yönelik olarak bu değerlerin kutu grafiği de bu yazlm
ile çizdirilmektedir. Nihai olarak, ayn yazlm, her bir motor
nöron grubu için MÜST (MUNE) değerlerini de
hesaplamaktadr. Bu kodun akş diyagram Şekil 4’te
gösterilmektedir.

Ön boynuz hastalğ olan bir bireye ait olan Uyaran –Yant eğrisi
baz BKAP değerleri arasnda boşluklar içermektedir (Şekil 2).
Bu boşluklar akson kayb sonucu meydana gelmektedir.
BKAP taramas ile MÜST’nin ilişkilendirilebileceğine dair
çalşmalar literatürde mevcuttur [6-8].
Bu çalşmada BKAP taramas yöntemi ile elde edilen verilerin
analizi ile ardşk BKAP arasndaki voltaj farklarnn mutlak
değerleri bulunarak, bu değerlerin ortalamasnn en yüksek
BKAP değerine oranlanmas yoluyla MÜST’ni hesaplamaya
yönelik bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmştr.
II.

C. Motor Ünite Says Tahminlerinin Hesaplanmas
MÜST’ler (MUNE), en büyük BKAP değerinin (CMAPmax)
ardşk BKAP veya tepe voltaj değerlerinin farklarnn mutlak
ile
değerlerinin
ortalamasna
orannn
bulunmas
hesaplanmaktadr ve aşağdaki gibi ifade edilmektedir:

GEREÇ VE YÖNTEMLER

A. Veri Setinin Oluşturulmas
Veri setlerinin oluşturulmas amacyla bir simülatör
yazlmndan (Motor Nerve Conduction Studies (MNCS)
Neurography Simulator version 2.4, Keyoint Club, Uppsala,
İsveç) yararlanlmştr. Bu yazlm vastasyla, 5, 10, 5, 20, 25,
30, 35, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 aksondan oluşan
motor nöron gruplar oluşturulmuştur. Her bir motor nöron
grubu, bu nöronlarn distalinden 0 ila 99 mA arasnda değişen
uyaran akmlar ile uyarlmşlardr.

���� �

�������
〈���� ���〉

(1)

Şekil 3. Motor Nerve Conduction Studies (MNCS) Neurography Simulator
version 2.4” isimli simülatör yazlmndakademeli uyaranlarla BKAP
yantlarnn oluşturulmas

Şekil 1. Sağlkl bir bireye ait Uyaran-Yant Eğrisi
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TABLO I. Gerçek (Benzeşik)MÜ Saylar ve MÜST (MUNE)
Saylar

Start

CMAP Data,
Stimulus Data

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Size(data)=Rows; Columns
i=1, Rows,1

Vpp(i)=max(Vi)+|min(Vi)|

CMAPmax=max(Vpp(i))|

i=1, Rows,1

|ΔVpp(i)|=|Vpp(i) – Vpp(i-1)|

Plot (CMAP Scan)
Boxplot |(ΔVpp(i)|

Exclude outliers from [|ΔVpp(i)|]

Sapma
������ � ���
0,43
2,38
2,22
4,71
6,17
11,23
7,99
8,64
23,55
39,39
53,35
72,955
88,33
142,09
187,21
231,1

Sapma Yüzdesi (%)
������ � ���
�
� � ���
������
8,60
23,80
14,80
23,55
24,68
37,43
22,83
21,60
47,10
49,24
53,35
60,80
58,89
71,05
74,88
77,03

Bostock’un (2016) yürütmüş olduğu, BKAP taramasndan
elde edilen verilerle yapmş olduğu bir çalşmada MÜST
(MUNE) değerleri 5 ila 20 akson saylar arasndaki değerler
için doğru kestirilirken, daha büyük akson saylar için gerçek
değerlerden daha düşük değerlerin kestirildiği bildirilmiştir [9].

Exclude zeros from [|ΔVpp(i)|]
〈|����(�)|〉

Gerçek (benzeşik) MÜ saylar ile MÜST (MUNE)
arasndaki sapma orannn yüksek olmasnda alternasyon, faz
iptali ve derin yerleşimli MÜ’lerin BKAP sinyaline katksndaki
farkllk rol oynamaktadr [10][11][12].

�������
���� =
〈|����(�)|〉

İki veya daha fazla motor aksonun eşik değerlerinin üst üste
geldiği yerlerde, bu aksonlarla ilişkili Motor Ünite Aksiyon
Potansiyellerinin
dalgalanmasna
bağl
BKAP’da
alternasyonun meydana gelmesi akson saynn artmas ile
yüksek uyaran şiddetlerinde BKAP’ne katlan dalga
formlarnn değişmesine ve MÜST değerinde sapmaya neden
olmaktadr [10]. Motor Ünite Aksiyon Potansiyellerinin
(MÜAP), kayt elektrotuna farkl ileti hzlar ile ilerlemeleri ve
zamansal dağlm negatif ve pozitif tepe değerlerinin zamansal
konumlarnn göreceli olarak farkllk göstermesiyle faz
iptalleri meydana gelmektedir. Bu durum da MÜST değerinde
sapmalara neden olmaktadr [11]. Daha derinlerde bulunan
Motor Ünitelerin (MÜ) ürettiği MÜAP sinyalleri bu MÜ’ler ile
kayt elektrotu arasnda yer alan hacim iletkenini teşkil eden
biyolojik dokular tarafndan iletilmektedir. Hacim iletkeni bu
yaylan sinyallerin potansiyel dağlmlar üzerinde bir uzamsal
(spatial) alçak geçirgen filtre etkisi göstermektedir ve bu
sinyallerin genliğinin azalmasna yol açmaktadr. Akson
saysnn artmas ile derin yerleşimli motor ünitelerin yüzey
elektrotu ile ölçülen BKAP’ne katk sağlama olaslğ
artmaktadr [13]. Ancak, sözkonusu uzamsal filtre etkisi

Finish
Şekil 4. Veri analiz yazlmnn akş diyagram

Denklem (1) ile ifade edilen MÜST (MUNE) değerlerinin
MATLAB’de geliştirilen kodla hesaplanmas Şekil 4’te
gösterilmektedir.
Tepe voltaj değerlerinin farklarnn mutlak değerlerinin
ortalamas, değeri 0 olan fark değerleri ile bunlara dair uç
değerler (outliers; bu mutlak değer dağlmlarnn 2,5 SD ve
üzeri değerler) dşlanarak hesaplanmştr.
BULGULAR

Gerçek Motor Ünite (MÜ) saysn yanstan ve Simülatörde
oluşturulmuş olan motor nöron gruplarna dair akson saylar ile
bunlara karşlk gelen ve kestirilmiş olan MÜST (MUNE)
değerleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.
IV.

MÜST
(MUNE)
� �� )
(�
4,57
7,62
12,78
15,29
18,83
18,77
27,01
31,36
26,45
40,61
46,65
47,045
61,67
57,91
62,79
68,9

yakn bir benzerlik varken, akson says arttkça bu benzerliğin
gittikçe azaldğ kabaca gözlenmektedir. Kestirilen değerler
(MÜST-MUNE), gerçek değerlerden daha düşük olarak
hesaplanmştr. Akson says arttkça tahmin edilen Motor Ünite
değerine ait sapma oran yükselmektedir. Düşük akson
saylarnda sapma oran yaklaşk olarak %9 ila %25 civarnda
iken akson says arttkça hata oran %70’in üzerine çkmaktadr.

Find outliers in [|ΔVpp(i)|]
(Outliers= |ΔVpp(i)|>2.5σ)

III.

Gerçek
(Benzeşik)
Akson Saylar
(nakson)
5
10
15
20
25
30
35
40
50
80
100
120
150
200
250
300

TARTIŞMA VE SONUÇ

Tablo 1’de yer alan değerler ele alndğnda akson says 5
ila 20 arasnda olan motor nöron gruplar için MÜST (MUNE)
değerleri gerçek (simüle edilen) Motor Ünite saylar arasnda
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Bu çalşmann ilerleyen süreçlerinde 80 ila 300 aksonluk
motor nöron gruplar arasnda yer alan ara değerlere ait gruplarn
dahil edilmesi ile MÜST (MUNE) değerlerinin hesaplanmasna
olanak tanyacak bir matematik modelin ortaya konmas
planlanmaktadr. Böyle bir modelin motor nöron kaybyla
karakterli olan nöromüsküler hastallarn etyopatogenezinin
anlaşlmas, tans ve izlenmesinde yararlanlabilecek etkin
yöntemlerin geliştirilmesinde rol oynayabileceği ön
görülmektedir.

nedeniyle, akson saysnn artşyla katkda bulunan MÜ
saysnn artmasna rağmen yüzey elektrotu ile ölçülen BKAP
sinyalinin dalga formunun değişmesine neden olmaktadr. Bu
değişimin başta BKAP genliği olmak üzere sinyalin
özniteliklerinin değişmesine neden olacağndan dolay MÜST
değeri ile gerçek (benzeşik) akson değeri arasndaki sapmann
artşna neden olabileceği ön görülmektedir [12].
Ayrca Tablo 1’deki MÜST (MUNE) değerlerin akson
says büyük değerler aldkça neredeyse sabit (asimptotik)
değere yaklaşmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum
matematiksel olarak aşağdaki gibi ifade edilebilmektedir:
���� =

lim
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