
3 - 5  E k i m  2 0 1 9
K u ş a d a s ı  /  A y d ı n

231

Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalğnn 
Teşhisi için EEG Sinyalinin İncelenmesi 

Investigation of EEG Signal for Diagnosis of Mild 
Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease 

Burcu OLTU ve Mehmet Feyzi AKŞAHİN 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 

Başkent Üniversitesi 
Ankara, Türkiye 

boltu@baskent.edu.tr, maksahin@baskent.edu.tr 

 
Seda KİBAROĞLU 

Nöroloji Ana Bilim Dal 
Başkent Üniversitesi 

Ankara, Türkiye 
skibaroglu@baskent.edu.tr 

 
Özetçe— Alzheimer hastalğ (AH), entelektüel gerileme ve 

nöropsikiyatrik davranşsal rahatszlklarla karakterize edilir, 
yaşamn geç dönemlerinde ortaya çkan ve demansn en sk 
görülen türüdür. Hafif bilişsel bozukluk (HBB) ise normal 
yaşlanma ile demans arasnda bir geçiş durumudur ve HBB 
hastalarnn her yl yaklaşk %10-15’i Alzheimer tipi demansa 
ilerlemektedir. Bu hastalklarn tans için nörolojik muayene, kan 
testleri, bilişsel testler, görüntüleme yöntemleri, beyin omurilik 
svsnn analizi gibi ileri incelemeler yaplmaktadr. Bu tür 
teknikler, risk altndaki büyük popülasyon için pratik olmamakla 
birlikte test sonuçlar yüksek doğrulukta tan koymak için yeterli 
olmamaktadr. Önerilen çalşmada, objektif ve yüksek doğrulukta 
AH ve HBB tansnn yaplabilmesi için otomatik tan koyabilen 
bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmada 
elektroensefalografi (EEG) sinyalleri filtrelenmiş ve filtrelenen 
sinyallere sürekli dalgack dönüşümü (SDD) uygulanmştr. Elde 
edilen SDD katsaylar ve skalogram değerlerinin ortalamalar ve 
standart sapmalar öznitelik olarak çkartlmş, çkartlan 
öznitelikler ile hastalk gruplar “Altuzay K En Yakn Komşu 
(Altuzay KNN)” kullanlarak snflandrlmştr. Altuzay KNN 
snflandrcs %88.9 doğruluk ile eğitilmiş ve eğitilen sistem test 
edilmiştir. Test sonucunda hastalk gruplarnn %94.44 doğruluk 
orannda ayrştğ sonucuna varlmştr. 

Anahtar Kelimeler — EEG; Alzheimer hastalğ; hafif bilişsel 
bozukluk; SDD. 

Abstract— Alzheimer's disease (AD), is the most common form of 
dementia that occurs late in life and is characterized by intellectual 
regression and neuropsychiatric behavioral disorders. Mild 
cognitive impairment (MCI) is a transition between normal aging 
and dementia, and approximately 10-15% of MCI patients 
progress to Alzheimer type dementia each year. Neurological 
examination, blood tests, cognitive tests, imaging methods, and 
analysis of cerebrospinal fluid are performed for diagnosis of these 
diseases. Such techniques are not practical for large populations at 
risk, moreover test results are not sufficient to diagnose with high 
accuracy. In the proposed study, a decision support system that 
can make an automatic diagnosis is developed for objective and 
high accuracy diagnosis of AD and MCI. In the developed 
algorithm, electroencephalography (EEG) signals were filtered 
and continuous wavelet transform (CWT) was applied to the 
filtered signals. Mean and standard deviations of the SDD 
coefficients and scalogram values were extracted as attributes, and 
with the subtracted attributes disease groups were classified using 

“Subspace K Nearest Neighbor (Subspace KNN)”. The subspace 
KNN classifier was trained with an accuracy of 88.9% and the 
trained system tested. As a result of this test, it was concluded that 
the disease groups can be seperated with 94.44% accuracy rate. 

Keywords — EEG; Alzheimer's disease; mild cognitive 
impairment; CWT. 

I. GİRİŞ  
Demans, beyindeki nöronlarn hasar görmesi sonucu oluşan, 

bilişsel ve davranşsal işlevlerin kaybna yol açan progresif 
nörodejeneratif bir hastalktr [1]. Alzheimer hastalğ ise en 
yaygn görülen demans türüdür, dünya çapnda demans 
vakalarnn yaklaşk %70'ini oluşturur [1, 2].  Alzheimer 
Hastalğ (AH), epizodik bellekte ve bilişsel işlevlerde bozulma 
ve nöropsikiyatrik davranşsal rahatszlklar ile karakterize 
edilen nörodejeneratif bir hastalktr [2]. Günümüzde bu 
hastalğn uyarc ve inhibe edici sinaptik iletimi etkileyen, 
amiloid-beta ve hiperfosforile edilmiş tau peptidlerin patolojik 
birikimi sonucu oluştuğu klinik veriler tarafndan 
desteklenmektedir [3, 4]. Hafif bilişsel bozulma (HBB), bireyin 
yaşndan ve beklenen normal değişimlerden daha büyük bilişsel 
gerileme ile karakterize edilen dejeneratif bir hastalktr [3, 5]. 
Demansn öncü tablosu olan HBB bir yl içinde %10 ila 15 
orannda Alzheimer hastalğna dönüşür [5-7]. 

Alzheimer hastalarnn ortalama sağ kalm süresi klinik 
tandan sonra 5-8 yldr ve günümüzde bu patolojiyi 
iyileştirmek için bilinen bir ilaç yoktur; ancak bu hastalklarn 
erken evrede teşhisi, hasta ve ailesine hastalk hakknda bilgi 
sahibi olmalar, hastalarn gelecekteki bakmlarn planlamalar 
için zaman verir bununla birlikte hastalğn ilerlemesini 
geciktiren ilaçlarn en etkili olduğu dönemde kullanlmasn 
sağlamaya yardmc olur [2, 6, 8]. 

Günümüzde AH’nin doğru teşhisi için fiziksel, nörolojik ve 
psikiyatrik muayeneler, nöropsikolojik testler, kan testleri, 
bilişsel testler, maliyetli nörogörüntüleme testleri ve risk 
altndaki popülasyona uygulanmas zor olan spinal sv analizi 
dahil çeşitli teşhis testlerinin kombinasyonu kullanlmaktadr 
[6, 9, 10]. Bu kapsaml ve yüksek maliyetli testlerin 
kullanlmasna rağmen üniversite hastanelerinde teşhisin 
doğruluk oran %85-93 arasnda değişmektedir [10]. Son yirmi 
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ylda, hastalğn erken teşhisinde hekimlere yardmc olabilecek 
objektif, risk altndaki popülasyona kolay uygulanacak ve düşük 
maliyetli araçlar geliştirme yönünde bir bask olmuştur [9, 10]. 
Elektroensefalografi (EEG), beyinde oluşan elektriksel 
değişimlerin kaydedilmesi için kullanlan, yüksek zamansal 
çözünürlüğe sahip, invaziv olmayan, nispeten ucuz bir teknoloji 
olduğundan potansiyel olarak AH riskine karş büyük bir 
popülasyonu taramak için uygun bir araç olabilir [6, 8, 10]. 

Son yllarda EEG’nin AH ve HBB teşhisi için kullanlma 
potansiyelini araştran pek çok çalşma yaplmaktadr. Yaplan 
çalşmalarda EEG’nin spektral ve zamansal analizinin teşhis için 
kullanşl sonuçlar üretebileceği gözlemlenmiştir [1, 4, 8]. 
Bununla birlikte yaplan çalşmalarn büyük çoğunluğu yalnzca 
AH veya HBB üzerine yoğunlaşmştr ve bu çalşmalardaki 
snflandrma çalşmalar genellikle tek bir hastalğn teşhisine 
odaklanmş, AH-kontrol, HBB-kontrol veya AH-HBB arasnda 
yaplan ikili snflandrma sonuçlar incelenmiştir [1, 2,  9-12]. 
Literatürde AH, HBB ve kontrol gruplarn snflandran 
yalnzca 3 çalşma bulunmuştur. McBride ve ark. 2014 ylnda 
yaptklar çalşmada EEG sinyallerinin karmaşklğn ve 
spektral özelliklerini inceleyerek elde ettikleri öznitelikleri ile 
destek vektör makineleri kullanarak %79.2 doğrulukla üç snf 
birbirinden ayrmşlardr [5]. 2018 ylnda Gómez ve ark. EEG 
incelemesi için spektral ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri 
ve öznitelik seçim yöntemi kullanarak optimal öznitelik seti ile 
üç farkl modeli eğitmiştir: doğrusal ayrc analiz, kuadratik 
ayrc analiz ve çok katmanl alglayc yapay sinir ağ. Eğitilen 
modelleri test ettiklerinde en yüksek doğruluk orann çok 
katmanl alglayc yapay sinir ağ ile yaklaşk %63 orannda 
elde etmişlerdir [7]. 2016 ylnda Morabita ve ark. sürekli 
dalgack dönüşümü ile yaptklar zaman-frekans analizi 
sonucunda elde ettikleri öznitelikler ile evrişimli sinir ağ 
kullanarak %82 doğrulukta üçlü snflandrma yapmştr [3]. 
Bunun yannda Houmani ve ark. 2018 ylnda epok-bazl entropi 
ve bump modeli kullanarak AH, HBB ve öznel bilişsel 
bozukluğa sahip hastalar birbirinden ayrlabildiğini göstermiştir 
[6].  

Yaplan çalşmada EEG sinyalinin AH ve HBB teşhisinde 
kullanlabilirliğinin test edilmesi için sinyallere uygulanan 
sürekli dalgack dönüşümü (SDD) sonucunda belirlenen 
öznitelikler ile üçlü bir snflandrma yapmak için “Altuzay K-
En Yakn Komşu (Altuzay KNN)” snflandrma algoritmas 
kullanlmştr. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 
literatürde yer alan sonuçlardan daha yüksek bir doğruluk 
oranna ulaşldğ görülmüştür.     

II. YÖNTEM VE ANALİZLER 

A. Kullanlan Sinyaller ve Kayt Özellikleri  
Bu çalşmada 3 adet AH, 3 adet HBB ve 3 adet sağlkl 

bireyden alnan toplam 9 adet EEG sinyali incelenmiştir. EEG 
çekimi “Başkent Üniversitesi Klinik Araştrmalar Etik Kurul” 
izni uyarnca 10-20 elektrot yerleşimi ile karanlk bir odada 
gözler kapal dinlenme durumunda yaplmştr. AH ve HBB 
teşhisi Başkent Üniversitesi Nöroloji Kliniğindeki uzman 
doktorlar tarafndan konulmuştur. Teşhis kriteri olarak yaplan 
nörolojik ve fizyolojik muayenelerin yannda “Montreal Bilişsel 
Değerlendirme (Montreal Cognitive Asssessment: MoCA)” baz 
alnmştr [13]. Çalşmaya katlan hastalarn bilgileri Tablo 1’de 
verilmiştir. Yaplan çalşmada Fp1-Fp3 kanalndan alnan, 

örnekleme frekans 200 Hz olan 9 adet EEG sinyalinin 30 
saniyelik bölütlere (epok) ayrştrlarak MATLAB program 
kullanlarak incelenmiştir. 

TABLO I.  HASTA BİLGİLERİ 

Hastalk Yaş ortalamas MOCA Skor Ortalamas 
Alzheimer Hastalğ 67 15 

Hafif Bilişsel Bozukluk 71 22 

Sağlkl 67 28 

B. İzlenen Algoritma 
Yaplan çalşmada izlenen admlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Algoritma blok diyagram 

C. EEG Sinyallerinin İncelenmesi   
1) EEG Sinyallerinin Filtrelenmesi Tespiti: EEG 

sinyallerindeki yüksek frekansl gürültülerin bastrlmas için 
sinyale kesim frekans 55 Hz olan alçak geçiren Butterworth 
filtre uygulanmştr. Böylece sinyalde yalnzca analiz için 
gerekli olan frekans aralğ kalmştr [3].  

2) Sürekli Dalgack Dönüşümü: Sürekli dalgack 
dönüşümü değişken pencere boyutlar kullanlarak optimum 
zaman-frekans lokalizasyonu sağlamak için kullanlan 
yöntemdir [14, 15]. Değişken pencere boyutu, kullanlan ana 
dalgacğn daralp genişlemesi ile sağlanmaktadr [16]. 
SDD’de küçük ölçekler yüksek frekanslar, yüksek ölçekler 
düşük frekanslar ifade eder [15]. Dalgack dönüşümü hem 
zaman hem de frekans açsndan sinyali temsil ettiği için 
durağan olmayan EEG sinyal analizi için mükemmel bir 
yöntemdir [17]; fakat yöntemin etkili olmas için kullanlacak 
dalgack analize uygun seçilmelidir [12, 16, 17]. Yaplan 
çalşmada EEG sinyallerinin incelenmesi için uygun olduğu 
tespit edilen “Morlet Dalgacğ” kullanlmştr [12, 17].  

SDD; incelenen sinyalin, kaydrlan ve ölçeklenen dalgack 
fonksiyonuyla tüm zaman süresince çarpmnn toplanmas ile 
uygulanmş olur [16]. SDD uygulandktan sonra reel ve 
imajiner katsaylar elde edilir [15]. 
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Ölçeklendirilmiş ve kaydrlmş dalgack (1)’de ifade 
edilmiştir. Bu ifadede a ölçeklendirme katsays, b ise kaydrma 
katsaysdr. 

���(�) = 	 |�|� �� � � ����� �             (1) 

Denklem (2) SDD’nin matematiksel ifadesidir. Bu ifadede 
�(�) incelenecek sinyali, � ��� (�)		ise kullanlacak dalgack 
fonksiyonunun kompleks eşleniğini belirtmektedir. 

��(�� �) = 	� �(�)�
�� � ��� (�)��     (2) 

Skalogram ise SDD’nin genlik karesi olarak ifade edilir ve 
farkl gri seviyeler ya da renk haritalar ile oluşturulan 
görüntüler olarak temsil edilir. Bu yaklaşm kullanlarak 
yaplan SDD analizi, ölçek ekseni yerine frekans ekseninde 
görüntülenebilmektedir [14, 15]. 

Şekil 2’de her bir hastalk grubundan SDD uygulanmş bir 
epokluk sinyal örneği verilmiştir. 

3) Öznitelik Çkarm: Yaplan baz çalşmalarda AH’nin 
EEG sinyalini yavaşlattğ; yani delta (1-4 Hz) ve teta (4-8 Hz) 
dalgalarnn bağl gücünü azalttğ, alfa (8-12 Hz) ve beta (12-
30 Hz) dalgalarnn bağl gücünü artrdğ gözlemlenmiştir [6, 
7, 11, 12]. Bu nedenle bu çalşmada sinyallere SDD 
uygulandktan sonra inceleme yaplacak frekans aralğ 2-4 Hz 
ve 8-50 Hz olarak seçilmiştir. Bu frekans aralklarnda elde 
edilen katsaylarn ve skalogram değerlerinin ortalama ve 
standart sapma değerleri öznitelik olarak seçilmiştir. 

D. Snflandrma Çalşmalar 
Çalşmada kullanlan öznitelikler tüm hastalk gruplarndaki 

sinyaller için epok baznda hesaplanmş ve hesaplanan değerler 
kullanlarak bir öznitelik matrisi elde edilmiştir. Oluşturulan 
öznitelik matrisinin yars modelin eğitilmesi, yars ise 
eğitilmiş modelin test edilmesi için kullanlmştr. Model 
eğitilirken 5 katlamal çapraz doğrulama (5-fold cross 
validation) yöntemi kullanlmştr. Yaplan deneysel 
snflandrc eğitimi çalşmalar sonucunda en yüksek doğruluk 
orannn “Altuzay KNN” algoritmas ile edildiği belirlenmiştir.  

K-en yakn komşu algoritmasnda ilk kez karşlaşlan 
örneğin eğitim setinde var olan etiketlenmiş örneklere olan 
uzaklğ dikkate alnarak snflandrma yaplr. İlk kez 
karşlaşlan örneğin en yakn olduğu k tane örnek belirlenir ve 
çoğunluk oylamasna göre bu örneğe bir etiket atanr. KNN 
algoritmann performansnn artrlmas için topluluk 
yöntemlerinden alt uzay yöntemi kullanlmştr. Bu yöntem ile 
snflandrclar gerçek giriş uzaylarnn rastgele alt uzaynda 
eğitilir [18]. 

E. Algoritma Başarsnn Değerlendirilmesi 
“Altuzay KNN” snflandrc algoritmas kullanlarak 

eğitilen sistemin doğruluğu, test verilerinin kullanlmasyla elde 
edilen sistem sonuçlar ve hekim skorlar karşlaştrlarak 
hesaplanmştr. Tasarlanan algoritmann başarsnn 
hesaplanmas için; doğru pozitif (DP), yanlş pozitif (YP), 
doğru negatif (DN) ve yanlş negatif (YN) değerleri tespit 

edilmiş ve doğruluk (3)’ te ifade edildiği gibi hesaplanmştr 
[19]. 

Doğruluk = ���	��
��	�	���	��	�	��																(3) 

  
Şekil 2. SDD uygulanmş EEG sinyalleri ve skalogram grafikleri 

III. SONUÇ 
Yaplan çalşmada 3 AH, 3 HBB ve 3 sağlkl bireyden 

alnan 4 dakikalk EEG sinyalleri 30 saniyelik epoklar halinde 
incelenmiştir. Yukarda da anlatldğ gibi sinyaller ilk olarak 
alçak geçiren filtreden geçirilmiştir, daha sonra filtrelenmiş 
sinyallere SDD uygulanmştr. Sinyalleri farkl hastalk 
snflarna ayrştrmak için, uygulanan SDD sonucu elde edilen 
katsaylar ve skalogram değerlerinden öznitelikler 
çkartlmştr. Bulunan öznitelikleri snflandrcya 
sokulduğunda model %88.9 doğrulukla “Altuzay KNN” 
yöntemi ile eğitilmiştir. Yaplan eğitim sonucu eğitilen 
snflandrcnn doğru pozitif ve yanlş negatif oranlar Şekil 
3’te verilmiştir. 

Daha sonra eğitilen sistemin verimliliği test verileri 
kullanlarak test edilmiş ve yaplan test sonucunda sistemin 
doğruluk oran %94.44 olarak hesaplanmştr. Test sonucunda 
elde edilen karşklk matrisi Şekil 4’te verilmiştir. 
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IV. TARTIŞMA 
Demans, dünya çapnda önemli bir halk sağlğ sorunudur. 

Yaşlanan nüfus üzerindeki etkisi endişe verici bir oranda 
artmaktadr: günümüzde demans hastalğ görülen 46,8 milyon 
insan olduğu tahmin edilmektedir ve bu orann 2030 ylna 
kadar ikiye, 2050 ylna kadar ise üçe katlanacağ 
beklenmektedir [6]. Alzheimer hastalğ ve hafif bilişsel 
bozukluk, halk sağlğ ve sağlk sistemleri için büyüyen 
zorluklardr ve tedavileri bulunmamaktadr. Bununla birlikte 
erken teşhis ile hastalğn gidişatnn yavaşlatlabilmesi ve 
hastann ve yaknlarnn bu süreci kaliteli bir şekilde 
geçirebilmesi için önlemler almas mümkün olabilir. Bu 
hastalğn teşhisinin yaplmas için pek çok maliyetli ve 
sübjektif yorumlanabilen testler uygulanmaktadr. Dolaysyla 
daha objektif ve yüksek doğrulukta teşhis yapabilen bir karar 
destek sisteminin tasarlanmasnn çok kullanşl olabileceği 
düşünülmektedir. Bunun yannda AH ve HBB teşhisi için risk 
altndaki popülasyona kolayca uygulanabilecek, düşük 
maliyetli, invaziv olmayan bir yöntem olan EEG’nin yüksek 
potansiyeli olduğu sonucuna varlmştr.  

  Tahmin Edilen Skor  

 
 

AH HBB Sağlkl 
 Doğru 

Pozitif 
Oran 

Yanlş 
Negatif 
Oran 

G
er

çe
k 

Sk
or

 

AH %92 %8  
 

%92 %8 

HBB  %83 %17 
 

%83 %17 

Sağlkl  %8 %92 
 

%92 %8 

Şekil 3. Doğru pozitif ve yanlş negatif oranlar 

  Tahmin Edilen Skor 

 
 

AH HBB Sağlkl 

G
er

çe
k 

Sk
or

 AH 10 2  

HBB  12  

Sağlkl   12 

Şekil 4. Karşklk matrisi 

Yaplan çalşmada sürekli dalgack dönüşümü kullanlarak 
yaplan üçlü snflandrma (HBB-AH-sağlkl) sonucunda 
literatürde bulunan, giriş bölümünde ayrntl bir şekilde 
anlatlan, çalşmalardan daha yüksek doğruluk oran elde 
edildiği görülmüştür [3, 5, 7]. Ancak çalşmalarda incelenen 
sinyal saylar ve özellikleri ayn olmadğndan dolay birebir 
karşlaştrma yaplamaz. 

Çalşmada tasarlanan algoritma, ayn hastalk türlerini 
içeren daha büyük bir veri setine uygulanrsa sistem 
doğruluğunun artacağ öngörülmektedir.    
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