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Özetçe— Multipl skleroz (MS), beyin ve omuriliği etkileyen
kronik ve inflamatuar bir hastalktr. MS'in kesin nedeni
bilinmemekle birlikte, hastalğn etiyolojisinde genetik, çevresel ve
immünolojik faktörler yer almaktadr. MS’in erken teşhisine
yönelik tek bir tan testinin olmamas ve MS’de görülen klinik
özelliklerin diğer hastalklarla benzer olmas ciddi bir problemdir.
MS’in erken tespiti önemlidir ve bu nedenle MS ön tansnn hzl
ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi hastalğn tedavisi ve
prognozu için önemlidir. Elektroensefalografi (EEG) sinyalleri
beyin ve sinir hastalklar hakknda önemli bilgiler verir. Bu
sebeple önerilen çalşmada EEG sinyalleri kullanlarak ön tanya
katk sağlayacak bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu
kapsamda MS hastalarndan ve sağlkl bireylerden alnan EEG
sinyallerinin bipolar kanal çiftleri arasnda tutarllk analizi
yaplarak belirli frekans bölgelerinden öznitelik çkarm
yaplmştr. Elde edilen öznitelikler kullanlarak “Altuzay
Diskriminant” snflandrcs %95.8 doğruluk ile eğitilmiş ve daha
sonra sistem test edilmiştir. Sonuç olarak doğruluk, hassasiyet ve
özgüllük oranlar srasyla %91.67, %85.71 ve %100 olarak elde
edilmiştir.
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95.8% accuracy and then the system was tested. As a result,
accuracy, sensitivity and specificity rates were 91.67%, 85.71%
and 100%, respectively.
Keywords — multiple sclerosis; EEG; Subspace Discriminant.

I.

GİRİŞ

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin (MSS)
kronik, otoimmün ve demiyelinizan hastalğdr. MS'in nedeni
bilinmemekle birlikle hastalğn ne zaman ortaya çkacağ,
hastalğn süresi ve semptomlar tahmin edilememektedir. Ayn
zamanda bu kriterler kişiden kişiye değişmektedir [1,2].
MS’de tipik olan ve sk görülen belirtiler, görme bulanklğ,
çift görme, denge bozulmas, duyu ve kuvvet kayplardr.
Birçok araştrmac, bağşklk sisteminin neden olduğu hasarn
sonucu MS’in oluştuğuna inanmaktadr. Bu yüzden, MS bir
otoimmün hastalk olarak da tanmlanmaktadr [3]. Beyin,
omurilikten ve periferal sinirlerden vücudun tüm bölgelerine
sinyaller gönderir. Miyelinli aksonlar elektrik sinyallerini iletir
ve nöronlar arasnda bağlant sağlar. MS, aksonlar
demiyelinize ederek beynin ve omuriliğin beyaz maddesi
üzerinde plak veya lezyonlarn oluşmasna neden olur [3].

Altuzay

Abstract— Multiple sclerosis (MS) is a chronic and inflammatory
disease affecting the brain and spinal cord. Although the exact
cause of MS is not known, genetic, environmental and
immunological factors are involved in the etiology of the disease.
The lack of a single diagnostic test for early diagnosis of MS and
the similarity of clinical features in MS to other diseases is a serious
problem. Early detection of MS is important, and therefore a rapid
and reliable pre-diagnosis of MS is important for the treatment
and prognosis of the disease. Electroencephalography (EEG)
signals provide important information about brain and nerve
diseases. Therefore, in the proposed study, a decision support
system has been developed which will contribute to the prediagnosis by using EEG signals. In this context, coherence analysis
of bipolar channel pairs of EEG signals obtained from MS patients
and healthy individuals was performed and feature extraction was
performed from certain frequency bands. Using the obtained
features, the “Subspace Discriminant” classifier was trained with

MS, genellikle 20 ile 50 yaş arasnda olan ve daha çok 30
yaşn başlangcndaki gençleri etkilemektedir. Dünya çapnda
MS ile yaşayan toplam insan saysnn, dünya genelinde 2,5
milyon olduğu tahmin edilmektedir [4]. MS, kadnlarda
erkeklere göre en az iki ila üç kez daha yaygndr ve bu da
hormonlarn MS’e yatknlğ belirlemede önemli bir rol
oynayabileceğini düşündürmektedir [5].
Günümüzde MS’in neden ortaya çktğ bilim adamlar
tarafndan hala üzerinde çalşlan bir alandr. MS’in kesin
nedeni bilinmemekle birlikte tans için de çeşitli tan
yöntemleri bulunmaktadr. MS’in tan aşamasnda iyi bir
hastalk hikayesi alnmas, belirti ve bulgularn iyi
değerlendirilmesi, ayrntl bir sistemik ve nörolojik muayene
yaplmas gerekmektedir. Bunlara ek olarak, manyetik rezonans
görüntüleme (MRI), beyin omurilik svs analizi ve uyarlmş
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potansiyeller (EP) de MS tans için önemli rol oynamaktadr
[3,6].

III.

Yaplan çalşmada önerilen yöntemin işlem admlar Şekil
1’de gösterilmiştir.

MS hastalğ genellikle beyin performansn etkilemekte ve
farkl beyin aktivitelerini bozmaktadr. Bu doğrultuda,
elektroensefalografi (EEG) analizi, MS ile ilişkili beyin
aktivitesinde meydana gelen değişikliklerin saptanmas için
fonksiyonel bir yöntemin temelini sağlayabilir [7]. EEG, MS
hastalğnn teşhisi adna beyin performansnn gözlemlenmesi
için girişimsel olmayan, güvenilir, pratik ve maliyet olarak
uygun bir yöntem olabilir.
Literatürde MS’li ilgili az sayda araştrma EEG'ye
dayandrlarak yaplmştr. Leocani ve ark. MS’de fonksiyonel
kortiko-kortikal bağlantlar EEG'nin tutarllğ ile incelemiş ve
MS’de bilişsel bozulmann, çoğunlukla korteksin hemen
altndaki beyaz madde içindeki demiyelinizasyon ve aksonal
kayp ile bağlantl olan kortiko-kortikal bağlantlarn
oluşumundan etkilendiğini göstermiştir [8]. Carubba ve ark.
beyin elektriksel aktivitesinde artan determinizmin (azalmş
karmaşklk) baz beyin hastalklaryla ilişkilendirilmesinden
yola çkarak MS için benzer bir ilişkinin olup olmadğn
belirlemek amacyla yaptklar çalşmada %80 duyarllk ve
%80 özgüllük elde etmişlerdir [7]. Lenne ve ark. bipolar EEG
sinyal çiftleri arasnda hesaplanan tutarllk ve ikili bağl bilgi
yöntemleri ile istatistiksel olarakl anlaml bir sonuç elde
etmişlerdir [9]. Nikzad ve ark. MS’li bireyler ve sağlkl
bireylerin EEG’lerini karşlaştrmak amacyla yaptklar
çalşma frontal lobdaki delta, teta ve beta dalgalarnda, ayn
zamanda oksipital lobdaki beta dalgas ile merkezi lobdaki beta
dalgas arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark olduğunu
göstermiştir [10]. Barrientos ve ark. sağlkl ve MS’li
bireylerden elde ettikleri EEG sinyallerini adaptif bir Ampirik
Mod Ayrşm (AMA) algoritmas ve İçsel Mod İşlevleri (IMI)
yöntemi ile analiz etmişlerdir. Öznitelik çkarm aşamasnda
zaman serilerinin genel özellikleri, bağlant analizi ölçümleri ve
dinamik sistemler için doğrusal olmayan ölçümler kullanarak
destek vektör makinesi (DVM) snflandrcs ile %67 pozitif
tahmin değeri ve %50 negatif tahmin değeri elde etmişlerdir
[11].

Şekil 1. Algoritma işlem admlar

A. Tutarllk Analizi
Tutarllk, ω frekansnn bir fonksiyonu olarak iki zaman
serisi x ve y arasndaki lineer senkronizasyonun klasik bir
ölçüsüdür [9]. Tutarllk, belirli bir frekans bandnn gücüyle
normalleştirildiği için, iki sinyalin salnmlarnn genliğinden
bağmszdr. İki sinyal arasndaki tutarllk, güç spektrumlar
tarafndan normalize edilmiş spektral çapraz korelasyondur [8].
��� ��� =

���� ����

���� ������ ���

(1)

Denklem (1)’de ��� ��� ve ��� ���, iki zaman serisi x ve y
sinyallerine ait özilinti katsaylarnn Fourier dönüşümlerini,
��� ��� ise çapraz korelasyon katsaylarnn Fourier
dönüşümlerini ifade etmektedir [12].

Bu çalşmada ise, literatürde yaplan çalşmalardan yola
çklarak MS tans koyulan bireyler ile sağlkl bireylerden
alnan EEG sinyalleri arasndaki farkllklar incelenmiş, bu
farkllklar temel alnarak elde edilen öznitelikler ile “Altuzay
Diskriminant” snflandrcs kullanlarak %91.67 doğruluk
oran ile snflandrma yaplmştr.
II.

YÖNTEM VE ANALİZLER

��� ��� = �� ���� ��∗ ���

(2)

Yaplan çalşmada, �� ��� ve �� ��� dağlmlarn
hesaplamak için EEG sinyallerinin analizinde sklkla tercih
edilen Burg yöntemi kullanlmştr. Burg yöntemi kararl
özbağlanml bir model olup pencereleme işlevine gerek
duymaz. Hesaplanmasnn kolay ve hzl olmasnn yannda bu
yöntem yüksek frekans çözünürlüğüne sahiptir [13].

KULLANILAN SİNYALLER VE KAYIT ÖZELLİKLERİ

Bu çalşmada, Ankara Başkent Hastanesi Nöroloji
Kliniği’nde Tp ve Sağlk Bilimleri Araştrma Kurulu
tarafndan onaylanan etik kurul izni ile alnan EEG sinyalleri
kullanlmştr. EEG sinyalleri Uluslararas 10-20 elektrot
sistemine göre elde edilmiş olup örnekleme frekans 200
Hz’dir. Yaplan çalşmada 3 adet MS’li birey ve 3 adet sağlkl
bireyden göz kapal dinlenme durumunda alnan toplam 6 adet
EEG sinyali, 30 saniyelik epoklar halinde MATLAB program
yardmyla incelenmiştir.

EEG'nin tutarllk analizi, farkl kortikal alanlar arasndaki
fonksiyonel bağlantlarn yararl bir göstergesidir. Ayn
zamanda iki grup arasndaki EEG güç farkllklar tutarllk
tahminlerini etkilemediğinden, bu özellik farkl popülasyonlar
karşlaştrrken tutarllk analizini nispeten güvenli bir yöntem
haline getirir [8].
1) Bipolar Kanal Çiftler Aras Tutarllğn Hesaplanmas:
Hemisferler arasndaki tutarllğ değerlendirmek için sol
hemisferden elde edilen bipolar kaytlar (Fp1-F3, F3-C3, C3P3, P3-O1, O1-T5, T5-T3, T3-F7, F7-Fp1) ile sağ hemisferden
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elde edilen bipolar kaytlar (Fp2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2, O2T6, T6-T4, T4-F8, F8-Fp2) kullanlmştr. Bu doğrultuda, 8
adet bipolar kanal çifti arasndaki tutarllk hesaplanmştr.
2) Öznitelik Çkarm: Bipolar kanal çiftlerinden elde edilen
tutarllk eğrilerinde 0-4 Hz, 5-11 Hz ve 12-20 Hz frekans
bölgelerinin altnda kalan alanlar, MS ve sağlkl bireyleri
birbirinden ayrabilecek öznitelikler olarak belirlenmiştir.
B. Snflandrma
EEG sinyali üzerinde yaplan analizler, MS hastas bireyler
ile sağlkl bireyler arasnda önemli derecede farkllk olduğunu
göstermektedir. Bu doğrultuda tüm bipolar kanal çiftlerinin
tutarllk değerleri her bir epok için hesaplanarak yukarda da
belirtilen öznitelikler elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler ile
bir öznitelik matrisi oluşturulmuş ve bu matrisin %50’si
sistemin eğitimi, %50’si ise sistemin test edilmesi için
ayrlmştr. Sistem 5 katlamal çapraz doğrulama (5-fold cross
validation) yöntemi kullanlarak eğitilmiştir. Yaplan
snflandrc denemeleri sonucunda en yüksek doğruluk
“Altuzay Diskriminant” ile elde edilmiştir.

Şekil 2. MS’li bireye ait tutarllk eğrileri

Topluluk öğrenmesi yöntemleri, birçok makine öğrenme
zorluğu için bir çözüm olarak kabul edilir. Bu tür yöntemler,
çoklu modelleri eğitip ve tahminlerini birleştirerek, tek bir
modelin tahmin performansn geliştirir [14,15]. Böylece bu
yaklaşmla, tek bir snflandrc modeline göre daha yüksek
doğruluk oran elde edilebildiğini göstermiştir. Topluluk
yöntemlerinden biri olan Altuzay Diskriminant ise pek çok
tahminci için iyi olup hzl snflandrma ve daha az bellek
kullanmna yardmc olur. Ancak doğruluk, verilere bağl
olarak değişir [16].
C. Çalşmann Başarsnn Değerlendirilmesi
Altuzay Diskriminant snflandrcs kullanlarak eğitilen
sistemin doğruluğu, hassasiyeti ve özgüllüğü test verileri
araclğyla hesaplanarak algoritma başars değerlendirilmiştir.
Çalşma kapsamnda geliştiren sistemin başarsn
değerlendirmek için srasyla doğru pozitif (DP), yanlş pozitif
(YP), doğru negatif (DN) ve yanlş negatif (YN) değerleri
hesaplanmş; hesaplanan değerler ile doğruluk, hassasiyet,
özgüllük (3), (4) ve (5) ifadeleri kullanlarak bulunmuştur [17].
Doğruluk =

��� ��

�� � ��� �� � ��

Hassasiyet =
Özgüllük =

��

�� � ��

��

�����

IV.

Şekil 3. Sağlkl bireye ait tutarllk eğrileri

MS’li ve sağlkl bireyleri snflandrabilmek için
‘Öznitelik Çkarm’ bölümünde de anlatldğ gibi her bir
bipolar kanal çifti için üç öznitelik hesaplanarak oluşturulan
eğitim matrisleri srasyla snflandrcya sokulmuştur. Her bir
bipolar kanal çiftleri için eğitim ve test sonuçlar Tablo 1’de
verilmiştir.

(3)
(4)
(5)

TABLO 1. BİPOLAR KANAL ÇİFTLERİ İÇİN EĞİTİM VE TEST SONUÇLARI

SONUÇ

Bu çalşmada, üç MS hastas ve üç sağlkl bireye ait olmak
üzere 6 adet 4 dakikalk EEG sinyalleri 30 saniyelik epoklar
halinde toplamda 48 epok analiz ederek incelenmiştir.
“Yöntem ve Analizler” bölümünde de ifade edildiği gibi 8
adet bipolar kanal çiftleri arasndaki tutarllk hesaplanmştr.
Şekil 2 ve Şekil 3’de bir MS ve bir sağlkl birey için tüm
hemisferler aras bipolar kanal çiftlerinin tutarllk grafikleri
verilmiştir.
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Bipolar kanal
çiftleri

Eğitim
sonucu

Snflandrc
tipi

Test
sonucu

(Fp1-F3) & (Fp2-F4)

%91.7

%70.8

(F3-C3) & (F4-C4)

%91.7

(C3-P3) & (C4-P4)

%95.8

Karesel
Diskriminant
Altuzay k-En
Yakn Komşuluk
(KNN)
Altuzay KNN

(P3-O1) & (P4-O2)

%83.3

Kübik Destek
Vektör
Makineleri
(DVM)

%66.7
%45.83
%50
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(O1-T5) & (O2-T6)

%87.5

%45.83

%91.7

Karesel
Diskriminant
Karar Ağac

(T5-T3) & (T6-T4)
(T3-F7) & (T4-F8)

%95.8

Hassas KNN

%66.67

(F7-Fp1) & (F8-Fp2)

%95.8

Orta Ölçekli
Gauss DVM

%83.3

yararlanlmştr. Bipolar kanal çiftlerinin ayr ayr
eğitilmesinde yüksek doğruluk elde edilmesine rağmen test
sonuçlarnda düşük doğruluk değerleri bulunmuştur. Bunun
nedeninin, eğitim ve test verilerinin rastgele bir şekilde
ayrlmasndan kaynaklanabileceği düşünülebilir. Bu yüzden
bipolar kanal çiftlerinden elde edilen özniteliklerin
birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu sayede literatürdeki
çalşmalardan farkl olarak EEG sinyalleri ve “Altuzay
Diskriminant” snflandrma yöntemi ile yüksek doğrulukla
MS ve sağlkl birey ayrm yaplmştr. Sinyaller üzerinde
farkl bipolar kanal çiftlerinin kombinasyonlar ile incelemeler
yaplarak, çalşmada kullanlan veri ve epok says artrlarak
sistemin başarsnn artrlacağ düşünülmektedir.

%33.3

8 bipolar kanal çifti için hesaplanan öznitelikler ayr ayr
snflandrcya verildiğinde farkl snflandrclarla yüksek
doğrulukta
eğitilmesine
rağmen
test
sonuçlarnn
değerlendirilmesi aşamasnda başarl sonuçlar elde
edilememiştir.
Daha sonra yüksek doğrulukta eğitilen 8 bipolar kanal çifti
için üçer öznitelikten oluşan toplam 24 özniteliğe sahip eğitim
matrisi snflandrcya verildiğinde sistem “Altuzay
Diskriminant” snflandrc yöntemiyle %95.8 doğrulukta
eğitilmiştir. Yaplan eğitim sonucu snflandrcnn ROC eğrisi
Şekil 4’te verilmiştir ve eğri altndaki alan 0.99’tir.
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