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Özetçe— Bu çalşmada yüz lezyonu olan yüz nakil aday 

olgularda EEG beta band incelemeleri yaplarak kontrol 
grubuyla karşlaştrlmştr.  Çalşmaya 10 sağlkl gönüllü ve 4 
yüz lezyonlu hasta katlmştr.  Sağ el duyu ve sağ alt yüz duyu 
EEG kaytlar dalgack paket dönüşüm tabanl analiz edilerek alt 
ve üst beta bant maksimum genlik değerleri ve oranlar 
karşlaştrlmştr. Sağ el uyarannda 2 hasta için sağ yüz 
uyarannda da 3 hasta için farkllklar tespit edilmiştir. Korteks 
üzerinde 2 duyu için haritalama işlemi gerçekleştirilerek aktivite 
bölgelerindeki farkllklar tartşlmştr.  

Anahtar Kelimeler — EEG, Dalgack Paket Dönüşümü, 
Topografik Haritalama, Yüz Lezyon 

Abstract— In this study, EEG beta band examinations were 
performed in patients with facial lesions and compared with the 
control group. 10 healthy volunteers and 4 patients with face 
lesions participated in this study Right-hand sensory and right-
lower face sensory EEG recordings were analyzed based on 
wavelet packet transformation, and lower and upper beta band 
maximum amplitude values and ratios were compared with 
control group. Significant differences were found in 2 patients for 
right hand stimulus and were found in 3 patients for right face 
stimulus. The mapping of the two senses on the cortex was 
performed and the differences in the activity areas were discussed. 

Keywords — EEG, Wavelet Packet Transform, Topographic 
Mapping, Facial Lesions 

I. Giriş  
EEG (Elektroansefalogram) sinyali, beynin elektriksel 

aktivitesini göstermektedir. Frekans aralğna göre EEG beş 
çeşit dalga şekline ayrlmaktadr: Bunlar delta (1-4 Hz), teta (4-

8 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (13–30 Hz) ve gama (> 30 Hz) band 
salnmlardr.  

 Beyin plastisitesi uzuv kayplar sonucunda ortaya çkan 
çevresel modifikasyonlara tepki olarak beynin yeniden 
adaptasyon süreci olarak tanmlanmaktadr [1]. Vücudun 
periferik uzuvlarnda meydana gelen değişiklikler yetişkin insan 
beyninin kortikal organizasyonunu oldukça etkilemektedir  [2]. 
Bu organizasyon farkl EEG ve rehabilitasyon çalşmalarnda 
incelenmiştir.  

Amputelerde yaplan EEG kortikal haritalama çalşmalar, 
olas yaralanmalarn gelecekteki rehabilitasyonlar için 
potansiyel bir takip ve rehber olarak kullanlabileceği 
göstermiştir [3]. Üst kol nakil aday hastasna nakil öncesi 
uygulanan rehabilitasyon çalşmasndan elde edilen EEG 
sonuçlar, ampute kol ile yaplmaya çalşlan motor hareketlerde 
toplam EEG gücünün sağlkl bireylere göre rehabilitasyon 
sonras arttğn bildirmiştir [4]. 

Yüz nakil hastalarnda kas aktivitilerinin normal grupla 
farkllklarn belirlendiği[5] ve bilişsel rehablitasyon ile 
geliştirilen motor aktiviteleri içeren[6]  çalşmalar nakil öncesi 
olgularda somatosensor kortekste meydana gelen değişimlerin 
de önemli olabileceğini ortaya koymuştur. Yüz nakil öncesi ve 
sonras bir yüz nakil olgusunda EEG odakl gerçekleştirilen tek 
çalşmada özellikle iyileşme sürecisindeki beta bant aktivitesi 
üzerinde durulmaktadr. Vlodek Siemionow’un gerçekleştirdiği 
bu çalşmada bir yüz nakil olgusunun nakil öncesi ve sonras 
duyusal dokunsal stimülasyon EEG aktiviteleri 
karşlaştrlmştr. Duyusal dokunsal stimülasyon sonucu oluşan 
kortikal cevaplar incelendiğinde ameliyattan sonraki ilk 3 aydan 
sonraki güç (38.8 nAm2 / Hz) nakil öncesi (18.2 nAm2 / Hz) ile 
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karşlaştrldğnda daha büyük çkmştr. Birkaç ay sonra ise, 
güç değeri kontrol değerlerine doğru düşmüştür, ancak yine de 
kontrol seviyelerinin 8-15 nAm2 / Hz üzerinde tespit edilmiştir. 
Beta bandndaki değişiklikler iyileşme sürecini yanstmştr [7]. 

Bu noktalardan hareketle olas yüz lezyonlu hastalarda nakil 
öncesi rehabilitasyon seçeneklerinin değerlendirilmesi, uzuv 
kayplar sonucu ortaya çkan beyin plastisitesinin EEG alt 
frekanslarnda yarattğ değişikliklerin güç ve korteks 
aktivasyon açsndan tespiti önem arz etmektedir.  Bu sebeple 
yüz lezyonlu hastalarn 2 farkl uyaran bölgesinde beta bant 
aktivitelerinin güç değerlerinin ve korteksteki aktif 
lokasyonlarnn analizi gerçekleştirilmiştir.   

II. MATERYAL VE METOT 

A. Veri Taban Oluşturulmas 
Yüksek dansiteli EEG sinyalleri, Akdeniz Üniversitesi Tp 

Fakültesi Nöroloji Anabilim dalnda bulunan EEG 
laboratuvarnda Nihon Kohden EEG cihazyla, bireyin saçl 
derisine yerleştirilebilen özel olarak tasarlanmş Ag/AgCl 
elektrotlardan oluşan 64 kanall EEG kepi kullanlarak 200 Hz 
örnekleme frekansnda unipolar olarak alnmştr. 64 kanall 
EEG kepi, bireyin saçl derisine yerleştirildikten sonra deri 
empedansn düşürmek ve elektrot iletkenliğini arttrmak için 
elektrot jeli kullanlmştr. Kafa derisi üzerinde nazion, inion ve 
preauriküler noktalar referans olarak alnmştr. Nazion başn ön 
ksmnda, inion arka ksmnda, sol ve sağ preauriküler bölgeler 
ise tragusun önündedir. Elektrotlar önden arkaya antero-
posterior, soldan sağa ise transvers ve simetrik olarak 
yerleştirilmiştir. EEG verileri alnrken kullanlan cihaz teknik 
verileri belirtildiği şekildedir: Elektrot empedans 100-5000Ω 
Yüksek frekans (high pass) filtresi: 70 Hz Alçak frekans (low 
pass) filtresi: Beta bandnda 25 Hz de oluşan harmonik MAV 
filtresi ile ortadan kaldrlmştr. 

B. Yüz Lezyonu olan hastalar, Kontrol Gruplar ve Deney 
Protokolleri  

1) Yüz Lezyon Grubu  

YL1 (A.T.): 18 yaşndaki erkek hastann 10 aylkken ateş 
nedeniyle yüzünde yanklar olmuştur (Şekil 1). 2019 şubat 
aynda hasta yüzde yank sonras oluşan skarlarn düzeltilmesi 
için Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi Plastik Cerrahi kliniğine 
yatrlmştr ve hasta operasyona alnmştr. 2019 mart aynda da 
taburcu edilmiştir.  

YL2 (İ.B.): 46 yaşndaki erkek hastann ateşli silahl 
yaralanma sonucunda yüz kemikleri ve dokusunda total 
defektler oluşmuştur. (Şekil 1) 2019 şubat aynda, ağz 
açklğnn arttrlmas için Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi 
Plastik Cerrahi kliniğine yatrlmştr ve hastaya, sağ oral 
komissürden, oral mukozadan laterale olacak şekilde V-Y 
ilerletme deri flebi yaplp ve taburcu edilmiştir. 

 
Şekil. 1. Solda YL1 sağda YL2 kod isimli yüz lezyon hastas yer almaktadr. 

YL3 (M.D): 22 yaşndaki kadn hastann 2,5 aylkken evde 
yangn sonucunda yüzünde yank skarlar oluşmuştur (Şekil 2). 
2019 şubat aynda ameliyat hazrlklar amac ile Akdeniz 
Üniversitesi Tp Fakültesi Plastik Cerrahi kliniğine yatrlan 
hasta daha sonra tüm tedaviyi reddederek klinikten ayrlmştr.  

YL4 (F.T): 14 yaşndaki kadn hastann 9 aylkken yank 
sonucunda tüm yüzde skarlar oluşmuştur (Şekil 2). 2017 haziran 
ayndan itibaren SCALP ve yüz bölgesine rekonstrüktif 
operasyonlar uygulanmştr. Hasta Akdeniz Üniversitesi Tp 
Fakültesi Plastik Cerrahi kliniğinde incelenmektedir ve ayrca 
hastada fantom benzeri alg mevcuttur. 

 
Şekil. 2. Solda YL3 sağda YL4 kod isimli yüz lezyon hastas yer almaktadr. 

2) Kontrol Gruplar ve Deney Protokolleri 

 Gerekli etik kurul onay ve onam formu alnan 10 sağlkl 
gönüllüden ve 4 yüz lezyonlu hastadan EEG kaytlar alnmştr. 
Yüz lezyonlu hastann kayda hazrlanmas ve kullanlan elektrot 
yerleşimi Şekil 3’de gösterilmiştir.    

Beynin istirahat halindeki EEG sinyalleri beş dakika 
boyunca Şekil.3’de belirtilen EEG prosedüründeki gibi 
kaydedilmiştir. EEG kayd ekstremite hareketlerinin 
yaplmadğ süreler boyunca devam ettirilmiştir. Sağ el avuç içi 
ve sağ alt yüz bölgesi frça ile uyarlmştr. Gönüllü grup ve 

Şekil. 3. Potansiyel nakil adaynn kayda hazrlanmas ve 
kullanlan elektrot yerleşimi 
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hasta gruptan kayt süresi boyunca gözlerini kapatmalar 
istenmiştir. Bir dakika uyarm 30 saniye dinlenme olmak üzere 
üç tekrardan oluşan kaytlar alnmştr. El ve yüz bölgesi uyarm 
için de ayn EEG kayt prosedürü uygulanmştr. Duysal 
uyarmn toplam süresi yaklaşk 25 dakikadr. 

C.  EEG verilerinin işlenmesi ve analizler 
EEG verilerini analiz etmek için dalgack paket dönüşümü 

kullanlmştr. Dalgack paket dönüşümü ayrk dalgack 
dönüşümünün genelleştirilmiş halidir. Dalgack paket 
fonksiyonu aşağdaki gibi tanmlanr.  

2
, , ( ) 2 (2 )

m m
m j n jW t W t n− −= −                   (1) 

burada � � � her m seviyesi için düğüm indeksini belirtir. 

Dalgack paketinde enerji Wm,j,n’in yeniden oluşturulmas ile 
oluşturulan w değerlerine bağldr [8]. 

       2

, , ,
1 ( )rms m j m jW W r
N

=                     (2) 

Şebeke kaynakl gürültülerin giderilmesi için 50 Hz çentik 
filtre kullanlmştr. Dalgack paket dönüşümü ile sinyaller 8 
seviye 256 düğüme ayrştrlmştr. Beta frekans bandna ait 34-
77. düğümler arasndaki enerji değerleri hesaplanmştr. 13-21 
Hz alt beta ve 21-30 Hz üst beta band olarak seçilmiştir.  

Göz kapal alnan EEG kaytlarnda alfa osilasyonlar 
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte alfa osilasyonlarna benzer 
ve bu osilasyonlardan kaynaklanan çeşitli tepeler frekans 
spektrumunda gözlemlenebilir [9]. Bu tepe enerjileri, etkilediği 
tüm kanallarda, birbirine eş frekans aralklarnda ise benzer-
harmonikler (near harmonic) olarak adlandrlr. Benzer-
harmonik etkisini [9] azaltmak için filtre katsays en yüksek 
olan Daubechies tipi db32 ana dalgack olarak seçilmiştir [10]. 

Tasarlanan EEG analiz arayüzü sayesinde istenilen frekans 
aralğnda, yumuşatma değerinde, istenilen uyaran tipinde 
normalize ve normalize olmayan seçenekleri ile topografik 
harita ve 3D spektrum şeklinde EEG sinyalleri incelenmiş ve 
analiz edilmiştir. Yumuşatmalar kanal bazl olup alt bant ve üst 
bantlarn tepe noktalarn belirginleştirmek için ve ayn zamanda 
SNR değerlerini arttrmak amaçlanarak yaplmştr. Burada 1.5 
Hz yumuşatma işlemi gerçekleştirilmiştir. Beta için alt ve üst 
beta band maksimum enerji değerleri tespit edilmiş ve gönüllü 
ve yüz lezyonlu hastalar için bu değerler hem kişi bazl hem de 
ortalama bazl karşlaştrlmştr.   

İkinci aşama olarak farkllklar korteks haritalama üzerinden 
değerlendirilerek uyarana bağl beta band somatosensoriyel 
korteks aktivasyon lokasyonu değerlendirilmiştir.  

EEG verilerinden elde edilen sonuçlarn istatistiksel 
hesaplamalar SPSS (v.18) program ile yaplmştr. Yüz nakil 
adaylar ve kontrol grubu alt beta maksimum genlik, üst beta 
maksimum genlik ve alt beta maksimum genliğin üst beta 
maksimum genliğe orannn değerleri arasnda farkllğ 
hesaplamak için Mann Whitney U testi kullanlmştr. 

 

III. Sonuç 

A. Sağ El Duyu 
Yaplan analizler sonucunda sağ el uyaran için Tablo 1 

incelendiğinde üst beta kontrol grubu ortalama değeri 
0.585±0.437 µV2 aralğnda olduğu, YL1 ve YL2 hastalarnn 
bu snr değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir.  

Kontrol grubundan K4 hariç 9 gönüllüde alt beta maksimum 
genlik ve üst beta maksimum genlik oran 1’den büyüktür.   YL3 
ve fantom benzeri alg olan yüz lezyonlu hasta YL4 hariç diğer 
yüz nakil adaylarnn alt beta maksimum genlik ve üst beta 
maksimum genlik oran 0.5 ‘den küçüktür. 

Alt beta ve üst beta maksimum genlik oranlar ortalama 
değeri kontrol grubunda 1.676±1 µV2 aralğnda olup YL1 ve 
YL2 hastalarnda değerler bu aralğn altnda kalmştr ve 
normal gruptan farkldr.  

Yüz lezyonlu hastalarda sağ el duyu alt beta maksimum 
genlikleri kontrol grubunun maksimum genlik ortalamasna 
benzer sonuç vermiştir. İstatistiksel açdan α ≤ 0.05 pay ile 
p=0.777 düzeyinde anlaml bir farkllk olmadğ 
gözlemlenmiştir.  

B. Sağ Yüz Duyu 
Sağ yüz duyu uyaran üst beta maksimum enerji değerleri 

ortalamas 1.05±1.41 µV2 aralğnda olup 10. Kontrol deneği 
grup dşnda braklmştr. Hastalar için ortalama değer 
1.10±0.57 µV2 aralğndadr ve YL3 hastas bu grup dşnda 
olduğundan istatiksel analizde değerlendirmeye alnamamştr. 
Yaplan istatistiksel analiz sonucunda YL1, YL2 ve YL4 
hastalarnda p=0.033 düzeyindedir ve anlaml farkllk tespit 
edilmiştir.  

TABLO I  Sağ el duyu beta aktivitesi maksimum genlik 
değerleri (µV2) 

Kişiler 
Alt Beta 

Maksimum 
Genlik 

Üst Beta 
Maksimum 

Genlik 

Alt Beta Maksimum 
Genlik/Üst Beta 

Maksimum Genlik 

K
on

tro
l G

ru
bu

 

K1 0.72 0.66 1,090 

K2 0.81 0.57 1,421 

K3 0.17 0.16 1,062 

K4 0.21 0.32 0,656 

K5 0.5 0.27 1,851 

K6 2.39 0.94 2,542 

K7 1.38 0.32 4,312 

K8 0.3 0.23 1,304 

K9 0.86 0.69 1,246 

K10 2.16 1.69 1,278 

Y
üz

 L
ez

yo
n 

G
ru

bu
  

YL1 0.68 2.87 0.236 

YL2 0.61 2.1 0.290 

YL3 0.63 0.39 1.615 

YL4 0.83 0.64 1.296 
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YL1’in sağ el duyu ve sağ alt yüz bölgesi duysal 
uyarmlarna ait beta (13-30 Hz) band EEG aktivitesi CP4, C6, 
T8, CP6, T7 bölgelerinde kontrol grubuna göre daha yüksek 
değerlidir. YL2’nin sağ el duyu beta (13-30 Hz) band EEG 
aktivitesi; FC5, FC6, CP4, CP6, TP8, T8, FT8 bölgelerinde 
kontrol grubuna göre daha yüksek değerlidir (Şekil 4). Sağ alt 
yüz bölgesinin beta band EEG aktivitesi ise; FC6, F8, FT8, C6, 
CP4, CP6, TP8 de bölgelerinde kontrol grubuna göre yüksek 
değerdedir. Genel olarak beta (13-30 Hz) band EEG artşnn 
santro-parieteral bölgede baskn olduğu görülmüştür (Şekil 4). 

YL3’ün sağ el duyu beta (13-30 Hz) band EEG aktivitesi; 
CP6, TP8, T8, CP4 bölgelerinde kontrol grubuna göre daha 
yüksek değerlidir. YL3’ün sağ alt yüz bölgesinde ise CP6, TP8, 
CP4, T8, P8 beta band EEG aktivitesi yüksektir. Genel olarak 
beta band EEG aktivitesinin sağ serebral hemisferde baskn 
olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 

 

YL4’ün sağ el duyu ve sağ alt yüz bölgesi duysal 
uyarmlarna ait beta (13-30 Hz) band EEG aktivitesi PO4, O2, 

OZ bölgelerinde kontrol grubuna göre daha yüksektir. Ancak 
istatiksel olarak anlaml bir fark ifade etmemektedir. YL1, YL2, 
YL3, YL4 yüz lezyon hastalarnn kontrol grubu ile arasndaki 
beta band enerji farklarnn topografik haritas Şekil 5’de 
gösterilmiştir. 

IV. TARTIŞMA 
 Çalşma sonucunda sağ el uyarannda YL1 ve YL2 
hastalarnda özellikle 22-30 Hz üst beta aktvitesinin kontrol 
grubundan farkl olduğu tespit edilmiştir. Sağ yüz uyarannda 
yine üst beta bandnda YL1, YL2 ve YL4 hastalarnda normal 
gruba göre anlaml farkllk bulunmuştur. Bu farkllklar gönüllü 
grup ve yüz lezyonlu grup arasnda sağ el duyu ve sağ yüz duyu 
beta band korteks haritalarnda sağ dominant fronto-santral ve 
santro-parietal aktivite artşlar şeklinde gözlemlenmiştir. Tüm 
beta band haritalar ile anlaml farkllk tespit edilen üst beta 
band haritalar birbirine benzer olmakla birlikte üst beta bant 
haritalar lokasyonlar minimize ederek baskn lokasyonu daha 
ortaya çkaran yapdadr.  

Konuya ilişkin EEG’nin diğer frekans bantlar ve fMRG 
alanndaki çalşmalarmz devam etmektedir. 
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Şekil. 5. Sağ el duyu uyarannda dört yüz lezyon hastasnn kontrol        
grubu ile arasndaki beta band enerji farklarnn topografik haritas 
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 Şekil. 4. Sağ el ve sağ yüz duyu için YL2 hastasnn kontrol grubu ile 
beta band enerji farklarnn topografik haritas 


