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Özetçe— Yoğun bakm, yaşam akut olarak tehdit eden bir
hastalğ olan veya böyle bir hastalğn gelişmesi beklenen
hastalara verilen multidisipliner bakm ve tedavi şeklidir. Yoğun
bakmda hastalarla konuşmak ve entübe hastalarla etkileşim
kurmak hastalarda pozitif etki oluşturabilmektedir. Bilinci
kapal yani komada olarak nitelendirilen hastalarn etrafnda
olan biteni duymadğ farknda olmadğ belirtilmektedir. Oysaki
aileler hastalarnn kendilerine tepki verdiğini söylemektedir. Bu
çalşmada literatürdeki çalşmalardan farkl olarak Yoğun
Bakm
Ünitesinde
yatan
bilinci
kapal
hastalardan
Elektroensefalogram (EEG) ve Galvanik deri Cevab (GDC)
sinyalleri elde edilmiştir. Aile fertlerinin ve hemşirenin hastaya
fiziksel olarak dokunma ve konuşma gibi etkilerinin hastann
fizyolojik sinyallerinin sinyal işleme yöntemleri kullanarak
analizi ile incelenmesi amaçlanmştr. EEG ve GDC
sinyallerinden öznitelikler elde edilerek istatistiksel analiz
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak hastann aile fertleri ve hemşire
ile etkileşimi durumunda fizyolojik sinyallerinde değişiklik
oluştuğu görülmüştür.
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I.

GİRİŞ

Yoğun bakm, yaşam akut olarak tehdit eden bir hastalğ
olan veya böyle bir hastalğn gelişmesi beklenen hastalara
verilen multidisipliner bakm ve tedavi şeklidir [1]. Yoğun
Bakm Ünitesi (YBÜ) ise yoğun bakm gerektiren hastalarn
yer aldğ ve eğitimli personelin bu hastalar tedavi ettiği
birimdir. Terapötik dokunma pozitif veya negatif
nörofizyolojik yantlar ortaya çkarmaktadr. İlk kez hekim
Dora Kunz ve hemşire Dolores Krieger tarafndan 1973 ylnda
uygulanmştr. Terapötik dokunma vücudun aura ile çevrili ve
açk enerji alanlar olduğu varsaymna dayanmakta ve
yapabilmek için özel eğitim almak gerekmektedir. Krieger
tarafndan yaplan ilk çalşmada terapötik dokunmann
hemoglobin seviyesini arttrdğ belirlenmiştir [1,2].
Literatürde yer alan baz çalşmalarda YBÜ’deki hastalara
eğitimini almş personel tarafndan çeşitli tamamlayc
tedaviler (müzik, aramoterapi, dokunma, masaj) uygulanarak
hastalarn durumlar incelenmiştir. Bu çalşmalardan biri
Arslan ve arkadaşlarnn yaptğ çalşmadr. Arslan ve arkadaş
yaptklar çalşmada fiziksel dokunuş, müzik terapisi ve
aromaterapinin YBÜ hastalarnn hemoglobin seviyeleri, nabz
saylar, kan basnc değerleri ve solunum hzlar üzerine
etkisini incelemiştir. Uyguladklar tamamlayc tedavi sonras
nabz oran azalrken, hastalarn hemoglobin seviyeleri fiziksel
temas sonrasnda arttğ bilgine ulaşlmştr. Yaptklar
çalşmann YBÜ'deki hastalarn psikolojik ve fizyolojik
durumu üzerine tamamlayc tedavi yöntemlerinin etkileri
üzerine gelecekte yaplacak çalşmalar için bir temel
oluşturduğunu ve çalşmann sonuçlarnn sağlk uzmanlarna
YBÜ'ye kabul edilen hastalar için tamamlayc tedavi
programlar
hazrlamak
için
yardmc
olabileceğini
belirtmişlerdir [3]. YBÜ’de kullanlan tamamlayc
tedavilerden fiziksel dokunma, kişinin duygularn dokunarak
göstermek için kullanlan bir yöntemdir ve özel bir eğitim
gerektirmemektedir. Tedavi amaçl kullanlan terapötik
dokunma ise eğitimi alnmş hemşireler ve sağlk personeli

Anahtar Kelimeler —yoğun bakm ünitesi; glasgow koma
skalas; fizyolojik sinyaller; bilinci kapal hasta
Abstract—Intensive care is a form of multidisciplinary care
and treatment given to patients who have an acute lifethreatening disease or who are expected to develop such disease.
Talking with patients and interacting with intubated patients in
the ICU can have a positive effect. It is stated that the patients
who are described as unconscious do not hear what is going on
around them and are not aware of it. However, families say that
their patients react to them. In this study, unlike the literature
studies, EEG and GSR signals were obtained from unconscious
patients hospitalized in the ICU. It is aimed to examine the effects
of family members and nurses such as physical touch and speech
to the patient by analyzing the physiological signals of the patient
using signal processing methods. Statistical analysis was
performed as a result of feature extraction from EEG and GSR
signals. As a result, it was observed that the patient's
physiological signals changed when interacted with family
members and nurse.
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(GKS) belirlenmiştir [11]. GKS ‘de 3 ve 8 aras puan anlaml
nörolojik hasar (derin koma ya da ölüm), 9 ve 12 aras puan:
orta dereceli nörolojik hasar, 13 ve 15 aras puan hafif
nörolojik hasar göstermektedir [12]. Çalşmaya GKS’si 3 ile 8
arasnda olan yani hekim tarafndan bilinci kapal, koma
durumunda olarak belirlenen 18 yaş üzeri 32 hasta dahil
edilmiştir. EEG sinyalleri 500 Hz, GDC sinyalleri 125 Hz
örnekleme frekans ile örneklenerek elde edilmiştir. GDC
sinyalleri için elektrotlar sol elin işaret ve orta parmağna
taklmştr. EEG kaytlar ise 10-20 sistemine göre
yerleştirilmiş elektrotlarla 4 kanaldan (F3-F4, C3-C4, T3-T4,
P3-P4 noktalar) elde edilmiştir. Kaytlar yaklaşk 35 dakika
alnmştr ve aşağdaki sra izlenmiştir. Bazal kayt srasnda
hastaya hiçbir dş uyaran verilmemiştir. Hemşire ve ailenin
iletişimi srasnda ise hastaya dokunma, hasta ile yakndan sesli
olarak konuşma sağlanmştr.

tarafndan yaplmas gereken uygulamadr. Terapötik dokunma
pozitif veya negatif nörofizyolojik yantlar ortaya
çkarmaktadr ve hasta üzerinde pozitif etkisinin olduğu
gösterilmiştir.
Yoğun bakmda hastalarla konuşmak ve entübe hastalarla
etkileşim kurmakta hastalarda pozitif etki oluşturabilmektedir
[1,2]. Yoğun bakm hastalarn tedavisinde, bakmnda,
ihtiyaçlarnn giderilmesinde aile üyelerine pek çok görev
düşmektedir. YBÜ’de hastann yaknnda ailesinin bulunmas,
hastayla konuşmasnn hastann fizyolojik ve psikolojik
durumunda değişikliklere neden olduğunu belirten çalşmalar
bulunmaktadr [4]. YBÜ’de aile bireylerinin akrabalarna yakn
olma arzusu, hastalarnda ailelerine yakn olma isteği vardr.
Yaplan çalşmalarda, aile üyelerinin varlğ ve desteğinin
hastalarn kayglarn aktif olarak azalttğ belirtilmektedir[4-6].
YBÜ için literatür çalşmalar incelendiğinde, genellikle
yaplan çalşmalar hasta baş monitöründen elde edilen nabz
says, kan basnc, O2 satürasyonu vb. saysal içerikli özellikler
ile yaş, cinsiyet gibi demografik verileri incelemek odakldr.
Sonuçlar ise istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu
değerlendirmeler bireylerin sadece hasta baş monitöründen
elde edilen anlk fizyolojik parametrelerine bağl olarak
kalmaktadr. Hasta bireylerin fizyolojik parametreleri
değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, anlk ölçümlerden
ziyade sürekli ölçümler ve değerlendirmelerin daha güvenilir
olacağ düşünülmektedir.
YBÜ’deki hastalardan elde edilen fizyolojik sinyalleri
kullanarak çoğunlukla hasta alarm sistemi ve hasta
monitörlemeyi geliştirmeye yönelik çalşmalar bulunmaktadr
[7-10].
Bu çalşmada literatürden farkl olarak, YBÜ’deki
hastalarn beyin aktivitesindeki değişimi incelemek için EEG
ve ter sekresyonlarnn ölçümü için GDC fizyolojik
sinyallerinin ayn anda sürekli zamanl kayd gerçekleştirilerek,
özel eğitim gerektirmeyen terapötik etkinin (dokunma, hastayla
konuşma vb.) objektif saysal analizlere dayal olarak
değerlendirilmiştir. GDC sinyalleri stres ve uyanklk durumu
hakknda bilgi vermektedir. Duygusal durumdaki değişimin
sempatik aktivite ile deri direncini değiştirebileceği bilindiğine
göre yoğun bakm hastalarna aile fertlerinin etkisinin GDC’de
değişiklik oluşturacağ düşünülmüştür. Bu nedenle, bu
çalşmada EEG ve GDC sinyalleri aile bireylerinin ve hastayla
ilgilenen hemşirenin hastalara dokunmas ve hastalarla
konuşmas durumlarnda meydana getireceği değişikliği
incelemek üzere elde edilecektir. Sonuç olarak elde ettiğimiz
EEG ve GDC sinyalleri analiz edilerek bilinci kapal olarak
değerlendirilen komadaki hastalarn aile ve hemşireye tepki
verip vermediği konusunda saysal veriler ortaya konmuştur.
II.

•
•
•
•
•

5 dakika bazal kayt (1.dinlenim durumu)
5 dakika hemşire iletişimi srasnda kayt
10 dakika tekrar bazal (2.dinlenim durumu)
5 dakika aile ziyareti srasnda kayt
10 dakika tekrar bazal (son dinlenim durumu)

B. Öznitelik Çkarm
Öncelikle GDC ve EEG sinyallerine 4. Dereceden alçak
geçiren butterworth filtre uygulanmştr. Filtre kesim
frekanslar GDC sinyalleri için 0.3 Hz, EEG sinyalleri için 30
Hz olarak belirlenmiştir. Butterworth filtrenin seçiminde ise
Tekil Spektrum Analizi (TSA) ve Ampirik Kip Ayrşm
(AKA) ile de filtreleme yaplarak filtrelenmiş sinyal analiz
edilmiştir. Butterworth filtre ile sinyalin karakteristiklerinin
kaybolmadğ görülmüştür.
Filtrelenmiş sinyallerden entropi ve korelasyon değerleri
öznitelik olarak çkarlmştr. Entropi verideki düzensizlik
hakknda bilgi verdiği için ailenin ve hemşirenin hastayla olan
etkileşiminin beyin elektriksel aktivitesini nasl etkilediği
hakknda yorum yapabilmek amacyla EEG sinyalleri için
hesaplanmştr.
Entropi bir verideki düzensizlikler hakknda bilgi
vermektedir. Daha yüksek entropi değerleri, diğer veri
kümelerinden daha yüksek karmaşklk olduğu anlamna
gelmektedir. Entropi hesabnda genellikle Shannon modeli
kullanlmaktadr. Bu yöntemde, Entropi eşitlik (1)’deki gibi
hesaplanr. �� ���, olaslk değeridir ve N, olaslk kütle
fonksiyonu değerlerinin saysdr [13].
���

�(�) � � � �� � ������� ( �� � ���)������������������������(�)
���

MATERYAL VE YÖNTEM

Korelasyon analizi iki saysal ölçüm arasnda doğrusal bir
ilişki olup olmadğn, varsa bu ilişkinin yönünü ve şiddetinin
ne olduğunu belirlemek için kullanlan bir yöntemdir.
Korelasyon katsays negatif ise iki değişken arasnda ters ilişki
vardr, yani "değişkenlerden biri artarken diğeri azalmaktadr".
Korelasyon katsays pozitif ise "değişkenlerden biri artarken
diğeride artmaktadr" yorumu yaplr [14]. Eşitlik (2)’de
korelasyon katsaysnn hesab verilmektedir. Bu eşitlikte xort ve
yort iki sinyalin ortalamasn vermektedir [14]. Korelasyon ve
entropi öznitelikleri ilk dinlenim, hemşire, ikinci dinlenim, aile
ve üçüncü dinlenim durumlar için ayr ayr hesaplanmştr.

A. Fizyolojik Sinyallerin Eldesi ve Kayt Aşamas
Çalşmaya dâhil edilen hastalarn duyusal girdi yantlarn
alabilmek amacyla, hastalara ve hasta yaknlarna
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu imzalatlarak, çalşmaya
katlm onam alndktan sonra EEG ve GDC kayt sisteminin
elektrotlar, hastann ilgili bölgelerindeki cilt üzerine noninvaziv olarak bağlanarak sinyaller kaydedilmiştir. Sinyal
kaytlar Biopac MP-150 sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
Kaytlarn almndan önce sorumlu hekim tarafndan
hastann bilinç seviye değeri olan Glasgow Koma Skalas
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3) İkinci Dinlenim-Aile
İncelemesi

(2)

)�

� ���� ∗
� ����
Öznitelikler bilinci kapal hastalarda aile ve hemşirenin hasta
üzerinde etkiye sahip olup olmadğn anlamak için analiz
edilmiştir. Kaytlar 32 hastadan elde edilmiştir fakat 1 hastaya
ait sinyallerde bozulma olmas sebebiyle analiz edilmemiş, 3
hastadan ise EEG sinyalleri alnamamştr. Bu nedenle EEG
verileri 28 hastadan elde edilmiştir.
III.

Tablo 3. Aile-son dinlenim durumuna ait özniteliklerin istatistiksel analizi

t

1.öznitelik
2.öznitelik
3.öznitelik
4.öznitelik

t

7,955

df

27

Sig.

Durumunun

Tablo 4. İlk dinlenim-hemşire durumuna ait özniteliklerin istatistiksel analizi

0,000

0,000
0,000

-3,712

0,000

r1
r2
r5
r9
r10

1.öznitelik
2.öznitelik
3.öznitelik
4.öznitelik

df

Sig.

Wilcoxon
İşaretli Sralar testi
Z

-4,509
-4,623
-4,008
-4,600

df
27

Sig.
0,045

2,326

27

0,028

Sig.
0,002
0,012
0,000

Tablo 5. Hemşire-ikinci dinlenim durumuna ait özniteliklerin istatistiksel
analizi
Tek Örneklem
Öznitelik
Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi
t testi

Tablo 2. Hemşire-ikinci dinlenim durumuna ait özniteliklerin istatistiksel
analizi

t

t
2,104

r3,r7,r9,r10 öznitelikleri istatistiksel olarak anlaml farkllk
oluşturmaktadr.

Bu aşamadaki tüm öznitelikler istatistiksel olarak anlaml
bulunmuştur.
Eşleştirilmiş Örneklemler
t testi

Tek örneklem KolmogorovSmirnov testi

2) Hemşire ile Etkileşim-İkinci Dinlenim Durumunun
İncelemesi

2) Hemşire ile Etkileşim-İkinci Dinlenim Durumunun
İncelemesi

Öznitelik

Tek Örneklem
t testi

Öznitelik

Sig.

-4,463
-4,577

Sig.

0,000
0,000
0,001
0,001

r1,r2,r5,r9,r10 öznitelikleri istatistiksel olarak anlaml farkllk
oluşturmaktadr.

Wilcoxon
İşaretli Sralar testi
Z

Z

-3,757
-3,53
-3,211
-3,325

1) İlk Dinlenim-Hemşire ile Etkileşim Durumunun
İncelemesi

Tablo 1. İlk dinlenim-hemşire durumuna ait özniteliklerin istatistiksel analizi
Eşleştirilmiş Örneklemler
t testi

Sig.

Wilcoxon
İşaretli Sralar testi

B. Korelasyon Analizi
Korelasyon değerleri filtrelenmiş ve filtrelenmemiş EEG,
GDC sinyalleri için farkl kayt aşamalarnda hesaplanarak bu
özellikler arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllğn olup
olmadğna incelenmiştir.
Öznitelikler r1, r2, r3, r4, r5,r6,r7,r8,r9, r10 olmak üzere 10
adettir. Korelasyonlar 1.dinlenim-hemşire, hemşire-2.dinlenim,
2.dinlenim-aile, aile-3.dinlenim olmak üzere 4 durum için
incelenmiştir. R1,r2,r3,r4 öznitelikleri filtrelenmiş EEG’nin 4
ayr kanal için; r5,r6,r7,r8 filtrelenmemiş EEG’nin 4 ayr
kanal için; r9 filtrelenmiş GDC için; r10 filtrelenmemiş GDC
için korelasyon değerlerini göstermektedir. Örneğin r1
özniteliği F3-F4 kanalna ait filtrelenmiş EEG’nin
korelasyonunu göstermektedir.

Bu aşamadaki tüm öznitelikler istatistiksel olarak anlaml
bulunmuştur.
Öznitelik

df

1.öznitelik
2.öznitelik
3.öznitelik
4.öznitelik

Öznitelik F3-F4 kanalna ait EEG’nin entropisi
Öznitelik C3-C4 kanalna ait EEG’nin entropisi
Öznitelik T3-T4 kanalna ait EEG’nin entropisi
Öznitelik P3-P4 kanalna ait EEG’nin entropisi
Etkileşim

Eşleştirilmiş Örneklemler
t testi

Öznitelik

A. Entropi Özniteliği İçin İstatistiksel Analiz
Entropi değerleri filtrelenmiş EEG sinyallerinden elde
edilmiş ve kayt durumlar arasnda bu özellikte anlaml fark
olup olmadğn bulabilmek için analiz edilmiştir. EEG
sinyalleri için hesaplanan öznitelikler şu şekildedir.

ile

Durumunun

Bu aşamadaki tüm öznitelikler istatistiksel olarak anlaml
bulunmuştur.

SONUÇLAR

1) İlk Dinlenim-Hemşire
İncelemesi

Etkileşim

Bu aşamadaki tüm öznitelikler istatistiksel olarak anlamsz
bulunmuştur.
4) Aile ile Etkileşim -Son Dinlenim Durumunun İncelemesi

Öznitelik çkarm, verileri değerlendirme aşamasnda
önemli bir süreç olduğu için istatistiksel yöntemlerle analizi
gerekmektedir. Ortaya konulan öznitelikler EEG ve GDC
sinyallerinde filtrelenmiş ve filtrelenmemiş sinyaller için ayr
ayr hesaplanarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Öncelikle verilerin normalliği test edilmiştir. Normal dağlma
sahip ise parametrik yöntemlerden Eşleştirilmiş örneklemler t
testi, Tek örneklem t testi uygulanmş, normal dağlma sahip
değil ise parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon İşaretli
Sralar testi, Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi
kullanlmştr.

1.
2.
3.
4.

ile

r3
r7
r9
r10

Sig.

0,000
0,000
0,000
0,000

452

t

df

Sig.

Sig.

0,035
0,002
0,011
0,001
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3) İkinci Dinlenim-Aile
İncelemesi

ile

Etkileşim

Durumunun

planlanmaktadr. Ayrca ileriki çalşmalarda veri says
arttrlarak bilinç seviyesi GKS ile fizyolojik sinyallerin
ilişkisinin kurulmas planlanmaktadr.

r9,r10 öznitelikleri istatistiksel olarak anlaml farkllk
oluşturmaktadr.

B İLGİLENDİRME

Tablo 6. İkinci dinlenim-aile durumuna ait özniteliklerin istatistiksel analizi
Öznitelik
r9
r10

t

Tek Örneklem
t testi
df

Sig.

Bu çalşma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştrma
Projeleri Birimi (BAP) FDK-2017-7531 proje numarasyla
desteklenmiştir. GDC sinyalleri bu projeden sağlanan maddi
destek ile elde edilmiştir. Destekleri için Erciyes Üniversitesi
BAP birimine teşekkür ederiz.

Tek örneklem KolmogorovSmirnov testi
Sig.

0,001
0,000

4) Aile ile Etkileşim-Son Dinlenim Durumunun İncelemesi

KAYNAKLAR

r9,r10 öznitelikleri istatistiksel olarak anlaml farkllk
oluşturmaktadr.

[1]

Tablo 7. Aile-son dinlenim durumuna ait özniteliklerin istatistiksel analizi
Öznitelik
r9
r10

t

Tek Örneklem
t testi
df

IV.

Sig.

[2]

Tek örneklem KolmogorovSmirnov testi
Sig.

0,036
0,000

[3]

TARTIŞMA

[4]

Tablo 1-3 ten de görüldüğü gibi ilk dinlenim-hemşire ile
etkileşim durumu için tüm kanallarda EEG entropisi
istatistiksel olarak anlaml farkllk oluşturmaktadr. Entropi
değerlerinin hemşire ile iletişim srasnda dinlenime göre daha
düşük elde edildiği görülmüştür. Ayrca Aile ile etkileşim-son
dinlenim durumunda da aile ile iletişim srasnda entropi değeri
daha düşük elde edilmiştir. İstatistiksel analiz sonucu EEG
sinyalleri için aile ve hemşire ile iletişimde bulunulduğu
durumlarda entropinin daha düşük olduğu yani düzensizliğin
daha az olduğu görülmüştür. Buna göre bilinci kapal hastalarn
yannda birinin olduğunu hissettiği ve fizyolojik sinyallerinde
değişiklik olduğu görülmektedir.
Korelasyon analizinde ise Tablo 4 incelendiğinde r1 ve r5
özniteliklerinin anlaml sonuç vermesi F3-F4 yani beyinin
frontal lobunun daha aktif olduğunu göstermektedir. Frontal
lob duygularn hissedilmesinde ve tanmlanmasnda etkin olan
beyin lobudur [15]. Bu nedenle hemşirenin fiziksel/sözlü
etkileşimle hasta üzerinde duygusal etki oluşturduğu sonucu
ortaya çkmaktadr. Ayrca GDC’den elde edilen r9, r10
öznitelikleri de tüm durumlar için anlaml farkllk
oluşturmuştur. Duygusal durumdaki değişimin sempatik
aktivite ile deri direncini değiştirebileceği bilindiğine göre
yoğun bakm hastalarna aile fertlerinin ve/veya hemşirenin
etkisinin GDC’de değişiklik oluşturduğu sonucuna varlmştr.
Bu çalşma ile komada olduğu tespit edilen bilinci kapal
hastalarn aile ve hemşire etkileşimi srasnda EEG ve GDC
sinyalleri elde edilerek analiz edilmiştir. Elde edilen
öznitelikler istatistiksel olarak incelenerek hemşire ve aile
etkileşiminin hasta üzerinde etkisinin olup olmadğnn analizi
yaplmştr. İstatistiksel analiz sonuçlarna göre hemşire ve
ailenin hasta ile etkileşiminde hastalarn fizyolojik
sinyallerinde anlaml farkllk oluştuğu, böylece hastalarn
etrafnda olan bitenden haberdar olabileceği görülmüştür. Bu
çalşmann sonuçlar ile ileride hastaya özel tamamlayc
tedavilerin geliştirilmesi, hastann iyileşme durumunun
gözlenmesinde YBÜ personeline yardmc olunmas
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