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Özetçe—Bu çalşmada yüzeyel elektrot kullanarak 
submaksimal uyar ile her oturumda 300 sinyal kayd yaplmştr. 
Veri seti 10’ar adet ALS ve Polio hastas ile 10 adet normal 
bireyden oluşturulmuştur. Çalşlan kas grubu medyan ve ulnar 
sinirlere bağl olan abductor pollisis brevis ile abductor digiti 
minimi kaslardr. Alnan kaytlara F-yantlar analizi yaplarak 
parametreler hesaplanmştr. Hesaplanan parametrelerden en 
öne çkanlar ortalama sMUP genliği ve MUNE değeridir. 
Ortalama sMUP genliği değeri her iki kasta da hastalar normal 
bireylerden ayrabilmektedir. Abductor pollisis brevis kasndan 
hesaplanan MUNE değeri ise tüm gruplar birbirinden anlamllk 
derecesinde ayrabilmektedir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler — Elektromiyografi; F-yant; işaret işleme; 
algoritma; ALS; Polio. 

Abstract—In this study, 300 signal records were acquired in 
each session using surface electrode under submaximal 
stimulation. Data set were formed from 10 ALS and Polio 
patients with 10 normal individuals. The muscle group under 
study was abductor pollisis brevis and abductor digiti minimi 
muscles which were interconnected to median and ulnar nerves. 
Parameters were calculated by doing F-response analysis to the 
acquired recordings. The most prominent parameters among the 
calculated ones are mean sMUP amplitude and MUNE value. 
Mean sMUP amplitude value can differentiate patients from 
normal individuals in both muscles. Moreover, the MUNE value 
that are calculated from abductor pollisis brevis muscle can 
differentiate all groups from each other significantly (p<0.05). 

Keywords — Electromyography; F-response; signal processing; 
algorithm; ALS; Polio. 

I. GİRİŞ 
Sinirler uyartldğ zaman M ad verilen birleşik kas 

aksiyon potansiyeli oluşur. Bu aksiyon potansiyeli akson 
boyunca ilerler. Birleşik kas aksiyon potansiyelini oluşturan 
sinyallerden bazlar motor nöronun dentritinden geri yansrlar. 
Böylece elektromiyografi kayt düzeneği ile önce M yant, 
daha sonra da geri yansyan yantlar yani F-yantlar kaydedilir 

[1]. F-yantn oluşturan sinyaller her uyartda ayn sinyallerden 
oluşmazlar. Hatta zaman zaman F-yant alnamaz. Hastalk 
modellerinde görülen bu durum uyartya karş arka arkaya 
kaydedilen sinyallerde gözlemlenebilir. Hastalara ait kaytlarda 
görülen bir diğer durum birbiriyle ayn morfolojide olan F-
yantlarnn görülmesidir. Bu sinyallere tekrarlayan F-yantlar 
ad verilir [2]. Motor nöronlar etkileyen nörojenik 
hastalklarda M-yantn oluşturan sinyal adedi azaldğndan 
tekrarlayan F-yantlarna rastlamak daha olasdr [3]. 

F-yantlarn kaydedebilmek için uygulanabilecek iki 
uyartm metodu vardr. Bunlardan ilki olan supramaksimal 
uyartda çalşlan kastaki tüm motor üniteleri uyarabilecek bir 
uyartmn %20 daha üzerinde şiddette bir uyart verilir. Bu 
uyartya karşlk F-yantlar kaydedilir [1, 4, 5]. Analiz için 
önerilen sinyal adedi literatürdeki çalşmalarda farkllk 
göstermektedir. En az 90 sinyal önerilmekle birlikte [6], bir 
oturumda 300 sinyal kayd yaplan çalşma da vardr [7]. 

İkinci uyartm metodu olan submaksimal uyartmda 
incelenecek kasn M-yantnn maksimum genliğine baklr. Bu 
genliği veren uyart seviyesinin yarsndan daha az bir seviyede 
bir uyartm uygulanr. Bu uyartm metodunun amac daha az 
motor ünitenin M-yantna katlmasn sağlayarak tekrarlayan 
F-yant çkma ihtimalini arttrmaktr [8].  

F-yantlarndan çkartlan parametreler genel olarak F-
yantnn M-yantna göre gecikmesi, kaydedilen sinyallerde 
kaç adet F-yant çktğnn orann veren persistans, F-yantnn 
maksimum ve minimum genlikleridir [1].  

F-yantlar motor ünitenin denerve olduğu nörojenik 
hastalk gruplarnda teşhis için yararldr. Nörojenik 
hastalklarda motor ünite saysnn azalmas üretilecek F-yant 
çeşidini azaltacağndan tekrarlayan F-yant görme olaslğ da 
yükselecektir [2].  

F-yant analizinden motor ünite says kestirimi (MUNE) 
de yaplabilmektedir [9]. Yaplan çalşmalarda nörojenik hasta 
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gruplarnda MUNE değerinin normal bireylere oranlara daha 
az çktğ gösterilmiştir [10]. 

Nörojenik hastalklar grubunda olan amiyotrofik lateral 
skleroz (ALS) üst ve alt motor nöronlarn dejenere olmasyla 
kaslarda güçsüzlüğe sebep olan bir hastalktr. Motor nörondan 
uyar almayan kaslar zamanla erirler. ALS hastalğnn 
ilerlemesi kişiden kişiye değişmekle birlikte konuşma güçlüğü, 
yutma güçlüğü, nefes alma güçlüğü zamanla görülmeye 
başlanabilir [11, 12]. 

Bir diğer nörojenik hastalk olan Polio’da (çocuk felci), 
vücudu enfekte eden virüs küçük çocuklarda felce yol 
açabilmektedir. Hastalk sinir sistemi yoluyla genellikle alt 
ekstremiteyi etkiler ve güçsüzlüğe yol açar. Küçük yaşlarda 
hastalğn seyri tedavi sonucu dursa da hasar kalcdr. 
İlerleyen yaşlarda baz bireylerde hastalğn nüksetmesi olarak 
bilinen Post-polio sendromu da oluşabilmektedir. Hastalğn 
seyri yavaşlatlabilse de durdurmak pek mümkün 
olmamaktadr. Denerve olan motor nöronlarn görevini yapmak 
için diğer motor nöronlara daha ağr yük bindiğinden zamanla 
onlar da zayf düşerek denerve olup hasta tarafnda güçsüzlüğü 
arttrmaktadr [13, 14].  

Bu çalşmada kontrol grubu ile birlikte ALS ve Polio 
hastalklarna ait F-yant parametrelerinin çkartlmasnn 
ardndan bu parametrelerin istatistiksel olarak ayrclklar 
incelenecektir. Çalşma sonucunda öne çkan parametrelerin 
tespiti ve hastalk teşhisine yardmc olmas amaçlanmaktadr. 
Ayrca ALS hastalğna yönelik F-yant çalşmalar bulunsa da 
Polio hastalğnda pek fazla çalşmaya rastlanmamştr. 

II. VERİ SETİ 
Veri setine dahil olan verilerin tamam İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Tp Fakültesi bünyesindeki EMG 
laboratuvarndan elde edilmiştir. On normal bireyin, 10 ALS 
hastasnn ve 10 Polio hastasnn medyan sinirine bağl olan 
abductor pollisis brevis (APB) ile ulnar sinirine bağl olan 
abductor digiti minimi (ADM) kaslarndan kayt alnmştr. 
Sinirler submaksimal uyartm ile uyarlmş ve bir oturumda 
300 adet F sinyali kaydedilmiştir. Kayt için Medelec Synergy 
EMG cihaz kullanlmş olup, yüzeyel elektrotlar ile kaytlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalşma İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tp Fakültesi etik 
kurul komitesi tarafndan onaylanmştr (2016/162). 

III. KULLANILAN YÖNTEMLER 
EMG cihaznda bulunan kaytlarn işlenebilmesi için 

öncelikle MATLAB ortamna aktarlmas ve yazarn daha önce 
geliştirmiş olduğu yazlm ile işaret işlemeye uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir [15].  

Sinyaller gereksiz verilerden arndrldktan sonra bir excel 
dosyasna aktarlr. Sinyallere gürültü temizliği işlemleri 
uygulanr. Yaplan çalşmada en iyi sonucu dalgack temelli 
gürültü azaltma işlemleri vermektedir.  

Kaytlarn ilk iki milisaniyelik ksmnda çkan uyar 
artefakt atlr. F-yantlarnn bulunduğu sinyal band başlangç 
ve bitiş noktalarndan kesilir. Uyar artefakt ve F-dalgalar 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil. 1. Kaydedilen sinyallerde uyar artefakt ve F-yantlar 

Her bir sinyalin tepeden tepeye genlik değeri hesaplanr. 
Genliği 40µV altndaki F-yantlar gürültü olarak işaretlenir. F-
yantlar tepe noktalarna göre hizalanp bir matrise yerleştirilir. 
Şekilleri, genlikleri ve gecikmelerine göre her sinyal çifti için 
bir benzerlik katsays hesaplanr. Katsays daha önceden 
belirlenmiş olan 0.6 değerinin altnda olanlar tekrarlayan F-
yantlar değillerdir. Ayn F-yantna sahip sinyaller bir dizide 
biriktirilir. Tekrarlayan ayn F-yantlar farkl bir dizi 
oluşturmaktadr. Bunun dşnda kalan sinyaller ise tek F-
yantlar olarak diğerlerinden ayrlrlar.  

Özet hali verilen F-yant alglama algoritmasnn detayl 
hali Artuğ vd.’nin yapmş olduğu çalşmada anlatlmştr [15].  

İlk öznitelik olan tekrarlayan nöron says tekrarlayan F-
yantlarndan kaç farkl tür olduğunu gösteren bir parametredir. 
İkinci öznitelik ise tekrarlayan sinyal saysdr. Bu parametre 
ayn F-yantna sahip olan (tekrarlayan) ve dizilerde biriktirilen 
tüm F-yantlarnn saysnn toplamdr. Ksaca tüm F-
yantlarndan tekrar olmayan F-yantlarnn çkarlmas ile de 
hesaplanabilir. 

Tekrarlayan sinyal says = Tüm F-yantlar – Tekrarlamayan F-yantlar  (1) 

Ortalama sMUP genliği isimli özniteliğin hesaplanmas için 
öncelikle dizilerde tutulan ayn F-yantna sahip sinyallerin her 
birinin tepeden tepeye genliklerinin ortalamas alnr ve son 
olarak hesaplanan bu değerlerin de ortalamas bulunur. 

Motor ünite says kestirimi özniteliği ise M yant 
genliğinin ortalama sMUP genliğine oran ile hesaplanr [10]. 
MUNE hesabnn formülü aşağda verilmiştir. k değeri ayn F-
yantna sahip sinyallerin says olmak üzere; 

���� � ����
�∑ ������
��� �

��
    (2) 

Parametreler hem medyan hem de ulnar sinir için 
hesaplandktan sonra SPSS yazlm ile her grubun dağlm 
incelenmiştir. Normal dağlm testinde çarpklk ve basklk 
değerlerinin yannda Shapiro-Wilk testi sonucuna baklmştr. 
Bu test veri setindeki her grup 30 adetten az olduğu için tercih 
edilmiştir. Ayrca normal dağlm testinde görsel kontrol için 
histogram ve Q-Q çizimleri kontrol edilmiştir. Normal dağlm 
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göstermeyen parametrelere logaritmik dönüşüm uygulanp ayn 
testler tekrar yaplmştr.  

Normal dağlm gösteren parametrelerde gruplar arasnda 
anlaml fark olup olmadğnn kontrolü için ANOVA testi 
yaplp, post hoc analizi için Tukey tercih edilmiştir. Normal 
dağlm göstermeyen parametrelerde ise non-parametrik 
testlerin uygulanmas gerekir. Böyle parametrelere ise 
ANOVA testi arkasndan Kruskal Wallis post hoc analizi için 
uygulanmştr. 

IV. SONUÇLAR 
Uygulanan normallik testi sonucunda tekrarlayan nöron 

says parametresi medyan sinir için normal dağlml çkarken 
ulnar sinir için normal dağlm göstermemektedir. Tekrarlayan 
sinyal says (medyan ve ulnar) normal dağlml olarak 
bulunmuştur. Ortalama sMUP genliği parametresi ulnar sinir 
için normal dağlmldr. Medyan sinir için ortalama sMUP 
genliği ve MUNE değeri (medyan ve ulnar) logaritmik 
dönüşüm sonucu normal dağlm göstermişlerdir. 

Normal bireyler ile hasta gruplarna ait tanmlayc 
istatistiklerin sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

TABLO I.  VERILERIN TANIMLAYICI İSTATISTIKLERI 

  Normal 
[Ort ± STD] 

ALS 
[Ort ± STD] 

Polio 
[Ort ± STD] 

M
ed

ya
n 

Tekrarlayan 
Nöron Says 11.6 ± 5.6 14.8 ± 7.7 22.3 ± 8.9 

Tekrarlayan 
Sinyal Says 64.9 ± 44.52 83.5 ± 42.89 118.4 ± 43.48 

Ort sMUP  
Genliği (µV) 164.11 ± 63.71 371.14 ± 280.03 266.13 ± 69.26 

MUNE 74.4 ± 27.17 17.2 ± 7.38 44.76 ± 12.21 

U
ln

ar
 

Tekrarlayan 
Nöron Says 11 ± 6.86 15.8 ± 12.43 15.7 ± 7.89 

Tekrarlayan 
Sinyal Says 39.2 ± 20.73 115.2 ± 69.55 82.7 ± 59.72 

Ort sMUP  
Genliği (µV) 141.87 ± 38.1 228.51 ± 75.51 253.96 ± 94.8 

MUNE 78.68 ± 29.02 30.78 ± 14.13 44.12 ± 19.57 

 

Medyan sinirde tekrarlayan nöron saysnn ortalama değeri 
normaller için 11.6, ALS hastalar için 14.8 ve Polio hastalar 
için 22.3 olarak hesaplanmştr. Polio hastalarna ait değerler 
diğer gruplardan anlamllk derecesinde farkldr (p<0.05).  

Ayn parametre ulnar sinir için incelendiğinde normallerde 
11, ALS hastalarnda 15.8 ve Polio hastalarnda 15.7 ortalama 
değer hesaplanmştr. Bu sonuçlara göre gruplar arasnda 
anlaml fark yoktur.  

Tekrarlayan sinyal saysna bakldğnda medyan sinirde 
normal ve Polio hastas grubu birbirinden anlamllk 
derecesinde farkldr (p<0.05). Ulnar sinirde ise normal ve ALS 
hastas grubu arasnda anlaml fark bulunmuştur (p<0.05). 

Ortalama sMUP genliği medyan sinirde normal bireyler 
için ortalama 164.11µV, ALS hastalar için 371.14µV ve Polio 
hastalar için 266.13µV olarak hesaplanmştr. Yaplan 
istatistiksel testler sonucunda normal bireyler grubu diğer 
gruplardan anlamllk derecesinde farkldr (p<0.05). 

Ulnar sinirde ise normal bireylerde 141.87µV, ALS 
hastalarnda 228.51µV ve Polio hastalarnda 253,96µV 
ortalama sMUP genliği hesaplanmştr. Normal grubu diğer 
gruplardan anlamllk derecesinde farkl bulunmuştur (p<0.05).  

MUNE değeri medyan sinir için normal bireylerde ortalama 
74.4, ALS hastalarnda 17.2 ve Polio hastalarnda 44.76 olarak 
hesaplanmştr. Bu değerler ile tüm gruplar birbirinden 
anlamllk derecesinde farkldr (p<0.05).  

Ulnar sinire ait MUNE değeri ortalama olarak normal 
bireylerde 78.68, ALS hastalarnda 30.78 ve Polio hastalarnda 
44.12 olarak hesaplanmştr. İstatistiksel testler normal 
grubunun diğer gruplardan anlamllk derecesinde farkl 
olduğunu söylemektedir (p<0.05).  

V. TARTIŞMA 
Hesaplanan parametrelerden özellikle ortalama sMUP 

genliği ve MUNE değeri öne çkmaktadr. Ortalama sMUP 
genliği hem medyan hem de ulnar sinirde iki hastalk grubu 
için de normal bireylere göre anlamllk derecesinde yüksek 
çkmştr. Genlik değerinin yüksek olmas nörojenik 
hastalklarda tipik olarak görülür. Bunun sebebi motor nöron 
kayb sonucu boşta kalan kas liflerinin komşu motor nöron 
tarafndan innerve edilerek tekrar faaliyete geçmesidir. Lifler 
üzerinde oluşan aksiyon potansiyelleri toplandğnda daha 
yüksek genlikli bileşke bir işaret oluştururlar. Dolaysyla 
genlik değerleri normal bireylerinkine kyasla daha yüksektir 
[16, 17].  

En önemli parametre ise MUNE değeridir. Normal 
bireylere kyasla her iki hastalk grubunun da motor ünite 
kestirim değeri daha azdr. Bu bulgu yukardaki önermeyi 
desteklemektedir. Ayrca görülmektedir ki MUNE değeri 
medyan sinirde iki hastalğ birbirinden anlamllk derecesinde 
ayrmaktadr. Ulnar sinirde ise fark anlamllk derecesinde 
olmasa da yüksektir. 

Tekrarlayan nöron says için medyan sinirde Polio 
hastalarnn en fazla tekrarlayan F-yantn ürettiği söylenebilir. 
Ulnar sinirde benzer bir durum görülmediğinden bu 
parametrenin etkisi yeterince güçlü değildir.  

ALS hastas kaytlarnn daha önceki çalşmalarda normal 
bireylere kyasla daha fazla tekrarlayan F-yant içerdiği 
gösterilmiştir. Ayrca yine normal bireylere kyasla daha 
yüksek ortalama sMUP değeri ve daha düşük MUNE değeri 
ALS hastalarnda genel olarak görülmektedir [10, 18]. 

2018 ylnda Jacobsen ve diğerlerinin yapmş olduğu 
çalşmada [19] ALS hastalarnn medyan sinirinde MUNE 
değeri 79 olarak bulunurken, sağlkl kontrollerde ayn değer 
170.5 olarak bulunmuştur. Çalşmalarnda uyartm metodu 
olarak supramaksimal uyar tercih ettiklerinden bu çalşmada 
hesaplanan değerlerden daha yüksek MUNE değerleri elde 
etmişlerdir. Ortalama sMUP genliği değerleri bu çalşmayla 
örtüşür şekilde ALS hastalar için daha yüksek çkarken 
sağlkl kontroller için daha düşük çkmştr. Bu değerler 
srasyla 106.7µV ve 57.2µV’dir. 

ALS hastalğnda MUNE değerinin hesaplanmas için 
yaplmş olan başka çalşmalardan ilkinde Slawynch ve 
arkadaşlar bir inceleme yazs kaleme almşlardr [9]. Bu 
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incelemede 1988 ylnda Daube’nin [20] extensor digitorum 
brevis (EDB) üzerinde MUNE değerini 46 olarak hesapladğn 
rapor etmişlerdir. İkinci çalşma olan Gooch ve diğerlerine ait 
incelemede [10] thenar kas için MUNE değeri ALS 
hastalarnda ortalama 67 olarak bulunmuştur. Felice de ayn 
kasta MUNE değerini 41.9 olarak hesaplamştr [18]. Çalşlan 
kaslar bu çalşmadakilerle ayn olmadğndan doğrudan bir 
karşlaştrma mümkün olmamaktadr. 

Hachisuka ve diğerlerinin yapmş olduğu çalşmada [21] 
medyan sinir için MUNE değeri Polio hastalar ve normal 
bireyler için srasyla ortalama 96.9 ve 224.1 olarak 
bulunmuştur. Bu çalşmada bulunan değerlerden daha yüksek 
MUNE değeri elde etmelerinin sebebi uyartmda 
supramaksimal uyar kullanlmasdr.  

Chroni ve diğerlerinin çalşmasnda [22] ALS hastalar için 
sMUP genliği ortalama olarak verilmemiş sadece medyan 
(ortanca) değer olarak paylaşlmştr. Medyan sinir için bu 
değer 0.5mV olarak bulunurken, ulnar sinir için 0.4mV olarak 
bulunmuştur. Ayn değerler bu çalşmada srasyla 0.26mV ve 
0.25mV olarak bulunmuştur. Bu farkn sebebi Chroni ve 
diğerlerinin çalşmasnda supramaksimal uyartm tercih 
etmeleridir. Bu uyartm metoduyla daha fazla motor ünite 
sinyale katldğndan ortaya çkan genlik değeri daha yüksek 
olmaktadr.  

MUNE değeri her ne kadar bir kestirim değeri olsa da bir 
hastann takibi için önemli bir parametredir [23, 24]. Belli 
zamanlarda bu ölçümün yaplmas hastalğn ilerleme hz 
konusunda bilgi verecektir.  

MUNE değerinin APB kasnda sadece normal bireyleri 
hastalardan değil ayrca ALS ve Polio hastalarn da birbirinden 
ayrmada yardmc olduğu görülmektedir.  

Çalşmann ilerleyen aşamalarnda farkl nörojenik 
hastalklar açsndan da bu parametrenin ayrclğ 
incelenecektir. 
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