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TMU, elektrokonvülsif tedaviye kyasla daha az invaziv ve
daha az ağrl tedavi süreci olarak öne sürülmüştür [3,4]. MDB
tedavi sonucunu öngörmede klinik faktörlerin değeri son
derece snrldr ve biyomarkerlera doğru bir kayma
görülmektedir. Çalşmalar öncelikle nörofizyolojik EEG
biyomarkerlar [5,6] ve fonksiyonel beyin görüntüleme
biyomarkerler [7,8] ile başlamş ve teta ve delta frekans
bantlarnda frontal kantitatif EEG (K-EEG) kordans
değerlerinin değişim gösterdiği ve öngörü etkisi olduğu
görülmüştür. Önemli sayda araştrma, antidepresan ilaç
etkilerinin EEG’de fizyolojik olarak saptanabileceğini
göstermektedir. K-EEG kordans, tedavi yantn tahmin etmek
için kullanlan önemli biyomarkerlerden birisidir. Kordans
bölgesel serebral perfüzyon ile güçlü bir korelasyon gösteren
EEG spektrum yöntemidir.

Özetçe
Majör depresif bozukluk (MDB) tedavisinde farmakolojik
olmayan bir yaklaşm olan tekrarl transkranial manyetik
uyarm (t-TMU) tedavi yönteminin, elektroensefalografi
(EEG) ile birlikte kullanlmas beyindeki fonksiyonel
bağlantlarn araştrlmasnda etkin bir yöntemdir. Bu
çalşmada EEG spektrumunun mutlak ve göreceli güç
değerleri kullanlarak hesaplanan tedavi öncesi kordans
değerleri kullanlarak MDB hastalarnn t-TMU tedavisine
cevap verip veya vermeyecekleri tespit edilmiştir. t-TMU
tedavisinin sonuçlarnn tahmin edilmesi için tedavi öncesi
kordans değerleri kullanlarak yapay sinir ağlar eğitilmiş ve
snflandrma performans 10-katl çapraz doğrulama ile
değerlendirilmiştir. Sonuçlar t-TMU tedavi yöntemine cevap
veren hastalarn %93.33 duyarllk ile tahmin edilebileceğini
göstermektedir.

Çeşitli çalşmalarda MDB için t-TMU tedavi yöntemi
başarsnn tahmini için istatistiksel yöntemler kullanlmştr
[7-13]. Bir pilot çalşmada [12] antidepresan cevab tahmini
için EEG sinyalleri makine öğrenme yöntemleri ile
incelenmiş, diğer bir çalşmada da [10] MDB hastalarnn
antidepresan tedavi yantlarnn tespiti için K- EEG prefrontal
kordans değerlerindeki değişim baklmştr. Çeşitli çalşmalar
da t-TMU’ya odaklanmş ve MDB tedavisindeki verimini
minimum yan etkiyle ortaya koymuştur.

Abstract
A non-pharmacological form of therapy for treating major
depressive disorder (MDD) is repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS). For investigating the functional
connectivity
in
the
brain,
using
rTMS
with
electroencephalogram (EEG) is an efficient way. In this study
pre-treatment cordance values are computed using absolute
and relative power of EEG spectra and using these values
MDD subjects were classified into responder or nonresponder classes. An artificial neural network (ANN) based
classification was carried out on pre-treatment cordance to
predict the response of rTMS treatment and 10-fold crossvalidation (CV) was used in evaluating the classification
performance. The results show that it is possible to predict
rTMS treatment responders with a sensitivity of 93.33%.

Bu çalşmada istirahat hali K-EEG kordans değerleri ile yapay
sinir ağlar kullanlarak MDB hastalarnn t-TMU tedavi
yantlar tahmin edilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Katlmclar

1. Giriş

Tedavi öncesi K-EEG değerlerini kullanarak MDB
hastalarnn t-TMU'ya yantn tahmin etmeyi amaçlayan bu
çalşma Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Çalşma Tbbi Araştrma Etik Kurulu tarafndan onayland.
Çalşmaya katlmak isteyen hastalar, katlm ölçütlerini
karşladklarnn onaylanmas amacyla çalşma öncesi bir
psikiyatristi ziyaret ettiler. Tüm denekler katlmdan en az iki

Majör depresif bozukluk (MDB), kronik, tekrarlayan ve
düzelen bir hastalk olarak kabul edilir. Hastalarn büyük bir
ksm (% 30-50) başlangç antidepresan tedavisinde iyileşme
gösteremezler [1]. Hastalarn büyük bir ksmnn
antidepresanlara başarsz yant vermesi bir yana, doğru hasta
için doğru tedaviyi belirleme yöntemlerine ihtiyaç vardr [2].
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maddelik HAMD (HAMD-17) puan, depresif belirtilerin
geçerliliğini ve güvenilirliğini ölçmüştür. HAMD-17 puanlar
t-TMU başlamadan önce ve tamamladktan 1-hafta sonra
ölçülmüştür. Araştrma amacyla, HAM-D yüzde değişim
değerleri 2 snfa ayrlmştr. HAM-D skor değişim %50 ve
daha fazla olan hasta tedaviye cevap veren (R) snfna, aksi
halde tedaviye cevap vermeyen (NR) snfna ayrlmştr [11].

hafta önce psikotropik ilaç tedavisini kesmişlerdir.
Yaplandrlmş Klinik Görüşme ve DSM-IV ölçütlerine uyan
ve 17 maddelik Hamilton Depresyon Derecelendirme
Ölçeğinde (HAM-D) 14’den yüksek puan alanlar depresyon
için uygun bulunmuşlardr. Tedaviye dirençli depresyon, 4-6
hafta boyunca yeterli dozda verilen farkl farmakolojik
antidepresanlara yeterli yant veremeyen durumlar olarak
nitelendirildi.
Toplam 55 denek protokolleri tamamlamş ve çalşmada
incelenmiştir. Seçici serotonin geri-alm inhibitörü (SSRI)
antidepresan ilaç tedavisi seçimi, çalşma srasnda doz ve ilaç
değişiklikten
sorumlu
olan
doktor
tarafndan
gerçekleştirilmiştir. Hastalar ilaç tedavilerine ek olarak 3 hafta
boyunca 20 defa t-TMU seansna katlmşlardr. Hiçbir hasta
lityum veya duygudurum dengeleyici veya benzodiazepin
almamştr. Bir başlangç klinik değerlendirmesi 17 maddelik
HAM-D kullanlarak bir psikiyatrist tarafndan rTMS'den
önceki gün içinde gerçekleştirilmiştir. Hastalar, klinik
nöropsikolojik ve K-EEG değerlendirmelerini kullanarak
çalşma srasnda iki kez değerlendirildi.

2.4. Yapay Sinir Ağlar
Yapay sinir ağlar psikoloji ve sinir-biliminden esinlenerek
ortaya çkmştr. Bir yapay sinir ağ birbirine farkl ağrlklarla
bağl nöronlardan oluşmaktadr. Öğrenme işlemi bu
ağrlklarn ayarlanmas ile gerçekleşmektedir. Böylece girişe
verilen veri için doğru snfn tahmin edilmesi sağlanr. Bu
çalşmada çok katmanl ileri beslemeli bir yapay sinir ağ, geri
yaylm algoritmas ile eğitilmiştir. Ağn girdi katman 2 yavaş
frekans bant için 6 elektrottan alnan sinyallerden hesaplanan
kordans değerlerine ait 12 girişten oluşmaktadr. Gizli
katmanda 10 nöron kullanlmş ve herbir nöronda da nonlinear
özelliği nedeniyle sigmoid transfer fonksiyonu kullanlmştr.

3. Sonuçlar

2.2. Kordans ve EEG Kaytlar

Bu çalşmada, yapay sinir ağ kullanlarak 30 adet tedaviye
yant veren ve 25 adet tedaviye yant vermeyen deneğin
snflandrlmas gerçekleştirilmiştir. Snflandrma işleminin
başars 10-kat çapraz doğrulama ile test edilmiştir.
Snflandrma doğruluğu %87,27 olurken, snflandrma
sonucunda t-TMU tedavisine cevap verme duyarllğ 0,933 ve
yanlş pozitif says da 5 olarak bulunmuştur.
ROC (Receiver Operating Characteristic) eğrisi, snflandrma
algoritmalarnn değerlendirilmesi için kullanlan başka bir
yöntemdir. Tedaviye cevap veren hastalar için duyarllk ve
yanlş pozitif değerlerine göre çizilen ROC eğrisi altnda kalan
alan 0,894’dür.
Sonuçlar YSA’nn MDB hastalarna uygulanabilecek t-TMU
tedavi yönteminin sonucunun tahmin edilmesine yardmc
olabilecek bir klinik araç olarak kullanlabileceğini
göstermektedir. Bu metot sayesinde klinisyenler tedavi öncesi
EEG verisini kullanarak uygun tedavi yöntemini
seçebileceklerdir.

Tedavi öncesi K-EEG verisi sessiz ve durgun şkl bir odada,
gözler kapal dinlenme durumunda 55 MDB hastasndan elde
edilmiştir. Araştrmaclar kayt srasnda K-EEG verilerini
izlediler ve uyuşukluğu önlemek için gerektiğinde uyardlar. 3
dakikalk istirahatte göz kapal EEG, Scan LT EEG
amplifikatör ve elektrot cap (Compumedics / Neuroscan,
ABD) kullanlarak 250 Hz örnekleme oran ile elde edilmiştir.
19 Ag / AgCl elektrot, 10/20 Uluslararas Sistemine göre
konumlandrlmştr. Bu çalşmada yavaş bantlardaki (delta ve
teta) 6 frontal elektrottan (FP1, FP2, F3, F4, F7 ve F8) gelen
veriler kullanlmştr. Artifakt eliminasyonu öncesi ham EEG
sinyali bant-geçiren filtreden (0,15-30 Hz) geçirilmiştir. En az
0,95 split-half güvenirlik oran ve 0,90 test-tekrar test
güvenilirliği oranna sahip, el ile seçilmiş (en az 2 dakika)
artifaktsz EEG verisi kordans hesaplamas için kullanlmştr.
Delta (1-4 Hz) and theta (4-8 Hz) frekans bantlarndaki mutlak
ve bağl gücün hesaplanmas, NeuroGuide Deluxe 2.5.1
software (Applied Neuroscience; St. Petersburg, FL)
araclğyla Hzl-Fourier Dönüşümü kullanlarak yaplmştr.
Kordans değerleri MATLAB’de yazlan bir program ile 3
basamakta hesaplanmştr. Bu basamaklar; bipolar elektrot
çiftlerindeki güçlerin bireysel elektrotlara reatribüsyonu, beyin
bölgelerindeki mutlak ve bağl gücün normalizasyonu ve
normalize edilmiş mutlak ve bağl güç ölçümlerinin
karakterizasyonudur [14-16].
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