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Aritmilerin otomatik olarak teşhis edilmesi için bazı 
yöntemler geliştirilmiştir. Normal vuru, atriyal 
prematüre kontraksiyon, ventriküler bigeminy, 
ventriküler trigeminy, sol dal bloğu, sağ dal bloğu, 
supraventriküler taşiaritmi gibi aritmi tiplerinin 
teşhis edilmesinde sınıflandırma algoritmaları 
kullanılmaktadır. Literatürde sıkça olarak Yapay 
Sinir Ağları (YSA) kullanılmaktadır. Sınıflandırma 
algoritmalarına giriş verisi olarak sinyalin tamamını 
vermek çok fazla zaman kaybına neden olacağı gibi 
iş yükünü de çok fazla arttıracaktır. Ayrıca doğru 
sonuçları elde etmekte güçlükler çekilmesine neden 
olacaktır. Bu nedenlerden dolayı yukarıda bahsi 
geçen aritmi tiplerine ait her sinyalin kendine has 
öznitelikleri ortaya çıkarılıp sınıflandırıcının giriş 
verisi olarak vermek çok daha mantıklıdır.  
 
ADD kullanılarak EKG özniteliklerinin çıkartılması 
hususunda birçok farklı yöntem ve çalışma mevcuttur. 
 
Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir: 
 
Prasad ve Sahambi’nin yaptıkları çalışmada R tepesi 
öncesinde 100ms, sonrasında 150ms alınmış, sym6 
dalgacık ailesi ile 4.seviyeye kadar işlem görmüş ve 
çıkan sonuçlar YSA ile sınıflandırılmıştır [2].  
 
Emanet’in yaptığı çalışmada medyan filtre 
kullanılmış db2 dalgacık aile ile 4. Seviyeye kadar 
işlem görmüş ve Random Forest Algoritması ile 
sınıflandırma işlemine tabi tutulmuştur [3]. 
 
Sahab ve Gilmalek’ın yaptıkları çalışmada Dalgacık 
Dönüşümü kullanılarak gürültü giderilmiş ve db6 
dalgacık ailesi ile 8. seviyeye kadar işlem ve görmüş 
daha sonra minimum, maksimum, varyans 
öznitelikleri çıkarılıp YSA’da sınıflandırılmıştır[4]  .  
 
Erdoğmuş ve Pekçakar’ın yaptıkları çalışmada db2 ve 
db10 dalgacık aileleri kullanılıp sadece 4. seviyeden 
elde edilen katsayılar direk olarak YSA’da 
sınıflandırılmıştır [5]. 
 
Sarkaleh ve Shahbahrami’nin  yaptıkları çalışmada 
moving average filtre kullanılmış, db6 dalgacık ailesi 
kullanılıp 8 seviye katsayılarından minimum, 
maksimum, varyans öznitelikeri çıkarılıp YSA da 
sınıflandırılmıştır [6]. 
 
Cornelia ve Romulus’un yaptıkları çalışmada db4 ve 
db6 aileleri kullanılıp 8 seviye katsayıları 
kullanılmıştır [7]. 
 
Übeyli’nin yaptığı çalışmasında db2 dalgacık ailesi 
kullanılıp 4.seviye katsayılarından minimum, 
maksimum, varyans ortalama özellikleri çıkarılıp 
YSA- Perceptron ile sınıflandırılıyor[8].  
 
 
 

2. Metot 
 

2.1. Veri Kaynağı 
 

Kullanılan veriler 30 dakikadan oluşan dat uzantılı 
dosyalardır ve  Physionet veritabanından elde 
edilmiştir. Veriler 360 Hz ile örneklenmiştir[9]. MLII, 
V1,V5 derivasyonlarından veriler elde edilmiştir. Bu 
derivasyonlar üzerinde yapılan inceleme sonrasında 
MLII derivasyonu ile alınan verinin kullanılmasına 
karar verilmiştir.  
 
Kullanılan MLII derivasyonu çevre derivasyonlarında 
bipolar derivasyon içerisinde yer alan II nolu 
derivasyona benzemektedir. MLII derivasyonunda R 
noktaları çok daha belirgin olarak gözükmekte ve 
laboratuvar ortamında da elde edilebilecek bir 
derivasyon çeşididir. 
 
Bu çalışmada yaşları 23 ile 83 arasında, 11 erkek ve 
14 kadın olmak üzere toplam 25 hastadan alınan 
veriler üzerinde çalışılmıştır.  

Tablo1. Aritmisi kullanılan hasta bilgileri 

Sıra 
No 

Kaynak Aritmi 
Tipi 

Yaş Cinsiyet 

1 209 SVTA 62 Erkek 
2 232 APC 76 Kadın 
3 119 T, B 51 Kadın 
4 223 T, B 73 Erkek 
5 208 T 23 Kadın 
6 201 T 67 Erkek 
7 233 T, B 57 Erkek 
8 109 LBBB 64 Erkek 
9 111 LBBB 47 Kadın 
10 118 RBBB 69 Erkek 
11 124 RBBB 77 Kadın 
12 212 RBBB 32 Kadın 
13 231 RBBB 72 Kadın 
14 100 N 69 Erkek 
15 101 N 75 Kadın 
16 103 N 41 Erkek 
17 106 T, B, N 24 Kadın 
18 112 N 54 Erkek 
19 114 N 72 Kadın 
20 115 N 39 Kadın 
21 116 N 68 Erkek 
22 121 N 83 Kadın 
23 122 N 51 Erkek 
24 123 N 63 Kadın 
25 113 N 24 Kadın 

 
2.2. Ayrık Dalgacık Dönüşümü  
 
EKG sinyallerinin zaman alanına ait öznitelikleri 
bulunabileceği gibi, frekans alanına ait de 
öznitelikler bulunup sınıflandırma işlemine tabi 
tutulabilir. 
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