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Özet: Profesyonel sağlık hizmeti kuruluşları, birçok durumda ağrıyı azaltmak için TENS (Deri 

Üstü Elektriksel Sinir Uyarımı) yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntem, sinir uçlarını elektriksel 

akım ile uyararak ağrıyı azaltmaktan ibarettir. Bu zamana kadar TENS kapsamında yapılan 

çalışmalar, bu yöntemin insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik 

olmuştur. Bu çalışmada, Yapay Bağışıklık Sistemi  (AIS) ile TENS modellemesinde kullanılan 

Bulanık Mantık üyelik fonksiyonlarının optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 

çalışmanın amacı, Bulanık Mantık ile elde edilen ortalama karesel hata değerinin azaltılmasıdır. 

Bulanık Mantıkta kontrolünde,  Yapay Bağışıklık algoritmalarından olan Klonal Seçim ile, 

üyelik fonksiyonlarının optimum değerlerini elde etmek için her adımda arama, hesaplama ve 

değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, Bulanık Mantık yönteminde uzman kişi 

tarafından gerçekleştirilen üyelik fonksiyonu belirleme işlemindeki olası hatalar azaltılmıştır. 

Bulanık mantık ile elde edilen en düşük ortalama karesel hata 5.05294 olmaktadır. 

Gerçekleştirilen çalışma ile bu hata 3.086584 değerine düşürülmüştür. Bu, %38,915 değerinde 

bir hata azalmasına karşılık gelmektedir ve bu oran, TENS uygulaması esnasında herhangi bir 

doku zararına sebep olmamak açısından oldukça önemlidir. 
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Abstract: Health care professionals use TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

to reduce pain from a variety of conditions. It involves application of electrical current to the 

skin to stimulate afferent nerve fibres and thereby reduce the pain. Till nowadays, studies about 

TENS have been related to investigate its effects on animals and humans. In this study 

optimization of fuzzy logic membership functions has been carried out by employing AIS 

(Artificial Immune Systems). Aim of the performed study is to reduce the mean square error that 

has been obtained via FLC. By using AIS in FLC, membership functions have been provided to 

be determined by searching and computing in every step in order to obtain the optimum values. 

Therefore, the possible errors which can be originated by defining the membership values 

manually by an expert have been minimized. The mean square error that is obtained by using 

FLC was 5.05294. By means of the performed study the mean square error has been reduced to 

3.086584 from 5.05294. This corresponds to a 38,915% decrease and also this is an important 

rate especially during application of TENS not to cause any tissue damage. 
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1. Giriş 
 

Geleneksel hesaplama yöntemleri ile 

çözülemeyen veya çözümü çok uzun zaman 

alan, ya da oldukça karmaşık olup tam 

modelleri tanımlanamayan mühendislik 

problemlerinin birçoğunda, biyolojik 

sistemlerden esinlenerek yapılan çalışmalar 

çoğu durumlarda etkili sonuçlar vermiştir. 

Bunlardan en popüler olanları yapay sinir 

ağları, genetik algoritma, DNA hesaplama ve 

böcek zekâsıdır. Bağışıklık sistemine olan ilgi 

de son birkaç yıldır artmış; bilgisayar 

bilimcileri, mühendisler, matematikçiler, 

filozoflar ve diğer araştırmacılar, karmaşıklığı 

beyne benzer olan bu sistemin yetenekleri 

üzerine ilgi duymuştur. Bunun sonucunda 

teorik bağışıklık ve karmaşık problem 

alanlarına uygulanan gözlemlenmiş bağışık 

fonksiyonlar, ilkeler ve modellerden 

esinlenmiş hesapsal sistemler olarak yapay 

bağışıklık sistemleri (YBS) önerilmiştir [1]. 

Yapay bağışıklık sistemleri (YBS) için, doğal 

bağışıklık sistemlerinden esinlenilmiştir [2]. 

YBS; karmaşık problem alanlarına uygulanan 

model,  prensip, gözlenen bağışıklık 

fonksiyonları ve kuramsal immünolojiden 

esinlenilerek geliştirilmiş adaptif bir sistemdir 

[3]. 

Bu çalışmada, TENS yönteminin 

modellenmesi için kullanılan Bulanık Mantık 

sistemindeki üyelik fonksiyonlarının 

optimizasyonu amacıyla Yapay Bağışıklık 

kapsamındaki Klonal Seçim algoritmasından 

faydalanılmıştır. Bu çalışma 5 bölüm olarak 

organize edilmiştir. 2. bölümde Yapay 

Bağışıklık sistemleri ve Klonal Seçim 

algoritması açıklanmıştır. 3. bölümde TENS 

yönteminin uygulama detayları ile birlikte 

gerçekleştirilen çalışmaya dair teorik 

açıklamalara yer verilmiştir. Gerçekleştirilen 

deneyler 4. bölümde açıklanmış, 5. bölümde 

ise çalışmaya dair genel bir sonuca 

ulaşılmıştır.  

 
2. Yapay Bağışıklık Sistemi 

 
Yapay Bağışıklık Sistemleri 1990’larda Yapay 

Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) ve 

Yapay Hayat (Artificial Life) gibi biyolojik 

tabanlı birçok hesaplama yöntemini birleştiren 

yeni bir sistem olarak ortaya çıkmıştır [2] 

YBS’ de, çeşitli doğal bağışıklık 

mekanizmaları ve bu mekanizmalara dayanan 

algoritmalar modellenmiştir. Şu an 

uygulanabilir genel algoritmalar, negatif ve 

pozitif seçim algoritmaları, klonal seçim 

algoritması ve bağışık ağ modelleridir [1]. 

Yapay bağışıklık sistemi, insan vücudundaki 

doğal bağışıklık sisteminin çalışma 

prensiplerine göre oluşturulmuştur. Vücuttaki 

doğal bağışıklık sistemi ile ilgili doku ve 

organlar; timüs bezi, kemik iliği, lenf 

düğümleri, dalak ve bademciklerdir [4]. Yapay 

bağışıklık sistemini anlayabilmek amacıyla, 

bazı ön biyolojik terimlerin tanımlanması 

gerekli görülmüştür:  

a) Bağışıklık Hücreleri (Immune Cells): B 

hücreleri ve T hücreleri, bağışıklık 

hücrelerinin iki ana grubudur. Bu hücreler, 

karşıt (antijenik) maddelerin neredeyse 

sınırsız bir aralıkta tanınmasına yardımcı 

olurlar.  

b) Antijenler (Antigens - Ag): Bunlar, 

hastalığa sebep olan maddelerdir. İki antijen 

çeşidi vardır; öz ve öz olmayan.  

c) Antikorlar (Antibodies): B hücresi 

tarafından antijene tepkisel olarak üretilen ve 

farklı olarak, yapısında antijenle birleşme 

özelliğine sahip olan bir moleküldür [5]. 

Temel bağışıklık hücresi lenfosittir. 

Lenfositler “T” ve “B” hücreleri olmak üzere 

iki sınıfa ayrılırlar. “B” hücreleri antijenleri 

çözelti içinde serbest olarak tanıyabilirken, 

“T” hücreleri antijenlerin diğer yardımcı 

hücreler tarafından tanıtılmasına ihtiyaç 

duyar.  

 

2.1 Klonal Seçim Mekanizması 
 
Klonal seçim algoritması, bağışıklık 

sisteminin bir antijenik uyarana karşı temel 

özelliklerini tanımlamak içim kullanılır. Şekil 

1’de klonal seçim prensibi gösterilmektedir. 

Antijenleri tanıyan, sadece bu hücrelerin 

çoğalmak için seçildiği fikrini ortaya 

koymaktadır. Seçilen hücreler, benzerliklerini 

seçici antijenlere kadar geliştiren mutasyon 



işlemine tabi tutulmaktadırlar [6]. Şekil 2’ de 

klonal seçim algoritmasının akış diyagramı 

görülmektedir. Buna göre klonal seçim 

algoritması şu şekilde açıklanabilir: 

 
Şekil 1. Klonal seçim prensibi 

 

1. Optimize edilecek bir g(.), amaç fonksiyonu 

bulunmaktadır. Bir antikorun benzerlik değeri, 

verilen antikor için hesaplanan amaç 

fonksiyonunun değerine karşılık gelir: her bir 

Abi antikoru, girdi kümesinin (Ab) bir 

elemanıdır. 

2. Her bir Abi için f benzerlik değeri (amaç 

fonksiyon değeri) hesaplanır. 

3. En yüksek benzerliği gösteren n tane antikor 

Ab kümesinden seçilir ve yeni bir {n} Ab 

kümesi oluşturulur. 

4. Seçilen n tane antikor bağımsız olarak ve 

antijenik benzerlikleriyle orantılı olarak 

klonlanır (kopyalanır), klonlar bir C repertuarı 

oluşturur: seçilen n antikorun her biri için 

oluşturulan klon sayısı f benzerlik değeri ile 

orantılıdır. Daha yüksek antijenik benzerlik 

(daha yüksek uygunluk değeri), daha fazla 

sayıda klon demektir. 

5. C repertuarı, antijenik benzerlik ile ters 

orantılı olarak olgunlaştırma (hiper mutasyon) 

sürecine uğratılır. Bu süreç sonunda 

olgunlaştırılmış kopyaların oluşturduğu bir 

C*; mutasyona uğratılmış kopyalar 

popülasyonu oluşturulur. Kopyaların 

mutasyona uğratılma oranı benzerlik değerleri 

ile ters orantılıdır: Daha yüksek benzerlik 

(daha yüksek uygunluk değeri), daha az 

mutasyon oranı demektir. 

6. Mutasyona uğratılmış C* kopyalarının 

benzerlik (uygunluk) değerleri hesaplanır. 

7. En yüksek uygunluk değerine sahip n tane 

antikor yeniden seçilir ve Ab kümesine 

eklenir. 

8. Son olarak, Ab kümesinden en düşük 

benzerlik değerine sahip d tane antikor, yeni 

oluşturulmuş antikorlar ile değiştirilir [4]. 

 

 
Şekil 2. Optimizasyon problemleri için klonal 

seçim algoritması [4]. 

 
3. Uygulama 

 
Bu bölümde, klonal seçim algoritması TENS 

yönteminin modellenmesinde kullanılmıştır. 

Modellenecek olan TENS yöntemine ilişkin 

teorik bilgi ile birlikte uygulamaya dair 

detaylar da bu bölümde yer almaktadır.  

 

3.1. TENS Yöntemi 

 

Günümüzde, sabit ve uzun süreli ağrılarda, 

ağrı azaltıcı ilaçların uzun süreli kullanımı 

sonucu böbrek ve karaciğerin hasara uğraması 

riski nedeniyle, deri üstü elektrikli sinir 

uyarımı oldukça iyi bir alternatif tedavi 



yöntemi olmuştur. Bu yöntemde; elektrik 

akımı, elektrotlar yardımıyla deri üzerinden, 

deri altındaki sinirleri uyarmak amacıyla 

kullanılır. Bu teknik, daha sonra 

“Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation” kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan TENS olarak adlandırılmıştır. TENS; 

deri aracılığı ile, periferik sinirlerin uyarılması 

olarak da açıklanabilir. 

Şimdiye kadar TENS yöntemine ilişkin 

yapılmış çalışmalar, yöntemin insan ve diğer 

canlılar üzerindeki etkilerini incelemeye 

yöneliktir. Bu insandaki fizyolojik ve 

psikolojik parametrelerin TENS yöntemi 

üzerine etkileri incelenmiş ve TENS 

yönteminin modellenmesi amaçlanmıştır.  

İnsanda TENS yönteminin uygulanmasına etki 

eden parametreler olarak deri iletimi ve deri 

kalınlığı seçilmiştir. Gerek farklı hastalar 

arasında gerekse aynı hastada farklı 

zamanlardaki bu tür değişimleri yansıtmak 

üzere parametre olarak “Deri İletimi” 

seçilmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda 

ikinci parametre olarak “Deri Kalınlığı” 

seçilmiştir. Deri kalınlığı ise, aynı hastada, 

TENS uygulaması esnasında pozitif 

elektrodun temas ettiği farklı bölgelerdeki 

değişimi ve farklı hastalarda da, TENS 

uygulaması esnasında pozitif elektrodun temas 

ettiği gerek aynı gerekse farklı bölgelerdeki 

değişimi yansıtabilmesinden ötürü önemlidir 

[7].  

 
3.2. Metot 

 

Bu çalışmada, TENS yönteminde etkili olan 

“Deri İletimi” ve “Deri Empedansı” 

parametrelerine ilişkin üyelik fonksiyonlarının 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Giriş 

parametreleri olan “Deri İletimi” ve “Deri 

Empedansı” ve çıkış parametresi olan “Akım” 

için üçgen üyelik fonksiyonu tercih edilmiştir. 

Üçgen üyelik fonksiyonunun matematiksel 

ifadesi aşağıda verilmektedir: 

 

f (x:𝑥𝑖, 𝛽𝑖, 𝛾𝑖) = 0 ;         xi ≥ 𝑥 

𝑓(𝑥: 𝑥𝑖, 𝛽𝑖, 𝛾𝑖 ) =
𝑥 − 𝑥𝑖

𝛽𝑖 − 𝑥𝑖
        𝑥𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽𝑖 

𝑓(𝑥: 𝑥𝑖, 𝛽𝑖, 𝛾𝑖 ) =
𝑥 − 𝑥𝑖

𝛽𝑖 − 𝑥𝑖
        𝛽𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝛾𝑖 

𝑓(𝑥: 𝑥𝑖, 𝛽𝑖, 𝛾𝑖 ) = 0         𝑥 ≥ 𝛾𝑖 
 

Burada αi, βi ve Ɣi  her bir bulanık küme için 

başlangıç, tepe ve bitiş parametreleridir. Her 

bir bulanık küme için şu eşitlikleri kullanalım 

[8]:  

𝑥𝑖 = ( 𝑥𝑖 + 𝛿𝑖 ) −  Ƞ𝑖 
𝛽𝑖 = ( 𝛽𝑖 +  𝛿𝑖), 

𝛾𝑖 = ( 𝛾𝑖 +  𝛿𝑖 ) +  Ƞ𝑖 
 

Burada δi ve ɳi üyelik fonksiyonlarının 

ayarlanması için kullanılan katsayılardır. δi; 

üyelik fonksiyonunun şekil değiştirmeden 

sağa ya da sola hareketi için kullanılmaktadır. 

ɳi ise üyelik fonksiyonunun daralması ya da 

genişlemesi için kullanılmaktadır [8]. Bu 

parametreler, giriş ve çıkıştaki her bir bulanık 

kümenin üyelik fonksiyonları için klonal 

seçim algoritması kullanılarak optimize 

edilmiştir. 

Deri iletimi için uygulama bölgelerinden biri 

olan Vallex-II bölgesine ilişkin üyelik 

fonksiyonları Şekil 3.’ de verilmiştir 

 

 
Şekil 3. Deri iletimi girişi için üyelik 

fonksiyonları 

 

Gerçekleştirilen çalışma için uygunluk 

fonksiyonu: 

 

 

 

 

 

 

Burada amaç, üyelik fonksiyonları için farklı 

başlangıç ve bitiş değerlerini deneyerek 





n

j

je
n

MSE
1

21

)1/(100 MSEfi 



ortalama karesel hatayı minimize etmektedir. 

Bulanık kümelerin her biri için ikişer 

parametre (δ, ɳ) kullanılması sonucu toplamda 

bir antikorda 20 parametre yer almaktadır. 

Parametre aralıkları örnek olarak deri iletimi 

şu şekildedir: 

 

a) Deri iletimi için: 

 

δ1=[-50,+50] δ2=[-50,+50] 

ɳ1 = [-30,+30]  ɳ2 = [-40,+40] 

δ3=[-50,+50]    δ4=[-50,+50] 

ɳ3 = [-40,+40]  ɳ4 = [-30,+30] 

 

4. Deneysel Sonuçlar 

 

Bu çalışma, Visual Basic görsel programlama 

dili ile kodlanmıştır. Şekil 4’ de uygulama ara 

yüzü gösterilmektedir.  

 
Şekil 4. Modelleme içim geliştirilen uygulama 

 

 

 

Tablo 4.’ de önerilen metoda dair farklı giriş 

parametreleri ile birlikte hem Bulanık Mantık 

modeli hem de Yapay Bağışıklık 

kapsamındaki Klonal Seçim algoritması 

kullanılarak oluşturulan hibrit modele dair 

hatalar ve deneysel sonuçlar yer almaktadır. 

 

Tablo 4’ e göre, gerçekleştirilen hibrit 

yöntemde, en düşük hata değeri 3.086 

olmaktadır. Bu hatayı veren giriş parametre 

kombinasyonu şu şekildedir: Popülasyon 

Sayısı 100, Seçim Boyutu 15, Beta katsayısı 4, 

Hipermutasyon oranı 0.2 ve İterasyon Sayısı 

250. 

 

 

Başlangıç 

Pupulasyonu 

Seçim 

(n) 
β 

Hipermutasyon 

Oranı 
Iterasyon 

Bulanık 

Mantık 

Hatası 

Yapay Bağışıklık-

Bulanık Mantık Hatası 

İlk 

İterasyon 

Son 

İterasyon 

1 40 20 5 0.3 300 5.05294 5.119401 3.360266 

2 50 25 4 0.7 200 5.05294 4.795285 3.599376 

3 50 15 5 0.5 200 5.05294 5.336648 3.29157 

4 50 10 4 0.5 300 5.05294 5.280277 3.528483 

5 60 15 4 0.5 200 5.05294 4.812839 3.334503 

6 60 15 4 0.7 300 5.05294 5.402656 3.821594 

7 100 15 4 0.3 300 5.05294 4.699937 3.268985 

8 100 15 4 0.2 250 5.05294 4.564492 3.086584 

9 100 15 4 0.5 100 5.05294 5,254697 3.514575 

10 100 15 5 0.7 200 5.05294 4.866787 3.497542 

11 100 20 5 0.5 200 5.05294 4.776802 3.320422 

12 100 20 5 0.7 300 5.05294 5.223497 3.569009 

 

Tablo 4. Farklı giriş parametreleri için  deneysel sonuçlar



5.Sonuç 

 
Bu çalışmada, TENS yöntemi için oluşturulan 

ve tasarımı uzmanca gerçekleştirilenilen 

Bulanık Mantık yöntemindeki üyelik 

fonksiyonları, Yapay Bağışıklık 

algoritmalarından biri olan Klonal seçim ile 

optimize edilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler 

neticesinde, Klonal seçim algoritması 

kullanılarak elde edilen TENS 

modellemesindeki hata, bulanık çıkarım 

mekanizması kullanılarak elde edilen 

modellemedeki hatalara göre önemli ölçüde 

düşmüştür. Bulanık mantık ile elde edilen en 

düşük ortalama karesel hata 5.05294 

olmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile bu 

hata 3.086584 değerine düşürülmüştür. Bu, 

%38,915 değerinde bir hata azalmasına 

karşılık gelmektedir ve bu oran, TENS 

uygulaması esnasında herhangi bir doku 

zararına sebep olmamak açısından oldukça 

önemlidir. 
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