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Bu tez çalışmasında, iki yapraklı mekanik kalp kapak ses sinyallerinin spektral özelliklerinin 

incelenmesi ve bu sinyallerden mekanik kalp kapak hastalıklarını tanımlamaya yönelik spektral 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Aort ve/veya mitral kalp kapakları iki yapraklı mekanik kalp kapakları ile değiştirilen hastaların 

kalp ses ve EKG sinyalleri kayıt edilerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Normal mekanik kalp kapak ses 

sinyallerinin güç spektrum yoğunluklarından, mekanik kalp kapak ses sinyallerinin frekans bileşenleri ve 

enerjileri, bu frekans bileşenlerinin ve enerjilerinin kalp ses bileşenine, kayıt odağına ve ameliyat tipine 

bağlı olarak nasıl değiştiği incelenmiştir. 

Mekanik kalp kapaklarının güç spektrum yoğunlukları, kısa zaman Fourier, sürekli dalgacık ve 

ayrık dalgacık dönüşümlerinden kalp seslerini tanımlayıcı özellikler elde edilmiştir. Daha sonra mekanik 

kalp kapağında tromboz oluşmuş bir,  mekanik kalp kapağı yanında kaçak oluşmuş iki ve normal 

mekanik kalp kapak hastalarından elde edilen bu özellikler istatistiksel karşılaştırılmıştır. İlk karşılaştırma 
komplikasyonlu durumda elde edilen özellikler ile aynı hastaların komplikasyonu tedavi edildikten sonra 

elde edilen özellikler arasında yapılmıştır. İkinci karşılaştırma komplikasyonlu ve normal mekanik kalp 

kapak ses sinyallerinden elde edilen özellikler arasında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, mekanik kalp 

kapak trombozunun ve kapak dikişlerinde meydana gelen kaçağın teşhisine yardımcı olacak özellikler 

tespit edilmiştir.   
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In this thesis study, examination of the spectral characteristics of bileaflet mechanical heart valve 

sound signals and determination of spectral properties to recognize the mechanical heart valve diseases 

using heart sounds signal are aimed.  

A database was created by recording heart sounds and ECG signal of patients whose aortic 

and/or mitral heart valves were replaced with bileaflet mechanical valve. The frequency components and 

energies of mechanical heart valve sound signals were examined using power spectrum densities of 

normal mechanical heart valve sound signals. Also how these frequency components and energies 

changes were observed depending on heart sound components, recording area and the type of surgery, 

too.  

Descriptive features characterizing mechanical heart valve sounds were obtained from power 

spectrum densities, short time Fourier, continuous wavelet and discrete wavelet transform of mechanical 

heart sounds signal. Then, these features obtained from one patient having thrombosis on mechanical 
valve and two patients with paravalvular leakage and patients with normal mechanical heart valve were 

statistically compared. First comparison was fulfilled between the data obtained from patients with 

complications and same patients after treatment. The latter was fulfilled between the data obtained from 

patients with complications and with normal mechanical heart valve. As a result, features helping 

diagnosing these complications were found. 
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1. GĠRĠġ VE KAYNAK ARAġTIRMASI 

Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de başta gelen ölüm 

nedenlerindendir. Kardiyovasküler sistemde doğal kalp kapak hastalıkları ise en önemli 

kalp rahatsızlıklarından biridir. Doğal kalp kapak hastalıkları kalbin kulakçıklarını 

karıncıklara ve karıncıkları atar damarlara bağlayan kapakçıkların deformasyonu sonucu 

oluşur. Kapak deformasyonu genel olarak kapakta daralma veya geri kaçırma şeklinde 

ortaya çıkar. Bu problemle en sık mitral ve aort kapaklarında karşılaşılır. Hastalığın 

başlangıç aşamalarında ilaçla tedavi düşünülmesine rağmen, ilerlemiş kapak 

deformasyonu durumunda sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Cerrahi 

müdahale de ya kalp kapağı tamir edilir ya da protez (mekanik veya biyolojik) bir 

kapakla değiştirilir.  

Her yıl dünya genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 140.000 kapak değiştirme 

ameliyatının yaklaşık %50’sini mekanik kalp kapakları oluşturur. Mekanik kalp 

kapakları özellikle uzun yaşam beklentisi olan genç hastalarda biyoprotez kapaklara 

göre daha dayanaklı olduğu için tavsiye edilir (Famaey ve ark., 2010).  

İlk mekanik protez kapak değişimi 1952 yılında kafes-top kapaklar ile 

gerçekleştirildikten sonra daha merkezi kan akışı sağlamak, pıhtı oluşumu ve 

enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kafesli-disk, tek yapraklı ve son olarak da iki 

yapraklı mekanik kapaklar tasarlanmıştır. Aynı amaçlarla kapak yapımında kullanılan 

materyal üzerinde de iyileştirici çalışmalar devam etmektedir. Pıhtı ve enfeksiyon 

riskini azaltan ve daha merkezi kan akışına sahip kapaklar üretmek için yapılan bütün 

bu çalışmalara rağmen mükemmel mekanik kalp kapağı halen üretilememiştir ve 

ameliyat sonrasında mekanik kalp kapaklarında meydana gelen problemler 

önlenememiştir (Altunkaya ve ark., 2010; Rosenberg, 2006). 

Kalp kapak ameliyatları sonrasında mekanik kalp kapağı üzerinde pıhtı oluşması 

(tromboz), kapak dikişlerinde ayrılmaya bağlı kaçak ve mekanik kapak iltihabı gibi 

hayati komplikasyonlar oluşabilmektedir. Mekanik kapak trombozu yüksek ölüm 

riskine sahip, acil teşhis ve trombolitik veya cerrahi tedavi gerektiren önemli bir 

komplikasyondur. Mekanik kalp kapaklarının yapı ve tasarımındaki ilerlemelerle 

mekanik kapakların hemodinamik özelliklerinin ve sağlamlıklarının geliştirilmesine 

rağmen kapak tromobozuyla alakalı komplikasyonlar halen ameliyat sonrası hastalık ve 

ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu komplikasyonların görülme sıklığı pıhtı önleyici 
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ilaç kullanımının kalitesine, kullanılan mekanik kapağa ve kapağın kullanıldığı yere 

bağlı olarak %0.03-6 arasında değişmektedir (Loriga ve ark., 2006; Roscitano ve ark., 

2005; Roudaut ve ark., 2003; Schlitt ve ark., 2002). Mekanik kalp kapağında meydana 

gelen kaçak ise trombozla alakalı komplikasyonlara nispeten nadir bir 

komplikasyondur. Fakat ileri derecede kaçağa sahip olan hastalar genellikle kalp 

yetmezliği, ileri derecede kansızlık gibi belirtilere sahiptir (Dominik ve Zacek, 2010; 

Jayawardena ve ark., 2008; Sampaio ve ark., 2009).  

1.1. Tezin Önemi ve Amacı 

Mekanik kalp kapağında fonksiyon bozukluğundan şüphelenilen durumlarda 

teşhisin tam olarak konabilmesi için göğüs ekokardiyografisi ve floroskopi 

(fluoroscopy), mekanik kalp kapaklarının girişimsel olmayan metotlarla 

değerlendirilmesinde kullanılır. Güncel teşhis yöntemleri, kapak üzerinde tromboz 

oluşumunun erken dönem teşhisini sağlayamamaktadır. Ayrıca bu tip görüntüleme 

cihazları, maliyetlerinin yüksek olması ve kullanımı için bir uzman gerektirmesi 

nedenleriyle birinci basamak tıp merkezlerinde bulunmamaktadır.  

Hastaların kapak değişimi ameliyatları sonrası ayda bir kere olmak üzere ömür 

boyu mekanik kalp kapağı ile ilgili bir komplikasyonun meydana gelip gelmediğinin 

kontrol edilmesi gerekir. Sadece il merkezlerinde gerçekleştirilen ameliyatlar 

sonrasında, hasta kontrol için yine il merkezinde ameliyat olduğu birime gitmek 

zorundadır. Bu ise hem merkez dışında yaşayan hastalar hem de ülke ekonomisi için 

ekstra bir maliyet demektir. Ayrıca kış aylarında ulaşımın güçleşmesi hatta 

imkânsızlaşması, hastanın kontrollerinde aksamalara neden olabilmektedir.  

Bütün bu zorluklar yüzünden kalp kapakçıklarının değerlendirilmesi için 

kullanımı kolay, girişimsel olmayan ve düşük maliyetli ve birinci basamak sağlık 

merkezlerinde kullanılabilecek yeni yöntemlerin bulunması hem hastaların hayatlarını 

kolaylaştırmak hem de ekonomik açıdan önemlidir. Bu yüzden mekanik kalp kapağında 

oluşan tromboz, kaçak gibi fonksiyon bozukluklarının gözden kaçmaması için birinci 

basamak sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı 

vardır. Akla ilk gelen yöntem ise yıllardır doktorlar tarafından kalbin 

hemodinamiklerinin ve kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesinde basit ve kolay bir 

yöntem olarak kullanılan kalp seslerinin dinlenmesidir. Ancak kalp seslerinin 
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dinlenmesiyle kalp kapak fonksiyonlarının doğru olarak değerlendirilmesi, bir doktor 

tarafından kazanılması zor ve yıllar süren bir yetenektir.  

Yıllardır kalp seslerinin kayıt edilmesi ve bilgisayar yardımıyla 

değerlendirilmesi için pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların büyük bir 

çoğunluğu doğal kalp kapaklarında oluşan fonksiyon bozuklarının değerlendirilmesine 

yöneliktir. Doğal kalp kapak seslerine göre daha az sayıda olan protez kalp kapak 

sesleriyle alakalı çalışmalar ise özellikle biyoprotez kapak ses sinyallerinin analizine 

yöneliktir.  

Ayrıca, kalp sesleri gibi üzerinde çalışma sayısı azalmış sinyallerin daha etkili 

sonuçlar veren yeni geliştirilmiş sayısal işaret işleme yöntemleriyle analiz edilmesiyle 

daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Bu kapsamda da mekanik kalp kapak seslerinin durağan 

olmayan sinyallerin analizinde başarılı sonuçlar veren dalgacık dönüşümü gibi 

yöntemlerle analizi gündeme gelmiştir.  

Bu tez çalışmasında, aort darlık, aort geri kaçırma, mitral darlık ve mitral geri 

kaçırma nedeni ile aort ve/veya mitral kalp kapakları Sorin ve St. Jude model mekanik 

kalp kapakları ile değiştirilen hastaların; 

 Ameliyat sonrası erken dönemde kalp seslerinin kaydı alınarak bazal bilgi 

havuzu oluşturmak,  

 Ameliyat sonrası geç dönem kontrollerinde kapak seslerini kaydetmek, 

 İki yapraklı mekanik kalp kapak ses sinyallerinin frekans bileşenleri ve 

enerjilerinin, kalp ses bileşenine, kayıt odağına ve ameliyat tipine bağlı olarak 

nasıl değiştiğini incelemek, 

 İki yapraklı mekanik kalp kapak ses sinyallerinin zaman-frekans dönüşümünden 

mekanik kalp kapak seslerini tanımlayıcı özellikler elde etmek, 

 Mekanik kalp kapağında tromboz ve kaçak oluşmuş hastaların zaman-frekans 

dönüşümünden kalp seslerini tanımlayıcı özellikler elde etmek ve bu özellikleri 

kullanarak hastalıkların teşhisine yardımcı olabileceklerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Tezin birinci bölümünde tez çalışmasının genel bir sunumu, ikinci bölümünde 

mekanik kalp kapaklarının yapısı ve karşılaşılan hastalıklar, üçüncü bölümünde kalp 

seslerinin fizyolojisi ve nasıl kayıt edildiği, dördüncü bölümünde kalp seslerinin 

analizinde kullanılan ön işleme teknikleri, frekans domeni ve zaman-frekans domeni 
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analiz yöntemleri, beşinci bölümünde analiz sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilirken altıncı bölümde bulgular tartışılmış ve yedinci bölümde sonuçlar verilmiştir.  

1.2. Kaynak AraĢtırması 

Literatürde ilk karşılaşılan çalışmalardan biri Hylen tarafından kafes-küre 

mekanik kalp kapak seslerinde meydana gelen fonksiyon bozukluğunun 

değerlendirilebilmesi için gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada aort odaktan kayıt edilen 

kalp seslerinin yüksek frekanslı bileşenlerinin fonksiyon bozukluğu oluştuğunda 

kaybolduğu görülmüştür (Hylen ve ark., 1969).  

Joo ve ark. aort kapak ile değiştirilmiş domuza ait biyolojik kalp kapağı 

seslerinin güç spektrum yoğunlukları parametrik spektrum belirleme yöntemleri ile 

belirlemiş ve güç spektrum yoğunluğunun maksimum olduğu frekans değerleri 

sınıflandırılarak kalp kapağın durumu anlaşılmaya çalışılmıştır (Joo ve ark.,1983).  

Yine aynı ekip aort konumuna yerleştirilmiş domuza ait biyolojik kalp 

kapağında meydana gelen fonksiyon bozukluklarını tespit etmek için maksimum entropi 

yöntemini kullanarak kalp seslerinin frekans bileşenlerini bulmuşlardır. Daha sonra 

dominant iki frekans bileşenini ayırt edici özellik olarak kullanmışlardır (Foale ve 

ark.,1983). 

 Durand ve ark. (1986) biyoportez kapak seslerinin frekans bileşenlerinin 

hesaplanmasında geleneksel Fourier temelli ve modern parametrik spektrum belirleme 

yöntemlerinin performansını karşılaştırmıştır. Ayrıca biyoprotez kapak seslerini 

tanımlayan iki baskın frekans noktası tespit edilmiştir. Çalışmalarında, geleneksel 

Fourier temelli spektrum belirleme yöntemlerinin hem spektrum yoğunluğunun 

bulunması hem de tepe frekanslarının bulunmasında en iyi yöntem olduğuna karar 

verilmiştir.  

Köymen ve ark. (1987) mekanik kalp kapak seslerinin oluşma mekanizması için 

yeni bir teori önermişlerdir. Kalp, kalbin parçaları, ana damarlar ve göğüs-akciğer 

içindeki yapılar mekanik kalp kapağının kapanması ile tetiklenen frekans seçici bir 

sistem olarak önerilmiştir. Hızla yavaşlayan kapağın düz ve geniş bir güç spektrumuna 

sahip olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kabulden yola çıkarak, geciken sinüzoitlerin 

parametreleri çıkarılmış ve kalp seslerinin güç spektrumunun 200-500Hz arasında iki 

önemli tepe frekansa sahip olduğu görülmüştür. Tromboze kapaklı durumlarda kapanma 
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hızının yavaşlayacağı söylenmiş ve bu yavaşlamanın kapanma sesinin frekans 

bileşenleri daha düşük bantlara kaydırdığı vurgulanmıştır. 

Cloutier ve ark. (1989) tarafından mitral pozisyondaki biyoprotez kapaklar için 

kayıtlar alınmış ve sekiz farklı özellik tanımlanmıştır. Daha sonra alınan kayıtlar 

üzerine gürültü bileşenleri eklenerek farklı spektrum analiz yöntemlerinin belirlenen 

özellikleri bulmadaki başarısı araştırılmıştır. Genel olarak parametrik yöntemlerin daha 

üstün olduğu görülmüştür. 

 Durand ve ark. (1990), mitral pozisyondaki biyolojik kalp sesleri için elde 

ettikleri özellikleri kullanarak hastalıklı ve normal biyolojik kalp kapaklarını ayırt 

etmeye çalışmışlardır. Bunun için yirmi normal ve yirmi sekiz bozulmuş biyoprotez 

kalp kapağına ait kalp seslerini Gaussian-Bayes ve en yakın komşu algoritmaları ile 

sınıflamış ve sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Gaussian-Bayes sınıflayıcı en iyi sonucu 

vermiştir.   

Mekanik kalp seslerinin ölçümünde kullanılacak odakların belirlenmesine 

yönelik bir çalışma ise 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada mitral ve aort 

kapakları değiştirilmiş hastaların üç farklı yatış pozisyonunda, göğüs üzerinde dokuz 

farklı noktadan eş zamanlı olarak kayıt edilen kalp seslerinin sinyal gürültü oranları 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, aort ve mitral kapaklar için en iyi kayıt pozisyonun sırt 

üstü yatarak olduğu anlaşılmıştır (Nygaard ve ark., 1994).  

Sava ve ark.(1995), FFT, Burg, sinüzoidal sinyal tanımlama, öz bağlanımlı 

yürüyen ortalama (ARMA), Prony’nin spektral yöntemi gibi spektrum belirleme 

algoritmalarının aorta yerleştirilmiş Carpentier-Edwards biyolojik kalp kapak seslerinin 

analizindeki performansları karşılaştırmıştır. Sonuç olarak, parametrik yöntemlerin 

FFT’ye göre çözünürlüklerinin daha iyi olduğu, parametrik yöntemler içerisinde de 

Prony’nin spektrum belirleme yönteminin en iyisi olduğu vurgulanmıştır. 

Baykal ve ark. (1995) çalışmalarında St. Jude marka kapak ile AVR olmuş 

hastaların S2 kalp seslerinin incelediği çalışmasında 12 farklı kayıt odağına göre S2 

seslerinin düşük frekanslı bileşenlerinin yüksek frekanslı bileşenlerinin enerjilerine 

oranını ve seslerin frekans bileşenlerini karşılaştırdığı çalışmalarında seslerin enerji 

oranının kayıt odağına göre değiştiğini fakat sesin frekans bileşenlerinin kayıt 

odağından bağımsız olduğunu gözlemlediler. 

Sava ve McDonnell (1996) göğüs-akciğer ve kalp-kapak sistemlerinin mekanik 

kalp kapak seslerinin spektral bileşenlerine etkilerini incelemişlerdir. Bunun için ilk 

olarak kapak değiştirme öncesi hastalıklı doğal kapak sesleri ile değişim sonrası 
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hastalardan kayıt edilen mekanik kalp kapak sesleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 

kalp seslerinin üretildiği kalp-kapak sisteminden çok bir filtre gibi davranan göğüs-

akciğer sistemine bağlı olduğu ortaya konulmuştur. AVR’li hastaların aort odağından 

kayıt edilen S2 ve MVR’li hastaların mitral odağından kayıt edilen S1 sesleri için elde 

ettikleri frekans ve enerji bilgilerini karşılaştırdıklarında mitral odaktan kayıt edilen 

S1’in frekans ve enerjisinin aort odaktan kayıt edilen S2’nin frekans ve enerjisinden 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin ise aort odaktan kayıt edilen S2 

seslerinin göğüs-akciğer yapısı içerisinde daha uzun yol aldığı ve bunun S2 seslerinin 

enerji ve frekans içeriğini zayıflattığı olduğu söylenmektedir. Ayrıca kalp seslerinin 

özellikle 400 Hz’in üzerindeki frekans bileşenlerinin mekanik kalp kapağından 

kaynaklandığı görmüşlerdir.  

Kim ve ark. (1998), beş normal bir fonksiyon bozukluğuna sahip mekanik kalp 

kapak seslerinin spektral özelliklerinin MUSIC (Multiple Signal Classification) ve FOS 

(Fast Orthogonal Search) yöntemlerini kullanarak incelemişlerdir. Beş normal bir 

tromboze mekanik kalp kapaklı hastaya ait kalp seslerinin güç spektrum yoğunluğunun 

en büyük olduğu frekans değerlerinin mekanik kalp kapak fonksiyon bozuklarının 

belirlenmesinde etkili birer yöntem olabileceği ortaya konmuştur. 

Bentley ve ark.’nın (1998) kapak seslerini kullanarak Carpentier-Edwards 

biyoprotez kapaklardaki fonksiyon bozuklarının teşhisine yardımcı olacak özellikler 

bulmaya çalıştıkları çalışmalarında, Choi-Williams dağılımı kullanılarak elde edilen 

morfolojik özelliklerle %96 doğru sınıflama sağlanmıştır. Dalgacık dönüşümü ile elde 

edilen özelliklerde ise Carpentier-Edwards biyoprotez kapaklarda meydana gelen 

bozukların teşhisi %87 doğrulukla elde edilmiştir. 

Wang ve ark. (2001), S1 ses bileşenlerini eşleme takibi (matching pursuit) 

yöntemi kullanarak mitral ve triküspit kapaklara ait bileşenlerine ayırmıştır. Mitral 

bileşenin Wigner dağılımı ile zaman-frekans dönüşümü gerçekleştirilmiş ve ilk iki 

frekans tepesi biyolojik mitral kapaklarında meydana gelen fonksiyon bozukluklarının 

bulunması için sınıflandırıcı girişi olarak kullanılmıştır. Bu iki özelliğin %93 doğrulukta 

sınıflama ile normal ve anormal biyoprotez kalp kapak seslerini ayırabildiği 

görülmüştür. 

Fritzsche ve ark. (2005), dört farklı merkezde gerçekleştirilen kalp kapak 

ameliyatı değişimlerinden sonra hastaların kalp sesleri günlük olarak takip edilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda mekanik kapak fonksiyon bozukluğuna sahip 13 hastadan 
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alınan kalp seslerinin FFT ile elde edilen frekans spektrumlarında farklılıklar açıkça 

görüldüğü bulunmuştur. 

Suguki ve ark.(2006), iki yapraklı mekanik kalp kapaklarının yaprakçıklarının eş 

zamanlı kapanmaması sonucu kalp seslerinde meydana gelen ayrılmanın süresinin, yani 

yaprakçıkların kapanmaları arasındaki sürenin,  mekanik kapaklardaki fonksiyon 

bozuklukları ile bir ilişkisi olup olmadığını araştırmıştır. Bunun için aort kapağı 

mekanik kalp kapağı ile değiştirilmiş üç hastadan (her bir hasta farklı marka iki yapraklı 

mekanik kalp kapağına sahip) altışar saniyelik kayıtlar almışlardır.  Önce kapak 

seslerindeki ayrılmayı en iyi gösterecek dalgacık fonksiyonunun Morlet dalgacık 

fonksiyonu olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, hastaların kapak seslerinde kısa 

süreli, belirgin bir ayrılmanın meydana geldiği ve bu ayrılmanın kalp ses sinyallerinde 

oluşmamasının mekanik kalp kapağında bir fonksiyon bozukluğunun işareti olabileceği 

belirtilmiştir.   

Aynı ekibin 2007’deki çalışmalarında ise beş farklı tipte mekanik kalp kapağı 

takılmış 15 hastanın kalp seslerindeki ayrılma Morlet dalgacık fonksiyonu yardımıyla 

tespit edilmiş ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  Bütün kalp kapaklarında 0-10 

ms arasında değişen bir ayrılma olduğu ve ayrılma süresinin kapak tipine göre 

istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da daha detaylı incelemeler 

ile kapanma sesindeki ayrılmaların mekanik kapak fonksiyon bozukluklarını bulmada 

yardımcı olabileceği vurgulanmıştır (Suguki ve ark., 2007).  

Fritzsche ve ark.’nın (2007) son çalışmasında ise her hastanın erken dönem kalp 

sesleri kayıt edilerek normal durum için frekans spektrumları belirlenmiştir. Daha sonra 

hastalardan her gün bir cihaz yardımıyla kalp seslerini kayıt etmeleri istenmiştir. Erken 

döneme ait kayıtlar ile sonraki kayıtların spektrumunda bir fark oluştuğunda cihazın 

uyarı vermesiyle hastaların kapak fonksiyonları floroskopiyle kontrol edilmiştir. Sonuç 

olarak, 25 fonksiyon bozukluğunun hepsi FFT ile elde edilen güç spektrum 

yoğunluklarından anlaşılırken, bir tane normal durum için hatalı uyarı alınmıştır.  

Suguki ve ark. (2008) son çalışmalarında ise normal ve fonksiyon bozukluğu 

olan mekanik kalp kapak seslerinden elde ettikleri ayrılma sürelerinin farklı olup 

olmadığını istatistiksel olarak değerlendirmişlerdir. 184 normal iki yapraklı, 10 tek 

yapraklı ve 10 fonksiyon bozukluğu olan iki yapraklı mekanik kalp kapak seslerinden 

elde ettikleri ayrılma süresi ve ayrılma süresinin değişimini istatistiksel olarak 

değerlendirmişler ve ayrılma süresi için fonksiyon bozukluğunu belirleyen sınır değerler 

tespit edilmiştir.   
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Kalp dolaşım benzetim sistemi yardımı ile normal iki yapraklı mekanik kalp 

kapakları için deneysel olarak mekanik kalp kapaklarının açılma ve kapanma 

tıkırtılarının belli bir süredeki sayısını, bunların birbirine oranını, açılma ve kapanma 

tıkırtılarının arasında geçen bağıl süre ve frekans spektrumlarını belirlediler. Daha sonra 

dört koyuna iki yapraklı mekanik kalp kapağı takıp, koyunlardan kayıt edilen mekanik 

kalp kapak ses sinyalleri haftalık olarak kayıt ettiler. Bu koyunlardan kayıt edilen ses 

sinyallerinin yukarıda açıklanan özelliklerinde farklılık meydana geldiğinde koyuna 

takılan kapak ameliyatla çıkarılıp incelendi. Üç koyunun mekanik kapak seslerinden, 

mekanik kalp kapağı üzerinde oluşan ve kapağın çalışmasını engelleyen trombozun 

bağıl tıkırtı sürelerindeki değişim ile rahatlıkla anlaşıldığı, frekans analizinin benzer 

sonuçlar verdiği, ancak kapağın çalışmasına engel olmayan küçük tromboz oluşumunun 

sadece frekans analizi ile gözlemlendiği anlaşılmıştır. Frekans analizinin zamanla 

alakalı özelliklerle eşit veya daha hassas derecede mekanik kalp kapak trombozunun 

belirlenmesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Fakat dördüncü koyunun frekans 

bileşenlerinin tutarlı olması yüzünden tartışmalıdır (Famaey ve ark., 2010). 

Beş ticari mekanik kalp kapağı tarafından yapay bir ortamda üretilen kalp ses 

sinyallerinin frekans spektrumu kullanılarak mekanik kalp kapağında oluşan tromboz, 

trombozun ağırlığı ve çapı yapay sinir ağları ile sınıflandırılmıştır (Romata ve ark., 

2011). 
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2. MEKANĠK KALP KAPAKLARI VE KALP KAPAĞI HASTALIKLARI 

Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını 

temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım sistemi denir. 

Kan, kalp aracılığı ile atardamar içinde vücuda dağılmakta, arterioller ile dallara 

ayrılmakta ve daha sonra toplardamarlar vasıtasıyla tekrar kalbe dönmektedir. Dolaşım 

sisteminde kalbin görevi, kanı damarlar vasıtasıyla tüm vücuda pompalamaktır. Kalp 

dört odacıktan ve dört kapakçıktan oluşan bir yapıya sahiptir. Kalbin üst kısmında 

bulunan iki odacık kulakçık (atrium), kalbin alt kısmındaki iki odacık ise karıncık 

(ventricle) adını almaktadır. Kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıklar 

atriyoventriküler kapaklar olan mitral ve triküspit (tricuspid) kapaklardır. Triküspit 

kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında,  mitral kapak ise sol kulakçık ile sol 

karıncık arasında bulunur. Her iki kapakçıkta kanın kulakçıklardan karıncıklara doğru 

tek yönlü akışına izin verir. Sol karıncığın çıkışında aort içerisinde aort kapak,  sağ 

karıncığın çıkışında pulmoner arter içeresin de ise pulmoner kapak mevcuttur. Aort ve 

pulmoner kapaklar da mitral ve triküspit kapaklar gibi kanın tek yönlü geçişine yani 

kanın karıncıklardan atardamarlara doğru akışına izin verirler. Kalp, bu dört kapağı ile 

kalpten vücuda veya akciğerlere olan kan akışını kontrol eder. Şekil 2.1’de kalbin yapısı 

görülmektedir. 

Kalp kapakları kardiyovasküler sistemin ve kalbin normal çalışması için 

oldukça önemlidir. Kalp kapakları normal çalıştığında, vücuda besin dağılımı için 

kanın kalpten düzgün ve tekyönlü olarak akışını sağlarlar. Sonuç olarak, kapak 

hastalığı veya fonksiyon bozukluğu; yeterli miktarda oksijenin ve besin maddelerin 

vücuda dağılımını engelleyen ciddi bir hasar meydana getirir (Allen, 2006).  

Genel olarak iki tip kapak hastalığı vardır. Bunlar; kapağın düzgün olarak 

kapanmadığı ve kalbin odacıkları arasında kaçak meydana getiren yetersizlik 

(regurgitation) ve kapağın kireçlenme sonucu düzgün olarak açılmadığı darlık 

(stenosis)tır. Bu hastalıklar kalbin dört kapağında da ayrı ayrı veya aynı anda 

görülebilir. 

Kapak yetersizliği, bir miktar kanın tekrar pompalanmasına sebep olduğu için 

kalbin düşük verimle çalışmasına neden olur ve genellikle kalp odalarının genişlemesi 

ile sonuçlanır. Ancak, daha ciddi durumlarda kalp bu yetersizliği kompanze edecek 

güce sahip olmaz ve bu da kalp krizi ile sonuçlanır.  
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 ġekil 2.1. Kalbin yapısı (Pindura, 2010) 

Kapak darlığı, kalpte yüksek kan basıncına sebep olduğu için kalp içerisindeki 

kanın pompalanabilmesi için kardiyak kasları daha fazla çalışmaya zorlar. Genellikle 

kalp kaslarının büyümesiyle bu durum telafi edilir.  

Kalp kapak hastalıkları dört kapaktan birinde veya aynı anda daha fazla kapakta 

görülebilir. Kapaklardaki fonksiyon bozukluğu doğuştan olabileceği gibi, enfeksiyon 

hastalıkları veya travma sonucunda da oluşabilir. Kapaktaki fonksiyon bozukluğu ciddi 

seviyelere ulaştığında, hastada kalp çarpıntısı, bayılma ve/veya nefes darlığı görülür. Bu 

belirtiler giderek kötüleşir ve kapak değişimi yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir (Damen, 

2003). 

Kapak değişimi kapak tamirinin imkânsız olduğu durumlarda uygulanır. Yapay 

kalp kapakları, doğal kapakları herhangi bir hastalık sonucu bozulmuş hastalar için en 

son çözüm yoludur. Kapak değişim ameliyatında, bozuk kalp kapağı yapay kalp kapağı 

ile değiştirilir. İki tip yapay kalp kapağı vardır. Bunlar biyolojik ve mekanik kalp 

kapaklarıdır. Biyomateryallerden yapılan mekanik kalp kapakları uzun süre 

kullanılabilir. Fakat hastanın mekanik kapağı üzerinde pıhtı oluşumunu önlemek için,  
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ömür boyu pıhtı önleyici tedavi (anticoagulant) görmesi gerekir. Eğer kapak üzerinde 

pıhtı oluşursa, kapak düzgün olarak çalışmaz ve kapak üzerinde oluşan pıhtıyı damarlar 

vasıtasıyla vücuda atarsa, vücut içerisinde herhangi bir arteri tıkayarak ilgili organa kan 

gitmesini engelleyebilir. Bu organ beyin olura hastanın felç olmasına sebep olabilir.  

Biyolojik kalp kapakları hayvanlardan alınan ve hastaya uygun hale getirmek 

için bir takım kimyasal işlemden geçirilen kalp kapaklarıdır. Bu tip kapaklar zamanla 

yıpranırlar ve tekrar değiştirilmeleri gerekir. Ancak bu tip kapaklarda pıhtı önleyici ilaç 

kullanmaya gerek yoktur (Gonzalez ve ark., 2003). 

2.1. Mekanik Kalp Kapaklarının GeliĢimi 

Dünya genelinde günümüze kadar 80 farklı mekanik kalp kapak tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapaklar basit kafes-top kapaklardan modern iki yapraklı 

kapaklara uzanmaktadır. Kafes-top kapaklar ilk mekanik kalp kapağı tasarımıdır ve 

1952 yılında Charles Hufnagel tarafından aort yetmezliği olan bir hastanın inen 

(desendan) aortuna başarılı bir şekilde yerleştirilmiştir. Kafes-top kapaklar, kalple 

bağlantı için kumaşla giydirilmiş destek bir halka, tıkayıcı olarak metal veya silastikten 

yapılmış küçük bir top ve topun destek halkadan kanın akabileceği boşluğu 

oluşturabilecek kadar uzaklaşmasına izin verecek şekilde topu çevreleyen halkaya 

tutturulmuş bir kafesten meydana gelmektedir(Şekil 2.2.a). Kapağın kapalı 

pozisyonunda top halka içerisine oturarak tıkayıcı fonksiyon görürken açık pozisyonda 

kafes içerisine hareket ederek kan akışına izin verir (Gonzalez ve ark. 2003; Rosenberg, 

2006, Grixti, 2005).  

 

 

   a)      b) 

ġekil 2.2.a.Kafes-top b.Kafes-disk mekanik kalp kapağı (Rosenberg, 2006) 
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Fakat kafes-top kapaklar doğal kapaklarda olduğu gibi kan akşını merkezden 

değil topun çevresinden sağlarlar. Merkezi akış kalbin yaptığı işin minimum olmasını 

sağlar. Merkezi olmayan akışta kanın ilerlediği yolun değişmesinden kaynaklanan 

moment kaybını kompanze etmek için kalp daha fazla çalışmak zorundadır. Kafes-top 

kapaklar merkezi akışı tamamen imkânsız kılar, bu yüzden topun etrafından geçmek 

zorunda olan kanın akışı için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Ayrıca top ile kanın 

çarpışmasından dolayı kan hücrelerinde hasarlar meydana gelir. Hasarlı kan hücreleri 

pıhtılaşmaya yol açan maddeler açığa çıkarır ve bu da pıhtı oluşma riskini artırır 

(Gonzalez ve ark., 2003). 

Kafes-top kapakların problemlerinin ortadan kaldırılması için farklı formlarda 

kafesli yapay kapaklar üretilmiştir. 1965’de kafes içerisindeki top yerine disk konularak 

Şekil 2.2.b’de gösterilen ilk kafes-disk kapak üretildi ve kafes top kapakların yerini aldı. 

Bu kapakların kafes-top kapakların sahip olmadığı özelliklere sahip olduğu düşünüldü, 

fakat bu kapaklarda, kalp içerisindeki zayıf hemodinamiklerinde dolayı kan basıncının 

düşmesine neden olduğu anlaşıldığı için kullanımından vazgeçilmiştir  (Damen, 2003). 

Kafesli kapakların 15 yıllık kullanımdan sonra 1960’ların ortalarında Japon bir 

mucit tarafından doğal kalp kapaklarının kan akışına daha benzer kan akışı sağlayan ve 

kan basıncı düşmesini engelleyen tek yapraklı yapay kapakların tasarımı gerçekleştirildi 

(Damen, 2003; Gonzalez ve ark., 2003). Bu kapaklar, menteşeli kapaklar olarak da 

bilinmektedir(Şekil 2.3.a). Kafes-disk kapaklarda olduğu gibi tıkayıcı olarak yine disk 

kullanılır. Fakat burada diski tutan kafes yerine kalple bağlantıyı sağlayan halkadan 

çıkarılan ve boynuz adı verilen iki adet yapı bulunur. Diskin karşılıklı iki noktası ise 

halkaya bağlantılıdır ve serbestçe hareket edebilir. Boynuzların tasarımına bağlı olarak 

disk 60-70 derecelik bir açı ile açılabilir. Böylece kan ileri doğru akacağında kapak 

açılır, geri doğru akmak istediğinde ise kapanır. Tek yapraklı kapaklar kafesli kapaklara 

göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu kapaklar da merkezi kan akışını engellemelerine 

rağmen, kafes küre ve disk kapaklara göre daha iyi merkezi akışa sahiptirler.  Menteşeli 

kapaklar kan hücrelerinin mekanik hasarını da azaltır. Bu gelişme enfeksiyon ve 

pıhtılaşma riskini de azaltır. Ancak bu tasarımdaki tek problem, kapakları tutan dış 

desteklerin çarpışma sonucu mekanik yorulmaya uğramaları ve kırılmalarıdır (Gonzalez 

ve ark., 2003; Rosenberg, 2006; Damen, 2003). 

Mekanik kalp kapak tasarımında en ilginç gelişme 1978 yılında St. Jude Medical 

tarafından tasarlanan iki yapraklı mekanik kapaklardır (Şekil 2.3.b). Bu kapakta yeni bir 

menteşe  mekanizması  ile  tıkayıcı diskleri tutmak için kafes veya destek yapı (boynuz)  
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   a)      b) 

ġekil 2.3.a. Tek yapraklı (menteşeli) b. İki yapraklı mekanik kalp kapakları (Rosenberg, 2006) 

zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Tıkayıcı olarak da yarı dairesel iki adet disk 

kullanılmıştır ve tamamen pyrolitic-karbondan imal edilmiştir. Yarı dairesel diskler 

açıldığında, kan akşına tamamen paraleldirler ve yanlarda geniş iki tane ve ortada dar 

bir tane açıklık meydana getirirler.  Doğal kapaklarının merkezi kan akışına en yakın 

kan akışını sağlayan kapaklardır. Bu kapaklar kan akışının kontrolünde, pıhtılaşma ve 

enfeksiyon riskini azaltmada önceki tasarımlara göre daha etkilidir. İki yapraklı 

mekanik kalp kapakları günümüzde en popüler protez kalp kapaklarıdır ve yaklaşık 

olarak replasman yapılan kapakların %75’ini oluştururlar   (Damen, 2003; Gonzalez, ve 

ark., 2003; Rosenberg, 2006). 

2.2. Mekanik Kalp Kapaklarının Sebep Oldukları Hastalıklar 

İlk mekanik protez kapak değişimi 1952 yılında kafes-top kapaklar ile 

gerçekleştirildikten sonra daha merkezi kan akışı sağlamak, pıhtı oluşumu ve 

enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kafesli-disk, tek yapraklı ve son olarak da iki 

yapraklı kapaklar tasarlanmıştır. Aynı amaçla kapak yapımında kullanılan materyal 

üzerinde de iyileştirici çalışmalar devam etmektedir. Pıhtı ve enfeksiyon riskini azaltan 

ve daha merkezi akışa sahip kapaklar üretmek için yapılan bütün bu çalışmalara rağmen 

mükemmel kapak halen üretilememiştir ve kalp kapakları ile alakalı problemler 

önlenememiştir (Altunkaya ve ark., 2010; Rosenberg, 2006). 

Eğer takılan kardiyak kapak herhangi bir sebeple düzgün olarak çalışmazsa, bu 

durum kapak fonksiyon bozukluğu (dysfunction/malfunction) olarak adlandırılır. 
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Fonksiyon bozukluğunun sebebi kapağın mekanizma kusurlarından veya malzeme 

yıpranmasından kaynaklanan yapısal bozuklardan kaynaklanabileceği gibi kapağın 

serbest hareketini sınırlandıran tromboz, doku büyümesi (pannus), diskin hareketi ile 

kalp kaslarının etkileşimi gibi dış etkenlerde olabilir. Ayrıca kapağın destek halkası ile 

hastanın kalbine dikildiği yer (annulus) arasındaki dikişlerin açılması sonucu oluşan 

kaçak ve kapak üzerinde oluşan enfeksiyon oluşturan iltihaplar  (infective endocarditis, 

protezik endocarditis) kapak fonksiyon bozukluğu olarak düşünülebilir. Yukarıda 

bahsedilen bütün fonksiyon bozuklukları erken veya geç dönem de oluşabilen ve hayatı 

tehdit eden istenmeyen durumlardır ve genellikle kapağın tekrar değiştirilmesini 

gerektirir (Dominik, 2010). 

2.2.1. Mekanik Kalp Kapak Trombozu 

Mekanik kalp kapak trombozu nadir rastlanan fakat çok ciddi bir problemdir. 

Mekanik kapak üzerine yerleşmiş pıhtı mekanik kalp kapak trombozu olarak 

adlandırılır.  Tromboz oluşumu diskin kapanmasını veya açılmasını sınırlandırır veya 

tamamen durdurur. Mekanik kapak trombozu yüksek ölüm riskine sahip, acil teşhis ve 

trombolitik veya cerrahi tedavi gerektiren önemli bir komplikasyondur. Mekanik kalp 

kapaklarının yapı ve tasarımındaki ilerlemelerle mekanik kapakların hemodinamik 

özelliklerinin ve sağlamlıklarının geliştirilmesine rağmen tromoblitik komplikasyonlar 

halen ameliyat sonrası hastalık ve ölüm nedenlerinin başında gelir. Trombolitik 

komplikasyonların görülme sıklığı pıhtı önleyici ilaç kullanımının kalitesine, kullanılan 

mekanik kapağa ve kapağın kullanıldığı yere bağlı olarak %0.03-6 arasında 

değişmektedir (Altunkaya ve ark., 2010; Dominik, 2010). 

2.2.2. Mekanik Kalp Kapak Yanında Kaçak 

Mekanik kalp kapağında kaçak, kapağın destek halkası ile hastanın kalbine 

dikildiği yer (annulus) arasındaki bağlantının kopmasıyla oluşur. Mekanik kapak 

düzgün olarak çalışmasına rağmen, kapak kapandıktan sonra bir miktar kan kaçaktan 

akış yönünün tersine hareket eder. Kaçak, kapak ile hastanın kalbi arasında bağlantıyı 

sağlayan dikişlerin yırtılması, düzgün olarak yapılmaması veya iltihap sonucu 

çözülmesi sonucunda meydana gelir (Dominik, 2010).  Mekanik kapak kaçağı mekanik 
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kalp kapağı değişen hastalar arasında nispeten nadir bir komplikasyondur. Fakat ileri 

derecede kaçağa sahip olan hastalar genellikle kalp yetmezliği, ileri derecede kansızlık 

gibi belirtilere sahiptir. Kaçak cerrahi olarak ya tamir ya da kapağın değiştirilmesi 

yoluyla tedavi edilir (Dominik, 2010; Jayawardena ve ark., 2008; Sampaio ve ark., 

2009). 
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3. MEKANĠK KALP KAPAK SES SĠNYALLERĠNĠN KAYIT EDĠLMESĠ 

Kalp sesleri karıncık ve kulakçıkların kasılması ve gevşemesi, kapak hareketleri 

ve kan akışı gibi dinamik olayların etkileşimi ile oluşan seslerdir. Kalp sesleri stetoskop 

yardımı ile göğüs üzerinden dinlenebilir. Kalp seslerinin ve mırıltılarının yoğunluğu, 

frekansı, süresi, sayısı ve sesin kalitesi gibi akustik özelliklerinin değerlendirmesi 

kardiyak dinleme olarak adlandırılır. Kardiyak dinleme kalbin işlevsel durumunu 

özellikle kalp kapaklarının işleyişini değerlendirmede en eski yöntemdir (Abbas ve 

Bassam, 2009). Kardiyak dinlemeden elde edilen bilgilerin miktarı doktorun duyma 

kabiliyeti, deneyimleri ve yeteneğine bağlıdır. Bu durum farklı doktorların aynı kalp 

sesini stetoskop ile dinlemeleri sonucunda farklı yorumlar yapmalarına neden 

olabilmektedir (Singh ve Anand, 2007). 

Kalp seslerinin elektrik sinyallerine çevrilerek kayıt edilmesi ve görüntülenmesi 

ise fonokardiyografi olarak adlandırılır (Kudriavtsev ve ark., 2007). Elektronik 

cihazların yardımıyla kalp seslerinin grafik kaydı olan fonokardiyografi ile daha 

objektif analiz ve yorumlamalara ulaşılabilir (Abbas ve Basssam, 2009). 

Fonokardiyografi doğal ve protez kapakların düzgün çalışıp çalışmadığının 

görüntülenmesi ve kardiyovasküler olaylar ve kalp ile sesler arasındaki ilişkinin 

araştırılması için etkili bir yöntemdir. Farklı kalp hastalıklarının teşhis etmek için 

kullanılabilecek potansiyele sahip olması ve tamamen noninvasiv olması sebebiyle 

fonokardiyografi üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, 

fonokardiyografi cihazları kalp ses parçalarının yoğunlukları ve zamanlamalarının 

kaydını tutmak için kullanılırdı. Ancak bu kullanım şekli oldukça külfetli ve verimsizdi. 

Son yıllarda, analog ve dijital mikro elektronikteki gelişmeler elektronik stetoskopların 

gelişmesini ve fonksiyonelliğinin artmasını sağladı. Bu portatif elektronik stetoskoplar 

kardiyak dinleme ve fonokardiyografinin daha etkili kullanılmasına izin verdi ve kalp 

seslerinin analizi için gelişmiş sinyal işlemi ve veri analiz tekniklerinin uygulanması 

yolunu da açtı. Böylece kardiyak dinleme pratiği yeni bir alan olarak tekrar gündeme 

gelmiştir (Abbas ve Bassam, 2009).  
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3.1. Kalp Seslerinin Fizyolojisi 

Kalp seslerinin oluşumunu açıklayan en basit teori, kalp kapaklarının 

kapanmaları ve açılmaları esnasında kapak yaprakçıklarının birbirine değmeleri sonucu 

kalp seslerinin meydana geldiğini kabul eden kapak teorisi (valvular theory) dir. Sol 

karıncığın kasılma gücünün birinci kalp sesinin şiddetini önemli derecede etkilediği 

anlaşıldığında kalp seslerinin orijinini açıklayan yeni teoriler ortaya atıldı. Günümüzde 

ise kalbin atışı sırasında kalpte gerçekleşen bütün olayların kalpte oluşan seslerinin 

oluşumuna etkisinin olduğu anlaşılmıştır (Ranganathan ve ark., 2006). Sonuç olarak 

kalp sesleri kapak hareketleri ve kan akışıyla alakalı olduğu kadar kulakçık ve 

karıncıkların kasılma ve gevşemesi sırasındaki kalp duvarlarının ve kaslarının titreşimi 

gibi kardiyak olayların etkileşiminin bir sonucudur (Abbas ve Bassam, 2009; Amit, 

2009). Kalpte oluşan bu seslerin kulakla duyulabilen frekans aralığında olan kısmı kalp 

sesleri olarak kabul edilir. Bir kardiyak çevrim içerisinde birinci kalp sesi (S1) ve ikinci 

kalp sesi (S2) olmak üzere iki kalp sesi oluşur.  

Birinci kalp sesi karıncık kasılmasının başlangıcında meydana gelir. Kalbin gevşemesi 

sonunda kulakçıklar kasılır ve karıncıkları kan ile doldurur. Hemen ardından karıncık 

kasılır. Karıncık içi basınç yükseldiğinde ve kulakçık içi basıncı geçtiğinde mitral ve 

trikuspit kapakların yaprakçıkları yakınlaşır ve kapanır. Kasılma boyunca karıncık içi 

basınç yükselmeye devam eder. Karıncık içi basınç aort ve pulmoner arter basıncını 

geçtiğinde ise semilunar (aort ve pulmoner) kapaklar açılır ve karıncıktaki kan aort ve 

pulmoner artere akmaya başlar. Bütün bu olaylar kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir 

ve S1 sesinin oluşmasında katkıda bulunur. Karıncıkların kasılması elektrokardiyogram 

(EKG) R dalgasından hemen sonra meydana gelir. Dolayısıyla S1 sesi de EKG R 

dalgasından hemen sonra oluşur (Şekil 3.1).   Bu ses en iyi sol 5. interkostal aralık ile 

midklavikular hattın kesiştiği yer olan mitral odaktan dinlenir (Ranganathan, 2006; 

Syed ve ark., 2007; Abbas ve Bassam, 2009). 

 İkinci kalp sesi karıncıkların kasılmasının sonunda gevşeme fazına geçtiğinde 

meydana gelir. Kasılma sırasında kan aort ve pulmoner artere gönderildikten sonra, aort 

ve pulmoner arter basıncı yükselir ve bu iki damar şişer. Sistolün sonunda yani karıncık 

içi basıncı azalmaya başladığında ise kan ile dolan bu iki damar elastik özelliklerinden 

dolayı yüksek basınç oluşturmaya devam ederler. Bu yüksek basınç damarlardaki kanı, 

basıncı azalan ve düşük direnç gösteren karıncıklara tekrar göndermek ister. Bunun 

sonucunda oluşan ters kan akışı aort ve pulmoner kapakların yaprakçıklarının 
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kapanmasına neden olur ve S2 sesleri oluşur. Karıncıkların gevşemesi yani S2 seslerin 

oluşması EKG T dalgasından sonra meydana gelir (Şekil 3.1). Bu sesler sağ 2. veya 3. 

interkostal aralık ile sternumun kesiştiği yer olan aort odağından dinlenir (Ranganathan, 

2006; Syed ve ark., 2007; Abbas ve Bassam, 2009). 

 

 

 ġekil 3.1. Kalp Sesleri ile EKG Arasındaki İlişkisi 

3.2. Kalp Sesleri Kayıt Sistemi  

Kalp seslerinin doğru bir şekilde kayıt edilmesi çalışmanın başarısı açısından oldukça 

önemlidir. Bunun için kayıt sisteminin doğru bir şekilde seçilmesi ve kullanılması 

gerekmektedir. Kalp sesleri ile ilgili çalışmalar incelendiğinde EKG sinyallerinin kayıt 

edilme işlemlerinin standart bir hale getirilmesine rağmen kalp seslerinde bir 

standardizasyonun oluşmadığı görülmektedir. Mekanik kalp kapak sesleri ile yapılan 

çalışmalar incelendiğinde çok farklı düzeneklerin kalp seslerinin kaydı için kullanıldığı 

görülmektedir. Eski çalışmalarda genellikle sesi toplayacak şekilde tasarlanmış konik 

metal bir düzenek ve koniğin ucuna gelecek şekilde yerleştirilmiş bir mikrofondan 

yararlanılmıştır. Yine mikrofon aracılığıyla elektrik sinyaline çevrilen kalp seslerinin 

kuvvetlendirilmesi ve sayısala çevrilmesi işlemleri içinde elektronik devreler 

tasarlanmış ve kullanılmıştır. Günümüzde gelişen elektronik teknolojileri ile beraber 

elektronik stetoskoplar üretilmiş ve piyasa sunulmuştur. Böylece araştırmacının 
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kendisinin yapmak için uğraştığı konik ve mikrofondan oluşan sistemin yerini almıştır. 

Elektrik sinyaline çevrilen biyomedikal sinyallerin kuvvetlendirilmesi ve sayısala 

çevrilme işlemleri için de her sinyal için özelleştirilmiş veri toplama arabirimlerinden 

yararlanılmaktadır. Çalışmada kullanılacak kalp seslerini kayıt etmek için Cardionics 

firmasına ait E Scope II elektronik stetoskobu, kalp seslerini segmentasyonu için 

kullanılacak EKG sinyallerini kayıt etmek için yüzey elektrotları ve bu iki sinyali 

sayısala çevirmek ve bilgisayara aktarmak için Biopac firması tarafından biyomedikal 

sinyallerin toplanması için geliştirilmiş MP35 veri toplama arabirimi, sinyalleri 

görüntülemek, bilgisayara kayıt etmek içinde veri toplama arabirimine ait bilgisayar 

programı BSL PRO 3.7 kullanılmıştır. Kayıt sisteminin blok diyagramı Şekil 3.2’de 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2. Kayıt sisteminin blok diyagramı 

3.2.1. Elektronik Stetoskop  

Stetoskop vücut içerisinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan bir cihazdır ve 

üç kısımdan oluşur. Bunlar; vücudun oluşturduğu ses dalgalarını algılamak için 

diyafram, diyafram yerleştirilen (koniğin geniş ağzına) ve ses dalgalarını 

kuvvetlendirmek için kullanılan metalden yapılmış konik baş kısmı (çan) ve koniğin dar 

ağzına takılmış, ses dalgalarını kulağa taşımak için kullanılan plastikten yapılmış olan 

hortum (tüp) kısmıdır.   

Diyafram vücut yüzeyindeki sesle titreyen bir zardır ve konik parça içindeki 

havaya basınç uygular ve bu basınç tüp içinden kulaklığa kadar ulaşır ve uygun 

yapıdaki kulaklık parçaları, sesi kulak içine yayar. Elektronik stetoskoplarda ise konik 

başın dar ağzına bir mikrofon yerleştirilir. Mikrofon ile ses dalgaları elektrik sinyaline 

Elektronik 

Stetoskop 

 

Veri 

Toplama 

Arabirimi 

MP35 

     Bilgisayar 
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çevrilir ve uygun elektronik yükselteç ve filtre devreleri ile yükseltilir. Daha sonra 

işlenmiş ses sinyalleri kulağa aktarılmak için hoparlör aracılığı ile tekrar ses dalgalarına 

çevrilir ve yine plastik tüp aracılığıyla kulağa iletilir. Elektronik stetoskopların bir 

kısmında kalp seslerini kayıt etme amacıyla kullanılması için işlenmiş sesler ayrıca bir 

ses çıkışına verilmiştir. Böylece ses çıkışından alınan sinyaller bir veri toplama ara 

birimi ile bilgisayara aktarılabilmektedir.  

Bu tez çalışmasında kalp seslerinin kaydı için Şekil 3.3’de gösterilen Cardionics 

firmasına ait E-Scope II elektronik stetoskobu kullanılmıştır. Bu cihaz kalp, nefes ve 

Korotkoff seslerini dinlemek amacıyla üretilmiştir. Elektronik stetoskobun frekans 

cevabı Şekil 3.4’de verilmiştir. Şekil 3.4’den elektronik stetoskobun akustik 

stetoskoplara göre kalp sesleri frekans bandında ses dalgalarını daha fazla 

kuvvetlendirdiği görülmektedir.  

   

ġekil 3.3. Cardionics E Scope II elektronik stetoskobu  

3.2.2. Veri Toplama Arabirimi 

Veri toplama işlemi sinyalin bir çevirici tarafından elektrik sinyaline çevrilmesi, 

kuvvetlendirilmesi ve sayısala çevrilerek bilgisayara aktarılmasını kapsar. Elektrik 

sinyaline çevrilen sinyale göre veri toplama arabirimlerinin bazı özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Biyomedikal sinyallerin özellikle çevre gürültülerden ve vücutta 

meydana gelen diğer sinyallerin girişiminden arındırılması için gürültü bağışıklığı iyi 

olan veri toplama arabirimlerinden yararlanılır. Bunun yanında biyomedikal sinyallerin 

genlik seviyesi oldukça küçük olduğu için bu sinyalleri kuvvetlendirmek için 

enstrümantasyon  kuvvetlendiricilerinden  yararlanılır.  Tez  çalışmasında  biyomedikal  

Ana 

Gövde 

Mikrofondan 

alınan 

sinyallerin 

iletildiği kablo 

Çan 

Kulaklık 
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ġekil 3.4. Cardionics E-Scope II elektronik stetoskobun frekans cevabı 

sinyallerin kuvvetlendirilmesi ve sayısala çevrilmesi için özel olarak tasarlanmış Biopac 

firmasına ait MP35 veri toplama ara birimi kullanılmıştır. Dört kanallı MP35 arabirimi 

içerisinde veri toplamayı kontrol etmek ve veriyi bilgisayara aktarmak için bir mikro 

işlemciye sahiptir. MP35’in dört kanalından iki tanesi tez çalışmasında EKG ve 

elektronik stetoskoptan gelen kalp ses sinyallerinin kayıt edilmesi için kullanılmıştır. 

Sinyallerin örnekleme frekansı 5000 örnek/saniye olarak seçilmiştir.  MP35’in 

özellikleri EK-1’de verilmiştir. 

3.3. Hasta ÇalıĢma Grubu 

Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp-Damar 

Cerrahisi Bölümüne başvuran Sorin ve St. Jude marka iki yapraklı mekanik kalp 

kapaklarıyla replasmanı gerçekleştirilen hastalardan çalışma için gönüllü olanlar 

alınmıştır. Gönüllü olan hastaların kapak değişimi ameliyatlarını yine aynı bölümde 

çalışan öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ gerçekleştirmiştir. İlk kayıtlar kalp 

kapağı ameliyatından 1 gün sonra yoğun bakım ünitesinde, ikinci kayıtlar servise çıkan 

hastalardan ameliyattan 5-7 gün sonra ve daha sonra aylık dönemlerle sessiz bir oda da 

yapılmıştır. Tez çalışması boyunca normal mekanik kalp kapağına sahip 17 AVR’li (9 
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Sorin, 8 St. Jude), 14 MVR’li (10 Sorin, 4 St. Jude) 5 AVR/MVR’li (1 Sorin, 4 St. Jude) 

olmak üzere toplam 36 hastadan kayıt alınmıştır. Normal mekanik kalp kapağı 

hastaların ameliyat sonrası ortalama 8 ay takibi sonucunda toplam 292 defa kalp sesleri 

kayıt edilmiştir. Ayrıca, mekanik kalp kapak yanında kaçak oluşmuş iki MVR’li, 

mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş bir MVR’li hastalardan da tedavi öncesi ve 

sonrasında toplam 18 defa kayıt alınmıştır. Hastalara ait klinik bilgiler EK-2’de 

verilmiştir. 

Dünya Sağlık Kurumu tarafından yayınlanan Helsinki Bildirgesine uygun olarak 

hazırlanmış ve Selçuk Üniversitesi Etik Kurulu tarafından kabul edilmiş bu çalışma için 

bütün hastalar yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul 

ettiklerine dair yazılı izin formu vermişlerdir. 
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4. SĠNYAL ĠġLEME 

Sinyal genellikle zaman veya başka bir bağımsız değişken ile değişen herhangi 

bir fiziksel büyüklük olarak tanımlanır. Biyomedikal sinyaller ise biyolojik bir 

sistemden bilgi elde etmek amacıyla toplanan sinyallerdir ve genellikle vücuttan 

toplanan sinyalleri ifade eder. Bu sinyaller elektrokardiyogram (EKG), 

elektroansefalogram (EEG) ve elektromiyogram (EMG) gibi elektriksel sinyaller 

olabileceği gibi, kalp sesleri, nefes alma-verme, nabız gibi elektriksel olmayan 

sinyallerde olabilir. Elektriksel sinyaller yükselteçler vasıtasıyla yükseltilerek bilgisayar 

ortamına aktarılabilirken, elektriksel olmayan sinyaller uygun bir dönüştürücü yardımı 

ile elektriksel sinyale çevrildikten sonra kuvvetlendirilerek bilgisayara aktarılır.  

Fizyolojik sinyallerin genlik seviyesi belirli bir aralıkta değişmesine rağmen, 

kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu yüzden veri toplama aşamasında kullanılan 

kuvvetlendiricilerin kazançlarının her bir ölçüm için farklı değerlere ayarlanma 

mecburiyeti doğmaktadır. Bu durum elde edilen sinyallerin genlik seviyelerinin belirli 

bir standartta olmaması anlamına gelmektedir. Ölçülen sinyalin genlik seviyelerindeki 

bu farkın yanlış yorumlamalara neden olmaması için sinyal işleminin ilk adımı olarak 

toplanan bütün sinyallerin normalizasyonu gerçekleştirilir. İkinci temel adım ise, 

sinyallerin vücut üzerinden algılanması ve kuvvetlendirilerek bilgisayara aktarılması 

esnasında hem çevre etkenlerden kaynaklanan hem de vücutta oluşan diğer fizyolojik 

sinyallerin girişimlerinden kaynaklanan gürültü sinyallerinin filtrelenmesidir.  

Normalizasyon ve filtreleme işlemlerinden sonraki aşama, sinyallerin kayıt 

edildiği biyolojik sistem hakkında bir takım anlamlı bilgileri elde etmektir. Zamanla 

değişen fizyolojik sinyallerden elde edilebilecek bilgi sinyalin ortalaması, standart 

sapması ve merkezi momentleri gibi sınırlı sayıda olan bazı istatistiksel özelliklerdir. 

Zaman domeni sinyallerden elde edilen bu sınırlı bilginin yetersizliği, sinyallerden 

farklı bilgilerin elde edilmesi için yeni yaklaşımların ortaya konulması gerekliliğini 

doğurmuştur.   

Zaman domenindeki sinyalin frekans domenine dönüştürülmesi, zaman 

domeninde elde edilemeyecek bilgilerin sinyalden çıkarılmasına imkan sağlar. 

Sinyallerin frekans domenine dönüşümü için kullanılan ilk yöntem, bir sinyali farklı 

genlik ve frekanslardaki kosinüs ve sinüs sinyallerinin toplamı olarak ifade eden Fourier 

serilerini temel alan Fourier dönüşümüdür. Fourier dönüşümü ile bir sinyalin frekans 
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bileşenleri elde edilirken, veri uzunluğuna bağımlı olan çözünürlük ve dönüşüm 

esnasında ortaya çıkan kaçak frekanslar gibi problemlerden dolayı Fourier 

dönüşümünde bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bunlardan biri sinyalin dönüşümden önce 

pencere fonksiyonları kullanılarak pencerelenmesidir (Düzenlenmiş Peridogram). Başka 

bir düzenleme ise sinyalin dönüşümden önce belli miktar örtüşme ile zaman domeninde 

parçalara ayrılması, her bir parçanın pencerelenmesi ve ayrı ayrı Fourier dönüşümü 

bulunduktan sonra sonuçların ortalamasının dönüşüm sonucu olarak kullanılmasıdır 

(Welch Yöntemi). Bu iki farklı yaklaşım ile Fourier dönüşümünün performansında 

iyileşmeler sağlanmıştır. Fourier dönüşümü temelli bu yöntemler, geleneksel frekans 

spektrum belirleme yöntemleri olarak bilinirler.   

Geleneksel yöntemlere göre daha yüksek frekans çözünürlüğüne sahip olan 

parametrik yöntemlerde spektrumu bulunmak istenen sinyal, girişine beyaz gürültü 

uygulanan bir lineer sistemin çıkışı olarak düşünülür.  Girişinde beyaz gürültü olan 

sistemin parametreleri çıkışında frekans spektrumu bulunmak istenilen sinyal ile 

eşleşecek şekilde ayarlanır. Bu ayarlama ile elde edilen sistemin frekans cevabı 

spektrumu bulunmak istenilen sinyalin frekans spektrumunu yansıtır. Yani girişinde her 

frekans bileşeninden eşit güçte enerjiye sahip beyaz gürültü olan sistemin istenilen 

sinyali verebilmesi için beyaz gürültü içerisinden sadece spektrumunu bulmak 

istediğimiz sinyalin frekans bileşenlerini geçiren bir filtre gibi davranması gerekir. 

Böylece sistemin çıkışı ile spektrumu bulunmak istenilen sinyali eşleştiren 

parametrelere sahip bir lineer sistemin frekans cevabı bulunduğunda aynı anda 

sinyalinde frekans bileşenleri bulunmuş olur. Bu yöntemin geleneksel yöntemlere göre 

üstünlüğü ise frekans çözünürlüğünün daha iyi olmasıdır.  

Biyomedikal sinyallerin frekans domeninde tanımlanması ile sinyalin zaman 

domenindeki tanımından elde edilen bilgilere göre daha anlamlı ve fazla bilgi elde 

edilebilir. Ancak, sinyalin frekans domenindeki ifadesi sadece sinyalin hangi frekans 

bileşenlere sahip olduğunu söylerken, bu frekans bileşenlerinin zamanın hangi anında 

oluştukları hakkında herhangi bir bilgi içermez. Bu da doğaları gereği zamanla frekansı 

değişen (nonstationary) bir yapıya sahip olan biyomedikal sinyallerin tanımlanmasında 

bir eksiklik olarak ortaya çıkar. Bu eksikliği gidermek içinde sinyallerin zaman-frekans 

domeninde tanımlanması için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan ilki yine Fourier 

dönüşümü temelli olan Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (Short Time Fourier 

Transform, STFT)’dür. Bu dönüşümde sinyal kısa zaman aralıklarına bölünerek her bir 

zaman aralığı için Fourier dönüşümü hesaplanır. Böylece her bir zaman aralığı için 
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sinyalin frekans bileşenleri elde edilmiş olur. Daha sonra her bir zaman aralığı için elde 

edilen frekans bileşenlerinin zaman aralıklarına göre yan yana çizimi ile sinyalin 

zaman-frekans dönüşümü elde edilir. Bu dönüşümde hem zaman hem de frekans 

çözünürlüğü sabittir ve Fourier dönüşümünün getirdiği çözünürlük sınırlandırmaları 

STFT içinde geçerlidir.  Buradaki sakıncalardan biride hem yüksek frekanslı bileşenler 

hem de düşük frekanslı sinyal bileşenleri için sabit zaman çözünürlüğü kullanılmasıdır. 

Bu problemi çözmek için yüksek frekanslı bileşenler için yüksek zaman çözünürlüğü, 

düşük frekans bileşenleri için düşük zaman çözünürlüğü sağlayan dalgacık dönüşümü 

geliştirilmiştir. Fourier dönüşümünde sinüs ve kosinüslü terimler ile ifade edilen sinyal, 

dalgacık dönüşümünde ise sinyal ortalaması sıfır olan dalgacık adı verilen sinyaller ile 

ifade edilir. Sinyallerin zaman-frekans domeninde gösterimi ile bir sinyalin hem frekans 

bileşenleri hem de bu frekans bileşenlerinin zamanın hangi anında meydana geldiği 

anlaşılır. Böylece zamanla değişen sinyaller için elde edilebilecek bütün bilgilere 

ulaşılmış olunur.  

4.1. ÖniĢleme 

Sinyal işlemin ilk adımları olarak yukarıda bahsedilen filtreleme ve 

normalizasyon işlemlerinin yanında, kalp sesleri gibi tekrarlayan bir yapıya sahip 

sinyallerin anlamlı parçalara ayrılmasını ve sinyalin belirli bir olaya karşılık gelen bir 

kısmının sinyalin tamamı içerisinden seçilmesi işlemlerinin tamamını önişleme başlığı 

altında toplanabilir.  

4.1.1. Normalizasyon ve Filtreleme 

Fizyolojik sinyaller bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra sinyal işleme 

yöntemleriyle analizi yapılmadan önce veri toplama esnasında kullanılan yükselteçlerin 

kazanç farklarından kaynaklanan genlik seviyelerindeki farklılıkları ortadan kaldırmak 

için normalize edilmesi gerekir. Ayrıca sinyal içerisindeki istenmeyen gürültülerin 

atılması için filtreleme işlemi yapılır. Normalizasyon içinde kalp seslerinin 

normalizasyonu için pek çok çalışmada kullanılan Denklem 4.1’de verilen eşitlik 

kullanılmıştır. Bu eşitlikte ham kalp ses sinyallerinin mutlak değerinin en büyük değeri 
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kayıt edilen her bir örneğe bölünerek sinyalin maksimum değeri 1 olacak şekilde 

normalize edilmiştir (Liang ve ark., 2007).   

          
     

          
        (4.1) 

Denklem 4.1’de HS(n) ham kalp ses sinyalleri, HSnorm(n) ise normalize edilmiş 

kalp ses sinyallerini göstermektedir.  

Filtreleme işlemi toplanan sinyalin frekans bileşenlerini veya çalışmak istenen 

bir frekans aralığını seçmek için kullanılır. Mekanik kalp kapakları üzerinde yapılan 

çalışmalarda kalp kapak sesleri için kesin bir frekans aralığı verilmemiştir. Ancak 

göğüs-kafes sistemi içerisinden geçerek stetoskoba ulaşan mekanik kalp kapak 

seslerinin çok yüksek frekans bileşenlerine sahip olmadığı bilinmektedir (Baykal ve 

ark., 1995; Sava ve McDonnel, 1996). Bu yüzden yapılan bu çalışmada kalp seslerinin 

kaydı için kullanılan ve kalp seslerinin dinlenmesi için özelleştirilmiş elektronik 

stetoskobumuzun frekans cevabı da göz önüne alındığında elde edilen bütün kalp ses 

sinyalleri 30 Hz yüksek geçiren ve 2000 Hz alçak geçiren FIR (Sonlu Darbe Cevabı, 

Finite Impluse Response) filtre ile filtrelenmiştir. Filtreleme işleminde FIR yapısının 

seçilmesinin sebebi tamamen doğrusal bir faz cevabına sahip olmasıdır (Ifeachor ve 

Jevis,  2002). Sinyal filtreden geçtiği zaman, sinyalin genliği ve/veya fazı değiştirilir. 

Doğrusal olmayan faz karakteristiğine sahip bir filtre sinyalde faz bozulmasına neden 

olur. Bunun nedeni sinyal içindeki her bileşeninin o bileşenin frekansı ile doğrusal 

olmayan oranda faz kaymasına maruz kalmasıdır. Bu yüzden kalp seslerinin filtreleme 

esnasında harmoni ilişkisinin bozulmaması için tamamen doğrusal faz karakteristiğine 

sahip olan bir FIR filtre kullanılmıştır. Şekil 4.1’de MATLAB ortamında tasarlanan 30 

Hz yüksek geçiren ve 2000 Hz alçak geçiren FIR filtrelerin frekans cevapları 

verilmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi analog filtreler ile gerçekleştirilemeyecek 

keskinlikte kesim frekansları elde edilmiş ve yüksek geçiren filtrenin geçirme bandında 

oluşan dalgalanma oldukça makul değerlerdedir. FIR filtrenin katsayıları, pencereleme 

yöntemi ile hesaplanmıştır ve pencere olarak Kaiser penceresi kullanılmıştır.  
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ġekil 4.1. 30 Hz yüksek geçiren ve 2000 Hz alçak geçiren FIR filtre frekans cevapları 

 

4.1.2. Kalp Seslerinin Parçalara Ayrılması  

Karıncık ve kulakçıkların kasılması ve gevşemesi, kapak hareketleri ve kan akışı gibi 

fiziksel olayların etkileşimi ile oluşan kalp sesleri kalbin her atımı ile tekrarlanır. Kalbin 

her kasılmasında birinci kalp sesi, gevşemeye geçtiği anda ise ikinci kalp sesi oluşur.  

EKG sinyalleri ise kalbin kasılmasını sağlayan kalp içerisindeki elektriksel iletimin 

vücut yüzeyinden kayıt edilmesi ile elde edilir. Kalp ses ve EKG sinyalleri arasında 

Bölüm 3’de detaylı bir şekilde anlatılan bir ilişki vardır. Kalp sesi ve EKG sinyalleri 

arasındaki bu ilişkiden yararlanılarak 30 sn boyunca kayıt edilen kalp sesi sinyalleri 

parçalara ayrılmıştır. İlk parçalara ayırma işlemi kalp çevrimini, ikinci parçalara ayırma 

işlemi ise kalp çevrimi içerisindeki S1 ve S2 sinyallerinin bulunması için yapılmıştır. 
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4.1.2.1. Kalp Çevrimlerinin Bulunması 

EKG sinyalleri içerisindeki R tepeleri bir kalp çevriminin başlangıcını yani 

kalbin kasılmasını işaret eder. Dolayısıyla kalp ses sinyallerini kalp çevrimlerine 

ayırmak için zaman referansı olarak EKG sinyalleri kullanılabilir. Bunun için öncelikle 

EKG sinyallerinin QRS kompleksleri içerisindeki R tepelerinin belirlenmesi 

gerekmektedir.  R tepelerini belirlemek için Şekil 4.2’de blok diyagramı verilen ve 

literatürde sıkça kullanılan bir yöntem olan 1. dereceden türev temelli QRS belirleme 

algoritması kullanılmıştır. 1. dereceden türev temelli QRS belirleme algoritmasında 

EKG sinyali içerisindeki DC bileşen dalgalanmasını ve yüksek frekanslı gürültüleri 

atmak için öncelikle EKG sinyalleri 10-20 Hz bant geçiren filtre ile filtrelenir. 

Filtrelenen EKG sinyallerinden QRS eğim bilgisini elde etmek için fark işlemi ve fark 

işlemi uygulanmış sinyali doğrultmak için de kare alma işlemi uygulanmıştır. Kare alma 

işlemi aynı zamanda R tepelerinin sinyal içinde daha belirgin hale gelmesini 

sağlamaktadır. Daha sonra zaman ortalaması alınan sinyal bir eşik değeri ile 

karşılaştırılarak R tepeleri bulunmaktadır (Pan ve Tompkins, 1985; Köhler ve ark., 

2002; Arzeno ve ark., 2008).  

Köhler ve ark. (2002) farklı QRS belirleme algoritmalarını incelediği 

çalışmasında, maksimum R tepesinin 0.3-0.4 katlarının eşik değeri olarak kullanıldığını 

söylemektedir. Syed ve ark. (2007) ise çalışmasında maksimum R tepesinin 0.4 katını 

eşik değeri olarak kullanmıştır. Eşik değerinin yüksek seçilmesi QRS tepelerinin 

kaçırılmasına, düşük seçilmesi ise fazladan QRS tepelerinin bulunmasına sebep olabilir. 

Bu tez çalışmasında ise deneysel olarak farklı eşik değerleri değerlendirilmiş ve 

maksimum R tepesinin 0.25 katının en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Literatürdeki 

eşik değerlerinden daha düşük bir eşik değerinin deneysel olarak bulunmasının sebebi 

ise şu şekilde açıklanabilir.  

 

 

 

 

ġekil 4.2. QRS belirme algoritmasının blok diyagramı 

 

Bant Geçiren 

Filtre 

Fark 
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Kare 
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Zaman-

Ortalaması 
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Karşılaştırma 
RR Aralık 

Seçilmesi EKG 
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Literatürdeki çalışmalar özellikle QRS belirleme algoritmalarının doğruluğunu 

kanıtlanmaya çalıştığı için farklı hastalıklara ve gürültüye sahip ECG sinyalleri eşik 

değerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Dolayısıyla gürültü bağışıklığını artırılması 

veya normalinden yüksek T tepelerinin yanlış R tepeleri olarak belirlemesine engel 

olması amacıyla eşik değerinin yüksek seçilmesi daha doğru QRS tespitini sağlamıştır. 

Bu tez çalışmasında ise genellikle ECG sinyalleri normal ve gürültü seviyeleri düşüktür. 

Dolayısıyla temiz bir ECG sinyali üzerinde düşük eşik değeri ile QRS tepelerinin tespiti 

kolaylıkla yapılabilmektedir.  

Bazı durumlarda eşik değeri ile karşılaştırma sonrasında fazladan R tepeleri 

ortaya çıkabildiği gibi R tepesi olarak bulunan nokta ile gerçek R tepesi arasında zaman 

farkı da olabilmektedir. Zaman kayması problemini çözebilmek için algoritma ile 

bulunan R tepelerinin öncesi ve sonrasında ki 0.1 sn’lik bölgedeki ham EKG dalgasının 

maksimum olduğu yer R tepesi olarak alınmıştır (Şekil 4.3 üçüncü sütun).  Böylece 

EKG dalgalarının R tepeleri tam olarak bulunmuş olur. Şekil 4.3’de dört saniyelik kalp 

ses sinyalinin EKG sinyali kullanılarak kalp çevrimlerinin nasıl bulunduğu 

gösterilmektedir. Şekil 4.3’de ilk sütun kalp ses sinyali ikinci sütun EKG sinyalleri 

üçüncü sütun EKG sinyalinin filtrelenmesi, farkının alınması ve farkı alınan sinyalin 

karesinin alınması ile elde edilen sinyali, dördüncü sütun ise parçalama sonucunda elde 

edilen kalp çevrimleri ayrı ayrı gösterilmiştir.  

 

 

ġekil 4.3. Kalp ses sinyalinin kalp çevrimlerine ayrılması 
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R tepelerinin belirlenmesinde meydana gelebilecek yanlış tespitlerin önüne 

geçmek için ikinci bir eşik değerinin kullanılması, zamanla ilgili sınırlar getirilmesi gibi 

bazı sezgisel sınırlandırmalar kullanılabilir (Köhler ve ark.,2002). Bu tez çalışmasında 

da bazı hastalarda karşılaşılan düzensiz kalp ritimlerinin önüne geçebilmek için böyle 

bir sınırlandırma getirildi. Düzensiz kalp ritimleri sonucunda bazen bir kayıt içerisinde 

çok uzun veya kısa olan anormal RR aralıkları ile karşılaşılabilmektedir. Kalp çevrimi 

tamamlanmadan kalp tekrar kasıldığında S2 kalp sesi oluşmaz ve sinyalde bir 

karmaşıklık meydana gelir. Bu yüzden bu tip anormal RR aralıklarının seslerin analizini 

bozacağı düşünüldüğü için bir kayıt içerisindeki RR aralıklarının ortalamasının 0.5 

katından küçük ve 1.5 katından büyük olan RR aralıkları çalışmadan çıkarılmıştır.   

4.1.2.2. S1 ve S2 Seslerinin Tespiti 

Kalp ses sinyalleri kalp çevrimlerine ayrıldıktan sonra ikinci ayırma işlemi her 

kalp çevrimi içerisindeki S1 ve S2 seslerinin bulunmasıdır. Bu ayırma işleminde S1 ve 

S2 seslerinin bir kalp periyodu içinde aranacağı zaman aralığının belirlenmesi için 

zaman referansı olarak EKG sinyali ve EKG sinyali ile belirlenen aralıkta S1 ve S2’nin 

tam olarak yerlerinin bulunması içinde kalp ses sinyallerinin zarfı kullanılmıştır. Daha 

önce Bölüm 3’de anlatıldığı gibi S1sesi EKG sinyalinin QRS tepesinden hemen sonra, 

S2 sesi ise EKG sinyalinin T tepesi sonrasında meydana gelir. EKG sinyalleri ile kalp 

ses sinyalleri arasındaki bu ilişkiden yararlanarak her kalp çevrimi içerisindeki S1 ve S2 

sinyallerinin oluştuğu zaman aralığı tespit edildikten sonra, belirlenen aralıkta kalp ses 

sinyallerinin zarfının maksimum olduğu noktalar S1 ve S2 sinyallerinin merkezi olarak 

kabul edilir.  

Kalp seslerinin zarfını bulabilmek için Choi ve Jiang (2008) ve Liang ve ark. 

(1997) kalp ses sinyallerinin Shannon enerjisinden yararlanmışlardır ve Shannon 

enerjisini hesaplamadan önce, kalp ses sinyallerine 1/5 oranında veri indirgeme 

uygulamışlardır. Kalp seslerinin zarfını hesaplamak için sinyal içerisinde sadece düşük 

frekanslı bilgi yeterli olduğu için veri indirgeme yaparak hem Shannon enerji 

hesaplarken ki işlem yükü hem de ani gürültülerin etkisini azaltılmış olunur.  

Kalp ses sinyallerinin zarfını bulabilmek için, benzer şekilde kayıt edilen kalp 

ses sinyalleri üzerinde 1/5 oranında veri indirgeme uygulanıldı. Bunun için önce kalp 

ses sinyallerinin veri miktarı beşte bir oranında azaltılarak örnekleme frekansı 1000 Hz 
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düşürüldü. Daha sonra 1000 Hz alçak geçiren filtre ile filtrelendi. Filtreleme işlemi için 

Kaiser pencere fonksiyonu yardımıyla katsayıları bulunan FIR filtre yapısı 

kullanılmıştır. Filtreleme işleminde meydana gelen zaman gecikmesini önlemek 

amacıyla filtrelenmiş sinyal dizisi ters çevrilerek tekrar aynı filtre ile filtrelenmiştir. 

Böylece sinyalde meydana gelen zaman gecikmesi ortadan kaldırıldı. Filtreleme 

işleminden sonra sinyal Denklem 4.1 kullanılarak tekrar normalize edildi. Veri sayısını 

azaltma, filtreleme ve normalizasyon işlemlerinden sonra elde edilen sinyalin ( HSnorm) 

Shannon enerjisi Denklem 4.2 kullanılarak hesaplanmaktadır. (Wang ve ark., 2007; 

Choi ve Jiang, 2008; Liang ve ark.,1997).   

    
 

 
       

     
             

          (4.2) 

Denklem 4.2’de SE Shannon enerjisi, N Shannon enerjisi hesaplanırken 

kullanılan pencere boyudur. Bu çalışmada Shannon enerjisi hesaplanırken pencere boyu 

20 ms alınarak, %50 örtüşme ile Shanon enerji hesaplanmıştır. Son olarak, pencereleme 

ve beşte bir oranında veri azaltımı nedeniyle kalp ses sinyallerinin zarfı ile ham kalp ses 

sinyalleri aynı boyda olmadığı için zarf sinyalinin örneklemesi, ham ses sinyalleri ile 

zarfın uzunluklarının oranında artırılarak aynı uzunluğa getirildi (Şekil 4.4 ikinci sütun).  

Kalp ses sinyallerinin zarfı bulunduktan sonra, kalp çevriminin belirlenen 

aralıklarında S1 ve S2’nin merkezini bulmak için zarfın maksimum olduğu noktalar 

aranır. S1 sinyalleri EKG R tepesinden hemen sonra meydana geldiği için kalp 

çevriminin başlangıcının %1 ile %20’si arasında zarfın maksimum olduğu nokta S1 

sinyalinin merkezi olarak kabul edilir (Şekil 4.4 birinci sütun) (El-Segaier ve ark., 

2005). S2 sinyalleri de EKG T dalgasından sonra meydana geldiği için kalp çevrimin T 

dalgasının oluştuğu nokta ve sonrasındaki 150 msn arasında zarfın maksimum olduğu 

nokta S2 sinyalinin merkezi olarak kabul edilir (Şekil 4.4 birinci sütun) (Syed ve ark., 

2003).  

S2 sinyalinin bulunabilmesi için kalp çevrimlerine ayrılmış EKG sinyali 

içerisinden T dalgasının bulunması gerekmektedir. EKG sinyali T tepesi kalp çevrimi 

içerisinde R tepesinden 60 ms sonrası ile kalp çevriminin üçte ikilik bölümü arasında 

oluştuğu fizyolojik bilgisine dayanarak bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak belirlenen 

aralıkta EKG dalgasının maksimum olduğu nokta T tepesi olarak alınmıştır (Syed ve 

ark., 2003).  
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ġekil 4.4. Kalp çevrimi içerisinden S1 ve S2 ses sinyallerinin bulunması 

Kalp ses sinyallerinin merkezi bulunduktan sonra merkezin ilerisinde ve 

gerisinde kalp ses sinyallerini kapsayacak şekilde bir sürenin belirlenmesi 

gerekmektedir. Literatürde, Durand ve ark. (1986) S1 sesleri için 100 ms, S2 sesleri için 

50 ms, Liang ve ark. (1997) her iki ses bileşeni için 20-120 msn, Kumar ve ark. (2006) 

her iki ses bileşeni için 30 – 250 msn gibi farklı değerler kullanmışlardır. S1 ve S2’nin 

otomatik olarak seçilmesine yönelik çalışmalarda sesin merkezi belirlendikten sonra, bir 

eşik değeri seçilerek Shannon enerjinin o eşik değerinden büyük olduğu aralık 

(merkezin sağında ve solunda) ses bileşeni olarak alınır. Bu tip çalışmalarda eşik 

değerinin kişiden kişiye değişebileceği de vurgulanarak, Shannon enerjisinin 

merkezindeki değerinin %10 ile %70 arasında deneysel olarak seçilebileceği ve 

Shannon enerjisi içinde en iyi sonucun %40 ile %60 aralığında olduğu söylenmektedir 

(Choi ve Jiang, 2008). Ayrıca belirlenen merkezin ilerisinde ve gerisinde ses sürelerinin 

eşit olmadığı deneysel olarak görülmüştür.  

Kalp seslerinin süresi için literatürde kesin bir bilginin olmaması nedeniyle, 

deneysel olarak elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak 150 ms’lik bir süre seçilmiştir. Fakat 

kalp seslerinin merkezin sağında ve solunda eşit olmaması, solunum esnasında T1 

bileşenlerinin M1 bileşenlerinden uzaklaşması gibi nedenlerle bu sürenin özellikle S1 

sesleri için bazı hastalarda yetersiz olabildiğini gördük. Bu yüzden bu gibi durumların 

önüne geçmek için algoritmaya Choi ve Jiang’nin (2008) kalp ses bileşenlerinin 

otomatik teşhisi için kullandığı eşik değeri kullanılarak ek bir kriter konulmuştur. Bu 
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kritere göre;  eğer merkezin öncesinde ve sonrasındaki kalp ses sinyallerinin zarfı 

merkezdeki değerin %40’sinden büyükse 75 msn olarak alınan süre % 10 oranında 

artırıldı ve yeni belirlenen süre için zarfın değeri tekrar kontrol edildi ve zarfın değeri 

%40’nin altına düşene kadar süre artırılmaya devam edildi. Böylece S1 ve S2 ses 

bileşenleri tam olarak seçilmiştir.  

4.1.2.3. S1 ve S2 Seslerinin Seçilmesi 

Kalp kapağı değiştirilen her bir hastadan 30 sn boyunca kayıt edilen kalp ses 

sinyalleri içerisinden bulunan bütün S1 ve S2’ler belirlendikten sonra analiz süresinin 

azaltılması ve istenmeyen gürültülerin yok edilmesi için bir kayda ait bütün S1 ve S2 

seslerinden birbirine en çok benzeyenler analiz için seçilmiştir. Kalp seslerinin 

seçilmesinde sesler arasındaki korelasyon kullanılmıştır. Şöyle ki; bir kayıt içinde 

bulunan her S1 sesi için diğer S1 sesleri ile arasındaki korelasyonların ortalaması 

hesaplanmaktadır (Denklem 4.3).  

            
 

 
                                      

      (4.3) 

Burada N bir kayıttaki S1 sinyalinin sayısı, S1(k) ortalama korelasyonu 

bulunacak S1 sinyali, S1(n) diğer S1 sinyalleri, OrtKor(k) 30sn’lik kayıt içindeki k. S1 

sesinin diğer S1 sesleri ile arasındaki korelasyonun ortalamasıdır. Daha sonra her S1 

sinyali için hesaplanan ortalama korelasyon değerlerinin standart sapması ve maksimum 

değerleri hesaplanmaktadır. Eğer bir sesin ortalama korelasyon değeri, ortalama 

korelasyonların maksimumu ile standart sapmanın farkından büyükse o ses analiz için 

seçilmektedir. Aynı işlemler S2 sesi içinde tekrarlanarak kayıt edilen seslerden birbirine 

en çok benzeyen sesler analiz için seçilmiş olmaktadır. 

4.2. Frekans Domeni Analiz 

Bu bölüm kayıt edilen kalp ses sinyallerinden seçilen S1 ve S2 sinyallerinin 

frekans bileşenlerinin bulunması ve sesleri tanımlayıcı bir takım özelliklerin 

çıkarılmasını kapsamaktadır. Sinyallerin frekans bileşenlerini bulmak için Fourier 
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dönüşümü temelli geleneksel bir yöntem olan Welch yöntemi ve parametrik bir yöntem 

olan Burg AutoRegressive (AR) yöntemi kullanılmıştır. Bu iki spektrum belirleme 

yöntemi ile bütün hastalardan kayıt edilen S1 ve S2 seslerinin spektrumları ve sesleri 

tanımlayıcı özellikler çıkarılmıştır. 

4.2.1. Welch Yöntemi 

Welch yöntemi Fourier dönüşümü temelli bir spektrum belirleme yöntemidir. Bu 

yüzden Welch yönteminin anlatılmasına geçmeden önce Fourier Dönüşümü ve sayısal 

sinyal işlemede kullanılan formu olan Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD)’nden 

bahsedilecektir. Sürekli sinyallerin Fourier dönüşümü aşağıdaki formül ile ifade edebilir 

(Kay ve ark., 1981, Lyons, 2004) . 

                      
 

  
       (4.4) 

Burada x(t) zaman domeninde sürekli bir sinyal, X(f) zaman domenindeki 

sinyalin frekans domenine dönüştürülmüş halidir. Hem x(t) hem de X(f) sürekli 

ifadelerdir. Matematiksel olan bu ifadenin bilgisayarlarda veya sayısal sinyal işleme 

birimlerinde kullanılabilmesi için Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD) aşağıdaki eşitlik ile 

tanımlanmıştır.  

              
   

 
    

            (4.5) 

Burada x(n) sürekli değişken x(t)’nin zaman domeninde örneklenmiş 

değerlerinin ayrık serisi, X(m) ise frekans domeninde örneklenmiş X(f)’in ayrık 

serisidir.                     euler eşitliğini Denklem 4.5’de yerine konursa  

               
   

 
        

   

 
      

           (4.6) 
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elde edilir. Böylece Denklem 4.5’deki karmaşık üstel ifade gerçek ve sanal bileşenlerine 

ayrılmış olur.  Burada X(m) AFD çıkışının m. bileşeni,  m  frekans domeninde AFD 

çıkış indeksi (m=1,2,3,4…..N-1),  x(n) giriş örneklerinin serisi, n giriş örneklerinin 

zaman domeni indeksi (n=1,2,3,4…..N-1),  N giriş serisinin örnek sayısı ve AFD 

çıkışındaki frekans noktaları sayısıdır. Örnekleme frekansı Fs olan bir sinyalin N örnek 

için AFD’si hesaplandığında frekans domeni çözünürlüğü Fs/N olur. Fakat genellikle 

AFD hesaplamalarını kolaylaştırmak için ikinin kuvveti olacak uzunluktaki sabit 

değerler için AFD hesaplaması yapılır.  Bu durumda da AFD’si alınacak sinyale 

uzunluğu ikinin kuvveti olacak şekilde sıfır değeri eklenir ya da sinyalden bazı örnekler 

çıkarılarak ikinin kuvveti olacak şekilde azaltılır.  

Denklem 4.6 ile tanımlanan AFD çıkış değerleri hem gerçek hem de sanal 

kısımlara sahiptir (                          ).  AFD sonucunun karesinin 

alınması ile sinyalin güç spektrumu elde edilir (               
           

     ) 

ve bu işlem perdiogram olarak adlandırılır (Lyons, 2004). 

AFD’nin teorisinde sinyalin sonsuz uzunlukta olduğu kabul edilir. Pratikte ise bu 

çalışmada kullanılan sinyaller sınırlı bir uzunluğa sahip olduğu için, peridogram ile 

bulunan güç spektrum yoğunluklarında spektral kaçaklar oluşur. Spektral kaçağın 

etkisini azaltmak için sınırlı uzunlukta olan sinyalin baş ve sonundaki değerlerini sıfıra 

yaklaştırarak spektral kaçaklar önlenmeye çalışılmıştır.  Sinyalin baş ve son kısmını 

kademeli olarak sıfıra yaklaştırmak için sinyalin AFD’si hesaplanmadan önce 

pencerelenmesi düzenlenmiş peridogram olarak adlandırılır.  Fakat pencereleme ile 

spektral kaçak azaltılırken sinyal içerisindeki bir birbirine yakın iki farklı bileşeni 

ayırmakta güçleşir (Welch, 1967; Proakis ve Manolakis, 1996).   

Welch yönteminde ise sinyal zaman domeninde bir biri ile örtüşecek şekilde 

parçalara ayrıldıktan sonra düzenlenmiş peridoramının hesaplanması ve her parçanın 

perdiogram sonucunun ortalamasının alınmasıyla sinyalin güç spektrumu elde edilir.  

Welch yönteminde x(n)  N uzunluğundaki giriş sinyali,   L uzunluğunda k adet veri 

parçasına Denklem 4.7’deki gibi ayrılabilir.  

                                           (4.7) 

Denklem 4.7’de xk(n) x(n) den ayrılan k. parça, d bir parçanın başlangıcının bir 

sonraki parçanın başlangıcına olan uzaklığıdır.  Bu şekildeki bir parçalama bütün  x(n) 
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sinyalini kapsar (N=(k-1).d+L).   d ile L arasındaki ilişki parçalar arasındaki örtüşme 

miktarını belirler. d=L ise parçalar arasında örütşme yokken, d=L/2 olması durumunda 

parçalar arasında %50 örtüşme oluşur. Daha sonra elde edilen her xk(n) parçası, 

uzunluğu L olan bir pencere fonksiyonu w(n) ile çarpılarak her bir parçanın peridogramı  

Denklem 4.8 ile hesaplanır (Welch, 1967). 

      
 

 
                         

    
 
      (4.8) 

Denklem 4.8’de Pk(m) k. parçanın düzenlenmiş perdiogramı, w(n) pencereleme 

fonksiyonu ve U pencere fonksiyonun gücü için normalizasyon faktörüdür ve pencere 

fonksiyonu değerlerinin karelerinin ortalamasıdır. Son olarak parçalara ait Pk güç 

spektrumlarının ortalaması Denklem 4.9’daki gibi hesaplanarak Welch yöntemi ile 

sinyalin güç spektrumu elde edilir (Proakis ve Manolakis, 1996).  

       
 

 
   

 
            (4.9) 

4.2.2. Özbağlanımlı (Autoregressive, AR)  Burg Yöntemi 

Parametrik spektrum belirleme yöntemleri geleneksel yöntemlerle elde edilen 

spektrumdaki bozuklukların giderilmesi amacıyla tasarlanmıştır ve özellikle kısa veri 

parçalarının spektrumlarının bulunmasında etkilidir. Parametrik yöntemler güç 

spektrumunun belirlenmesinde model olarak da bilinen doğrusal süreçlerden yararlanır. 

Bu yöntemin temel varsayımı, lineer bir modelin beyaz gürültü ile sürülmesine dayanır. 

Beyaz gürültü ile sürülen lineer sistemin parametreleri (model katsayıları), lineer sistem 

çıkışındaki sinyal ile spektrumu belirlenmek istenilen sinyal karşılaştırılarak ayarlanır. 

Model çıkışı ile spektrumu bulunmak istenilen sinyalin en iyi eşleştiği durumda, 

modelin frekans karakteristiği ile spektrumu bulunmak istenilen sinyalin frekans 

spektrumu da eşleşmiş olur. Yani girişindeki beyaz gürültüyü (bütün frekanslar için eşit 

miktarda enerjiye sahip) çıkışında frekans bileşenleri bulunmak istenilen sinyale 

çevirebilmesi için modelin, frekans spektrumu bulunmak istenilen sinyalin içerdiği 

frekans bileşenlerini geçiren bir filtre gibi davranması gerekir. Modelin transfer 
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fonksiyonu spektrumu belirlenmek istenilen sinyali üretecek şekilde ayarlandığı için 

model, doğrudan spektrumu bulunmak istenilen sinyalin spektrumunu yansıtır.   

Bu yöntem için sistemin transfer fonksiyonuna göre değişen üç farklı model tipi 

(özbağlanımlı (autoregressive, AR), yürüyen ortalama (moving average, MA),  

özbağlanımlı yürüyen ortalama (autoregressive moving average, ARMA)) vardır. 

Model seçimi sinyalin olası frekans spektrumuna bağlıdır. AR modeli özellikle keskin 

tepelere sahip spektrumların belirlenmesinde uygundur (Semmlow, 2004). Üç yöntem 

içerisinde en yaygın olarak kullanılanı AR modelidir. Bunun sebebi AR modelinin hem 

keskin spektrum tepelerinin bulunmasında etkili olması hem de daha az ağırlık katsayı 

ile bir modeli temsil edebilmesindendir. Bunun yanında MA ve ARMA modellerinin 

temsili yüksek katsayılı AR modeli ile sağlanabilmektedir. Dolayısıyla katsayıları diğer 

modellere göre daha kolay hesaplanabilen AR modeli uygulamada daha çok tercih edilir 

(Proakis ve Manolakis, 1996) Ayrıca mekanik kalp ses sinyallerinin değerlendirmesinde 

de frekans tepelerinin önemi büyüktür (Durand ve ark., 1990; Durand ve ark., 1986; Joo 

ve ark., 1983; Foale ve ark., 1983).  Bu yüzden çalışmamızda kalp ses sinyallerinin 

frekanslarının belirlenmesinde AR modeli kullanılacaktır. AR modelinin transfer 

fonksiyonun payı sabit bir sayı ve paydası bir polinomdan oluşur. Bu yüzden bazı 

kaynaklarda bu model tümü-kutup (all-pole) olarak da adlandırılır. AR modeli için fark 

eşitliği  

                      
 
           (4.10) 

şeklinde yazılabilir. Denklem 4.10’da u(n) varyansı σ
2
 olan beyaz gürültü veya model 

girişini, y(n) model çıkışını, a(k) model ağırlık fonksiyonunu ve p model derecesini 

temsil eder.  Denklem 4.10’da model çıkışı model ağırlık katsayıları ile modelin geçmiş 

çıkışlarının konvolüsyonuyla elde edildiği görülmektedir (Kay ve Marple, 1981; 

Semmlow, 2004). 

Model seçiminden sonra kullanılacak katsayı miktarının seçilmesi de elde 

edilecek spektrumu etkilemektedir. Genel yaklaşım model spektrumunun sinyalin 

spektrumunu yansıtacak kadar model derecesinin büyük olmasıdır. Ancak çok büyük 

model dereceleri ise model spektrumunun gürültü spektrumuna uymasına neden 

olabilir. Model derecesinin belirlenmesi için son görü hatası (final prediction error, 

FPE) ve Akaile bilgi ölçüsü (akaike information criterion, AIC) yöntemleri önerilmiştir. 
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Fakat FPE, AIC ve benzeri model derecesi belirleme algoritmalarının kesin sonuçlar 

vermediği deneysel olarak bilinmektedir (Proakis ve Manolakis 1996). Bu yüzden farklı 

model derecelerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek karar verilmelidir.  

Model seçildikten sonra, sinyalin güç spektrumunu bulabilmek için model 

ağırlık katsayılarının hesaplanması gerekir. Model ağırlık katsayılarının hesaplanması 

için Yule-Walker, Burg, koveryans ve düzenlenmiş koveryans yöntemleri gibi farklı 

yaklaşımlar söz konusudur. Her yaklaşım teorik olarak farklı bir spektrum ortaya koyar. 

Yule-Walker yöntemi çözünürlüğü düşük olmasına rağmen en düzgün spektrumu 

sağlar. Burg yöntemi kısa veri kayıtları için çözünürlük problemi yoktur ve oldukça 

kararlı bir modeldir. Koveryans ve düzenlenmiş koveryans yöntemleri ise pek yaygın 

değildir (Semmlow, 2004). Bu yüzden çalışmamızda Burg yöntemi kullanılarak model 

parametreleri dolayısıyla mekanik kalp kapak ses sinyallerinin spektrumu bulunmuştur. 

Model parametreleri bulunduktan sonra giriş sinyalinin GSY Denklem 4.11 kullanılarak 

belirlenir (Proakis ve Manolakis 1996). 

         
  

                 
   

 
       (4.11) 

4.2.3. Frekans Domeni Özellikleri 

Kayıt edilen kalp seslerinin frekans bileşenleri bulunduktan sonra, elde edilen 

frekans bileşenlerinden sesleri tanımlayıcı spektral özellikler çıkarılmıştır. Bunun için 

Durand’ın biyolojik kapaklar için kullandığı spektral özellikler mekanik kapaklar için 

düzenlenmiştir (Durand ve ark., 1990). Bu özellikler;  

F1 :Maksimum genliğe sahip frekans bileşeni(Hz), 

DF1 : Maksimum frekans tepesinin 3dB altındaki bant genişliği(Hz), 

Q1 :Kalite faktörü  (Q1 = F1/DFl),   

A :Bütün güç spektrum yoğunluğu (GSY) altında kalan alan,  

A1 :20-100 Hz bandında GSY altında kalan alan,   

A2 :100-200 Hz bandında GSY altında kalan alandır. 
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ġekil 4.5. Güç spektrum yoğunluklarından elde edilen özellikler 

Şekil 4.5’de sinyallerin güç spektrum yoğunluklarından çıkarılan özelliklerin 

nasıl elde edildiği gösterilmiştir. Şekil 4.5’de F1, bütün güç spektrumu içinde 

maksimum genliğe sahip frekans bileşenidir. DF1, F1’in altındaki ve üstündeki 

frekanslarda maksimum genliğin 0.707 genliğe ulaştığı noktaların frekans değerlerinin 

farkıdır. Q1, F1’in DF1’e bölünmesi ile bulunur. A, A1 ve A2 ise sırasıyla bütün güç 

spektrum yoğunluğunun, 20-100Hz bandının ve 100-200 Hz bandının altında kalan 

alanları göstermektedir. F1, DF1 ve Q1 sinyalin frekans bileşenleriyle alakalı, GSY 

altında kalan alanlar olan A, A1 ve A2 özellikleri ise sinyalin gücüyle alakalı 

özelliklerdir. 

4.3. Zaman-Frekans Domeni Analiz 

Sinyallerin frekans spektrumlarının elde edilmesinde kullanılan yöntemlerin 

temel varsayımı sinyalin frekans bileşenlerinin zamanla değişmediğidir. Ancak 

biyolojik sistem tarafından üretilen çoğu sinyalin frekans bileşenleri zamanla 

değişiklikler gösterebilir. Sinyalin frekans bileşenlerinin zamanla değişimi biyolojik 

sistemdeki bozukluk, gürültü veya her hangi bir olaydan kaynaklanabilir ve biyolojik 

sistem hakkında önemli bir bilgi olabilir. Fakat zamanla frekans bileşenleri değişen 

sinyallerin frekans içerikleri bulunurken sadece ortalama spektral karakteristikleri elde 

edilir ve frekans bileşenindeki bu değişim gözlenemez.  Bu spektral değişimlerin analizi 
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için sinyalin iki boyutlu zaman-frekans domeninde tanımlanması gerekmektedir. Bu iki 

boyuttan bir tanesi zamanı diğeri de belirli bir zaman anında sinyalin frekans 

bileşenlerini gösteren frekansı tanımlar.  

Macar asıllı İngiliz fizikçi olan Dennis Gabor 1946 yılında, işareti küçük 

parçalara ayırıp (pencereleme yöntemi ile bölütlerine ayırmak) inceleyerek kısa-zaman 

Fourier dönüşümü (Short-Time Fourier Transform, STFT) yöntemini geliştirmiştir. 

Dennis Gabor’un kullandığı STFT yönteminin amacı, bir olayın ne zaman ve hangi 

frekansta olduğu hakkında bilgi verir.  Ancak, bu yöntemin bir sakıncası; zaman 

ortamındaki pencerenin boyutu değiştirilirken frekans ortamındaki pencerenin sabit 

kalmasıdır. Pratikte birçok işaret için daha esnek bir yaklaşım gerekmektedir. 

Dolayısıyla, pencere boyutu zaman veya frekans ortamında değişmelidir (Polikar, 1999; 

Misiti, 2007).   

Dalgacık dönüşümü (Wavelet Transform, WT) analizi ile pencerelerin boyutu 

bölgelere göre değişir. Düşük frekans bilgilerine ulaşmak istenildiğinde uzun zaman 

aralığı seçilirken yüksek frekans bilgilerine ulaşılmak istenildiğinde ise kısa zaman 

aralıkları seçilir. WT analizinde işaret, zaman-frekans yerine zaman-ölçek ortamında 

incelenir ve en önemli üstünlüklerinden biri; işaretin belirli bir bölgesinin analiz 

edilmesinin mümkün olmasıdır. Örneğin; küçük bir süreksizliğe sahip bir işaretin, 

Fourier dönüşümü çizdirildiğinde süreksizliğin nerede olduğunu göremeyiz ancak, WT 

analiziyle dalgacık katsayılarını çizdirdiğimizde süreksizliğin nerede olduğu tam olarak 

görülebilmektedir (Misiti ve ark., 2007; Mallat, 1998). 

4.3.1. Kısa Zaman Fourier DönüĢümü (Short-Time Fourier Transform, STFT) 

Zamanla değişen sinyallerin analizi için önerilen ilk yöntem Kısa Zaman Fourier 

Dönüşümü (STFT) dür. STFT’nin temeli sinyalin baştan sona belirli araklılarla 

pencerelenerek parçalara ayrılmasını ve her bölümün ayrı ayrı analiz edilmesine 

dayanır. Pencerelenmiş her parça zamanda bir bölümü ifade ederken, bu zaman 

parçasına karşılık gelen frekans bileşenleri pencerelenmiş sinyalin ayrık Fourier 

dönüşümünün hesaplanması ile elde edilir(Rabiner ve Schafer, 2007; Quatieri, 2002). 

Böylece sinyalin zaman-frekans domeninde tanımı yapılmış olur. Denklem 4.12’de 

STFT’nin nasıl hesaplandığı gösterilmiştir.  
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       (4.12) 

Denklem 4.12’de w(τ-t) pencere fonksiyonunun merkezinin t kadar kaydırılmış 

hali, STFT(t,f) x(t) sinyalininn kısa zaman Fourier dönüşümü, f frekans, t zaman 

ekseninde kaymayı göstermektedir. Bu denklemin ayrık zamanda gösterimi ise 

                         
   

 
      

            (4.13) 

şeklindedir. Denklem 4.13’de  x(n) STFT’si bulunacak sinyal, w(n) L uzunluğunda 

değeri sıfır olmayan pencere fonksiyonu, n pencere fonksiyonun zaman ekseninde 

kayma miktarını, m frekans bileşenlerini göstermektedir. x(n) sinyali ile w(n) pencere 

fonksiyonun n kadar kaydırılmış hali çarpıldığında sinyalin sadece pencere fonksiyonu 

uzunluğundaki parçası seçilmiş olur ve bu kısmın ayrık Fourier dönüşümü alınır ve 

frekans spektrumu bulunur. n bir miktar artırılarak aynı işlem tekrarlanır ve sinyalin 

ikinci parçasının ayrık Fourier dönüşümü hesaplanır. Bu şekilde bütün sinyali 

kapsayacak şekilde bütün parçaların ayrık Fourier dönüşümü alınıp elde edilen frekans 

spektrumları zamana (kaydırma adımlarına) göre birleştirildiğinde STFT elde edilir.  

STFT’de önemli olan iki parametre zaman ve frekans çözünürlüğüdür. Bu iki 

parametre pencere fonksiyonun boyu ile belirlenir. Uzun pencere boyu seçildiğinde 

AFD’nin doğal bir sonucu olarak frekans çözünürlüğü artar. Buna karşılık zaman 

çözünürlüğü azalmış olur.  Pencere boyu sinyalin tamamını kapsayacak kadar büyük 

seçilirse sadece sinyalin frekans spektrumu elde edilmiş olur. Pencere boyu kısa 

seçildiğinde ise zaman çözünürlüğü artarken, frekans çözünürlüğü azalır. Ayrıca 

pencere boyu azaldığında sinyal içerisindeki düşük frekans bileşenleride gözlenemez.  

Benzer şekilde pencere boyu çok kısa seçilirse sinyalin kendisi elde edilir.  

STFT ile elde edilen zaman-frekans tanımında zaman ve frekans 

çöznürlüklerinin çarpımı sabit bir değerdir. Dolayısıyla zaman çözünürlüğü ile frekans 

çözünürlüğü arasında ters orantı vardır. Sonuç olarak, pencere boyu STFT’nin sonucunu 

etkileyen en önemli parametredir. Pencere boyunu doğru seçebilmek için analiz 

edeceğimiz sinyalin özelliklerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir. Pencere boyu sinyalin 

zamanla ani değişimini yakalabilecek kadar kısa, sinyalin frekans bileşenlerini 
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verebilecek kadar uzun olmalıdır. Denklem 4.14’de ilgili sinyalin STFT’nin genliğinin 

karesi olan spektrogamı verir (Rabiner ve Schafer, 2007; Quatieri, 2002).  

                                   (4.14) 

4.3.2. Dalgacık DönüĢümü (Wavelet Transform, WT) 

Bir sinyalin analizi için sabit uzunluklu pencere fonksiyonu kullanan STFT’nin 

sinyal içerisindeki bütün frekans bileşenleri için sabit zaman ve frekans çözünürlüğü 

sağlaması, analiz edilecek olan sinyalin kısa süreliğine yüksek frekans bileşenlerine 

sahip olması veya sinyal boyunca düşük frekanslı bileşenler içermesi gibi durumlarda 

çözünürlük problemleri ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Uzun pencere boyu ile 

yapılan STFT analizi kısa süreli yüksek frekans bileşenlerinin, kısa pencere boyu ile 

yapılan STFT analizi ise sinyal boyunca yavaş değişen düşük frekans bileşenlerinin 

gözlenememesi sonucunu doğurur. Bu problemler, farklı uzunluklarda pencereler 

kullanarak değişken frekans ve zaman çözünürlüğü elde eden dalgacık dönüşümü ile 

çözülmüştür (Polikar, 1999). 

STFT’i analizinde sinüzoitler cinsinde sinyalin tanımlanması yapılırken, 

dalgacık analizinde düzensiz, ortalaması sıfır, genellikle simetrik olmayan ve sınırlı 

süreli bir temel fonksiyon cinsinden sinyal tanımlanır. Temel fonksiyonunun belirli 

oranlarda sıkıştırılması veya genişletilmesi ile elde edilen farklı uzunluklarda temel 

fonksiyonun zaman boyunca kaydırılarak her adımda sinyal ile arasındaki ilişkiye 

bakılarak sinyalin iki boyutlu tanımlanması sağlanır. Dalgacık analizinde ki boyutlardan 

bir tanesi zaman karşılık gelirken diğeri sinyal içerisindeki frekans bileşenlerine karşılık 

gelen skaladır. Skala ile frekans arasındaki ilişki ters orantılıdır (Burrus ve ark. 1998). 

Wavelet dönüşümünün diğer metotlarla karşılaştırıldığında sağladığı en büyük 

üstünlük değişken uzunlukta pencere fonksiyonu kullanmasıdır. Temel fonksiyonun 

sıkıştırılmasıyla (yüksek frekanslı bileşenler ile daha yüksek ilişkili hale getirilmesiyle) 

ile pencere boyu kısalmakta, genişletilmesiyle (düşük frekanslı bileşenlerle daha yüksek 

ilişkili hale getirilmesiyle) pencere boyu uzamaktadır. Böylece yüksek frekanslı 

bileşenler incelenirken zaman çözünürlüğü artırılmış, düşük frekanslı bileşenler 

incelenirken zaman çözünürlüğü azaltılmıştır. Bu da sinyal içerisindeki kısa süreli ani 

frekans değişimlerinin veya uzun pencere boyu ile anlaşılabilecek düşük frekanslı 
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bileşenlerin gözlemlenmesine olanak sağlar. Bu yüzden dalgacık analizi, geçici 

özelliklere sahip,  durağan olmayan ve zamanla değişen sinyallerin analizinde oldukça 

etkili bir yöntemdir. 

4.3.2.1. Sürekli Dalgacık DönüĢümü (Continuous Wavelet Transform, CWT) 

Zamanın bir fonksiyonu olan x(t) sinyalinin dalgacık dönüşümü Denklem 

4.15’de gösterilmiştir.  

              
 

  
    

              (4.15) 

Denklem 4.15’de x(t) analiz edilecek sinyali,      dalgacık fonksiyonu,     
     

dalgacık fonksiyonun karmaşık eşleniği, a genişleme parametresi (skala), b dalgacığın 

konum (öteleme) parametresidir. Denklem 4.16’da temel dalgacık fonksiyonundan elde 

edilen        ’nin a skala parametresi ile genişletilmesi ve b öteleme parametresi ile 

kaydırılması gösterilmektedir (Daubechies, 1990; Mallat, 1998; Soltani, 2002; Adeli ve 

ark.,  2003).  

        
 

    
  

   

 
           (4.16) 

Düşük skala (a) değerleri dalgacık fonksiyonun sıkıştırılmasıyla elde edilir ve 

sinyal içerisindeki ani değişimleri veya yüksek frekanslı bileşenleri izlememizi sağlar. 

Yüksek skala değerleri dalgacık fonksiyonun genişletilmesiyle elde edilir ve yüksek 

skala değerine sahip dalgacık katsayıları sinyal içerisinde yavaşça değişen olayların 

veya düşük frekanslı bileşenlerin takip edilmesini sağlar (Daubechies, 1990; Mallat, 

1998; Soltani, 2002). Denklem 4.16’daki        çarpanı ise enerji normalizasyonu için 

kullanılır ve farklı a değerleri için dalgacığın enerjisinin aynı seviyede kalmasını sağlar 

(Adeli ve ark., 2003).  

Denklem 4.15 fiziksel olarak şu şekilde yorumlanabilir. Dalgacık fonksiyonu 

seçildikten sonra sinyalin başlangıcına yerleştirilir. Dalgacık ile sinyalin ilgili parçası 

arasındaki korelasyonu (konvolisyon integral yoluyla) hesaplanır. Dalgacık zamanda 
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ötelenir ve tekrar korelasyon hesaplanır. Öteleme işlemi bütün sinyali kapsayacak 

şekilde tekrarlanarak her öteleme değeri için korelasyon hesaplanır. Bütün sinyale ait 

korelasyon değerleri bulunduktan sonra dalgacığın skalası değiştirilip öteleme ve 

korelasyon hesaplama işlemleri tekrarlanır. İstenilen bütün skala değerleri için bu işlem 

tekrarlandığında elde edilen matris sinyalin dalgacık dönüşümünü verir (Bradleya ve 

Wilson, 2004).  

Sinyalin belirli bir a skala ve b öteleme değeri için enerji dağılımı iki boyutlu 

dalgacık enerji yoğunluğu fonksiyonu ile verilir. Dalgacık enerji yoğunluğu fonksiyonu 

skalogram (STFT’deki spektrograma karşılık gelir) olarak adlandırılır ve Denklem 4.17 

ile hesaplanır (Addison, 2005). 

                                  (4.17) 

Skalogramda yatay eksen zamanı verirken dikey eksen skala değerlerini 

göstermektedir. Skala değerleri frekans ile ters orantılıdır. Skala değerlerini frekansa 

çevirebilmek dalgacık fonksiyonunun merkez frekansının bilinmesi gerekmektedir. 

Merkez frekansı (fc) dalgacık fonksiyonun Fourier dönüşümünden elde edilir. Fourier 

dönüşümü sonucunda elde edilen spektrumun maksimum olduğu frekans dalgacık 

fonksiyonunun merkez frekansı olarak kabul edilir. Yani dalgacık fonksiyonun en iyi 

örtüştüğü saf sinüzoidin frekansı merkez frekansı olarak alınır. Dalgacık fonksiyonu a 

skala değerince genişletilirse, merkez frekansı da fc/a olur. Son olarak bu eşitliğe 

örnekleme periyodunu eklediğimizde her skala değerine karşılık gelen frekans değeri 

bulunmuş olur.  

   
  

   
          (4.18) 

Denklem 4.18’de a skala, ∆ örnekleme periyodu, fc dalgacığın merkez frekansı, 

fa a skalasına karşılık gelen pseudo frekansıdır (Addison, 2002; Misiti ve ark., 2007).  
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4.3.2.2. Ayrık Dalgacık DönüĢümü (Discrete Wavelet Transform, DWT) 

Sürekli dalgacık dönüşümü Denklem 4.16’da verilen dalgacık fonksiyonun olası 

her skala a ve öteleme b değeri için hesaplanması ile bulunur. Ancak olası her skala 

değeri için bütün dalgacık katsayılarını hesaplamak oldukça zahmetli bir iştir ve sonuçta 

elde edilen veri miktarı oldukça fazladır. Ayrıca skala değerinin ilk ve son değerlerinin 

sonsuz olması teorik olarak sürekli dalgacık dönüşümünün hesaplanması için pek çok 

sıkıştırılmış dalgacık fonksiyonunun kullanılmasını gerektirir. Ayrık dalgacık 

dönüşümünde ise dalgacık fonksiyonun ötelenmesi ve genişletilmesi için kullanılan a ve 

b parametreleri ikinin kuvveti olan değerler için hesaplanır. Böylece sürekli dalgacık 

dönüşümünde bütün değerler için hesaplanan dalgacık dönüşümü sadece ikinin 

kuvvetleri için hesaplanarak genişletme ve öteleme değerleri ayrıklaştırılır.  

a ve b parametrelerinin ayrıklaştırılması için doğal bir yol, a öteleme parametresi 

logaritmik ayrıklaştırılması (a→a
m
) ve b parametresinin yeni a parametresi ile 

ilişkilendirilmesiyle olur. b’yi a ile ilişkilendirmek için de her b ile yapılacak öteleme 

miktarını a ile orantılı   →n  m) hale getirilir. Dalgacık fonksiyonun bu tür bir 

ayrıklaştırması Denklem 4.19’da gösterilmiştir (Addison, 2002). 

        
 

   
   

       
 

  
          (4.19) 

Denklem 4.19’de m ve n birer tamsayıdır ve dalgacık fonksiyonun sırasıyla 

sıkıştırma ve öteleme miktarını kontrol eden yeni parametrelerdir. a0 birden büyük özel 

belirlenmiş bir sıkıştırma parametresi ve b0 sıfırdan büyük öteleme parametresidir. a0 ve 

b0 dalgacık fonksiyonu parametreleri için yaygın olan seçim sırasıyla iki ve birdir. Bu 

seçim yeni ölçek, ikinin kuvveti şeklinde logaritmik hale getirilmiş olur. İkinin kuvveti 

şeklinde ayrıklaştırma pratik açıdan uygulaması en kolay ve en etkili ayrıklaştırmadır. 

a0=2 ve b0=1 değerleri Denklem 4.19’de yerine konursa yeni dalgacık fonksiyonunu 

Denklem 4.20 verildiği şekli ile elde edilmiş olur.  

                    n         (4.20) 
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Denklem 4.20’da verilen ayrıklaştırılmış dalgacık fonksiyonu         ile 

sinyalin DWT’si denklem 4.21 ile elde edilir (Addison, 2002).  

    n       
 

  
                (4.21) 

DWT sonucunda dalgacık dizi ayrışması (wavelet series decomposition) olarak 

bilinen sinyali tanımlayan bir dizi dalgacık katsayısı (d(m,n)) elde edilir. Bu dalgacık 

katsayıları ile ağırlıklandırılmış dalgacık fonksiyonlarının toplamı ile sinyalin tekrar 

oluşturulması ise Denklem 4.22 ile verilmiştir. 

          n                    (4.22) 

Ancak Denklem 4.22’deki dalgacık fonksiyonu        ’nun spektrumunun bant 

geçiren filtre yapısında olması, sinyalin tekrar oluşturulmasında teorik bir problem 

oluşturur. Bunun anlamı dalgacığın ikinin kuvveti şeklinde zaman domeninde 

genişletilmesi, frekans domeninde dalgacığın spektrumunun ikinin kuvveti şeklinde 

sıkışmasına ve merkez frekansının ikinin kuvveti şeklinde kayarak azalmasına neden 

olur. Yani dalgacık fonksiyonunun zaman domeninde her genişletilmesinde, frekans 

domeninde bant genişliği yarıya düşer. Dolayısıyla düşük frekanslardaki bileşenlerin 

tanımlanabilmesi için sinyalin sürekli genişletilmesi gerekir. Ancak bu genişletme 

işlemi her seferinde dalgacık fonksiyonun bant genişliğini yarıya düşürdüğü için bütün 

frekans spektrumunu kapsamak imkânsız hale gelir ya da dalgacık fonksiyonun sınırsız 

sayıda genişletilmesi gerekir.  Sonuç olarak Denklem 4.22’de verilen sinyalin yeniden 

inşasında düşük frekanslı bileşenlerin tanımlanması imkânsızdır. Bu problemin çözümü 

sıfıra kadar bütün spektrumunu kapsayacak şekilde dalgacık fonksiyonunu genişletmeye 

devam etmek yerine düşük frekanslı bileşenleri tanımlayacak bir temel fonksiyonu 

Denklem 4.22 içine yerleştirmektir (Valens, 1999). Bu temel fonksiyon skala 

fonksiyonu olarak adlandırılır. Skala fonksiyonu kullanarak Denklem 4.22’in tekrar 

düzenlenmesi ile x(t) sinyalinin yeniden inşası Denklem 4.23’de verilmiştir (Valens, 

1999; Addison, 2002; Burrus ve ark., 1998).  
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          n                n                                  (4.23) 

Denklem 4.23’de m ve n tamsayı,         skala fonksiyonu,          dalgacık 

fonksiyonu,        detay (detail) veya dalgacık katsayıları,       yaklaşım 

(approximation) veya skala katsayılarıdır. Böylece Denklem 4.23’deki sağ taraftaki 

toplamla orijinal sinyal x(t)’nin düşük frekanslı değişimi skala fonksiyonu ile 

tanımlanırken, eşitliğin sol tarafındaki toplamla orijinal sinyal x(t)’nin yüksek frekanslı 

bileşenleri dalgacık fonksiyonu ile tanımlanır. Denklem 4.23’deki yaklaşım ve detay 

katsayıları sinyalin ayrık dalgacık dönüşümüdür. Bu katsayılar orijinal sinyali tamamen 

tanımlayabilir ve sinyalin analizi, filtrelenmesi ve yeniden oluşturulması için 

kullanılabilir (Burrus ve ark., 1998).  

Yaklaşım ve detay katsayılarını hesaplayabilmek için frekans domeninde 

dalgacık fonksiyonun bant geçiren bir filtre ve skala fonksiyonun alçak geçiren bir filtre 

gibi davrandığı bilgisinden yararlanılır. Bu bilgiye dayanarak, farklı skala değerlerine 

genişletilmiş dalgacık fonksiyonu dizisi ve skala fonksiyonu ile sinyalin tanımlanması 

için hesaplanması gereken skala ve dalgacık katsayıları, sinyalin filtre bankası (filter 

bank) ile alt frekans bantlarına ayrıştırılması ve örnek azaltımı ile bulunabilir (Valens 

1999, Adeli ve ark.,2003).  

Bu şekilde bir filtreleme ile katsayıların bulunması Şekil 4.6’da gösterilmektedir. 

Şekildeki her bir dikdörtgen kutu bir filtreyi ve içerisinde 2↓ sembolü olan elips örnek 

sayısının yarıya indirildiğini göstermektedir. Filtrelerin uygulanması için kullanılan g(n) 

katsayıları dalgacık fonksiyonu        ’ye karşılık gelen yüksek geçiren bir filtredir ve 

sinyal içerisindeki detayları, h(n) katsayıları skala fonksiyonu        ’ye karşılık gelen 

alçak geçiren bir filtredir ve sinyalin düşük frekanslı kaba bilgisini tanımlar.  Örnek 

azaltımı uygulanmış ilk yüksek geçiren filtre çıkışları detay d1(n) katsayıları ve alçak 

geçiren filtre çıkışları yaklaşım (approximation) c1(n) katsayılarını verir. Bu işlem 

sonrasında c1(n) yaklaşım katsayıları tekrar alçak geçiren filtreden geçirilerek c2(n) ve 

yüksek geçiren filtrelerden geçirilerek d2(n) katsayıları elde edilir. Tekrarlayan bir 

şekilde elde edilen her yaklaşım katsayısına bu filtreleme işlemi uygulanarak, sinyal 

istediğimiz çözünürlük miktarına kadar ayrıştırılabilir (Burrus ve ark., 1998; Adeli ve 

ark., 2003). 
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ġekil 4.6. Ayrık dalgacık dönüşümü için alt bant ayrıştırması (g(n)  yüksek geçiren, h(n) alçak geçiren 

filtre) 

4.3.2.3. Dalgacık Fonksiyonları 

Her birinin kendine ait özellikleri olan çok sayıda dalgacık fonksiyonu vardır. 

Dalgacık dönüşümü, uygun dalgacık fonksiyonu seçilmediği zaman sinyal analizindeki 

etkisini kaybeder. Bu yüzden dalgacık dönüşümü için en uygun dalgacık fonksiyonun 

seçilmesi gerekir. Dalgacık fonksiyonları genel olarak ham (crude), komplex ham 

(complex crude), ortogonal, biortogonal olarak dörde ayrılabilir (Fugal, 2009).  

Genellikle düzgün ve simetrik bir yapıya sahip olan ham dalgacık fonksiyonları, 

ortogonal değillerdir ve bu yüzden sadece sürekli dalgacık dönüşümünde kullanılırlar. 

Teorik olarak sonsuz uzunlukta olmasına rağmen az bir zaman aralığının dışında sıfıra 

çok yakın değerler alır.  Meksika şapkası, Morlet, Gaussian ve Meyer ham dalgacık 

fonksiyonlarına örnek olarak verilebilir.  Şekil 4.7’de ham dalgacık fonksiyonlar 

gösterilmektedir.  

Karmaşık değerler almasının dışında kompleks ham dalgacık fonksiyonları ham 

dalgacık fonksiyonlarına benzerler. Ham dalgacık fonksiyonlarının matematik olarak 

ifadelerinde bazı terimler karmaşık değerler olarak kullanıldığında kompleks ham 

dalgacık fonksiyonları elde edilir. Örnek olarak, Shannon, kompleks Morlet ve 

kompleks Gaussian verilebilir.  

Haar, Daubechies, Symlets, Coiflets ise ortogonal dalgacık fonksiyonlarıdır.  

Ortogonal dalgacık fonksiyonları sinyalin ayrıştırılmasından sonra tekrar oluşturulmasın 

da mükemmel sonuçlar verir. Bu yüzden ayrık ve paket dalgacık dönüşümlerinde 

özellikle tercih edilirler. Sadece bant geçiren filtre özelliği değil alçak geçiren filtre 

özelliğine de sahip olduğu için hem dalgacık fonksiyonu olarak hem de skala 

g(n) 2↓ 

h(n) 2↓ 

g(n) 2↓ 

h(n) 2↓ 

x(t) 

d1(n) 

c1(n) 

d2(n) 

c2(n) 

Örnek sayısını 
yarıya indirme 

Yüksek Geçiren 

Filtre 

Alçak Geçiren 

Filtre 
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fonksiyonu olarak kullanılabilirler. Şekil 4.8’de ortoganal dalgacık fonksiyonlarından 

bazıları gösterilmiştir.  

Biortogonal dalgacık fonksiyonları ortogonal dalgacık fonksiyonlarına benzerler.  

Sinyalin ayrıştırma sonrası tekrar birleştirilmesine izin veren fonksiyonlardır. 

Mükemmel simetrileri nedeniyle özellikle görüntü işleme alanında kullanılırlar. 

  

 

ġekil 4.7. Ham dalgacık fonksiyonları 

 

ġekil 4.8. Ortogonal dalgacık fonksiyonları
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5. MEKANĠK KALP KAPAK SESLERĠNĠN ANALĠZ SONUÇLARI 

Bu bölümde kalp ses sinyallerinin frekans ve zaman-frekans domeni 

analizlerinden elde edilen sonuçlar verilecektir. Tez çalışması kapsamında normal 

mekanik kalp kapağına sahip 17 AVR’li (9 Sorin, 8 St. Jude), 14 MVR’li (10 Sorin, 4 

St. Jude) 5 AVR/MVR’li (1 Sorin, 4 St.Jude) olmak üzere toplam 36 hastadan kayıt 

alınmıştır. Normal mekanik kalp kapağı hastalarından ameliyat sonrası ortalama 8 ay 

takip sonucunda toplam 292 defa kalp sesleri kayıt edilmiştir. Ayrıca, mekanik kalp 

kapağı yanında kaçak oluşmuş iki MVR’li, mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş 

bir MVR’li hastalardan da tedavi öncesi ve sonrasında toplam 18 defa kayıt alınmıştır. 

Daha sonra işlenmemiş ham kalp ses sinyallerinin kalp çevrimleri bulunmuş ve her kalp 

çevriminde bulunan birinci ve ikinci kalp ses bileşenleri (S1,S2) çıkarılmıştır (Bölüm 

4). Her kalp çevriminden elde edilen birinci ve ikinci kalp ses sinyalleri bileşenleri (S1 

ve S2) frekans domeni analizler için, kalp çevrimleri ise zaman-frekans domeni 

analizler için kullanılmıştır.  

5.1. Normal Mekanik Kalp Kapak Seslerinin Ġncelenmesi 

Her kalp çevriminde S1 ve S2 bileşenine sahip kalp sesleri hem aort hem mitral 

odaktan kayıt edildiğinde her bir hasta için dört farklı kalp ses bileşeni elde edilmiş olur. 

Ayrıca mekanik kalp kapakları mitral veya aort odağa takılabilir. Dolayısıyla kayıt 

odağı, kalp ses bileşeni ve değiştirilen kapak tipi göz önüne alınarak kayıt edilen kalp 

ses sinyalleri düzenlendiğinde sekiz farklı kalp ses bileşeni elde edilmektedir. Bu 

bileşenler; AVR operasyonu geçirmiş hastanın aort odaktan alınan S1 sesi (AVRAS1), 

S2 sesi (AVRAS2), mitral odaktan alınan S1 sesi (AVRMS1), S2 sesi (AVRMS2), 

MVR operasyonu geçirmiş hastanın aort odaktan alınan S1 sesi(MVRAS1), S2 sesi 

(MVRAS2), mitral odaktan alınan S1 sesi (MVRMS1), S2 sesi (MVRMS2)’dir. Bu 

gruplamanın dışında hem mitral hem aort kapağı değiştirilmiş hastanın aort odağından 

kayıt edilen S1 sesi (MAVRAS1), S2 sesi (MAVRAS2), mitral odaktan kayıt edilen S1 

sesi (MAVRMS1), S2 sesi (MAVRMS2) bileşenleri de incelemek üzere 

gruplandırılmıştır. Bu şekilde bir gruplama yaparak mekanik kalp kapak seslerinin genel 

frekans özelliklerinin belirlenmesinin yanında frekans spektrumunun kalp ses 
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bileşenine, kayıt odağına ve ameliyat tipine bağlı olarak nasıl değiştiği de 

incelenebilecektir.  

Birinci ve ikinci kalp ses sinyalleri bileşenleri en az 150 ms’lik parçalar halinde 

elde edilmiştir. Örnekleme frekansı 5000 Hz olduğu için bu 150 ms’lik kalp ses sinyali 

parçası en az 750 örnekten oluşmaktadır. Bu kayıtların güç spektrumlarının Welch 

yöntemi ile bulunmasında sinyal üç parçaya bölünmüş, Hamming penceresi ile 1024 

uzunluklu ayrık Fouier dönüşümü hesaplanmıştır. Özbağlanımlı Burg yöntemiyle kalp 

seslerinin güç spektrum yoğunluklarının (GSY) bulunabilmesi için de farklı model 

dereceleri için FPE kriteri uygulanmış ve doğruluğun 30 model derecesinden sonra 

değişmediği görülmüştür. Ancak Welch yöntemi ile sonuçları karşılaştırıldığında model 

derecesinin 30 seçilmesiyle AR Burg ile elde edilen spektrumun önemli tepelerini 

kaçıracak derecede düz olduğu görülmüştür. Bu yüzden model derecesi 100’e kadar 

artırılmış ve elde edilen spektrumlar incelenmiştir. Sonuç olarak 100’den daha büyük 

model dereceleri için Burg yönteminin fazladan tepeler oluşturduğu görülmüştür. Bu 

yüzden özbağlanımlı Burg yöntemi için model derecesi 100 seçilmiştir.  

Bir AVR’li bir MVR’li ve bir AVR/MVR’li hastanın bir kalp çevrimine ait kalp 

sesleri ve Welch ve AR Burg yöntemleriyle hesaplanmış GSY’ları Şekil 5.1, 5.2 ve 

5.3’de gösterilmektedir. AVR’li hastanın aort odağından kayıt edilen kalp ses 

sinyallerinden çıkarılan S1 ve S2 (AVRAS1 ve AVRAS2) bileşenleri ve bu bileşenlerin 

GSY’ları Şekil 5.1’in üstteki iki satırında gösterilmektedir. Şekil 5.1’in alttaki iki 

satırında ise AVR’li hastanın mitral odağından kayıt edilen kalp ses sinyallerinden 

çıkarılan S1 ve S2 (AVRMS1 ve AVRMS2)  bileşenleri ve bu bileşenlerin GSY’ları 

gösterilmektedir. MVR’li bir hastanın aort odağından kayıt edilen kalp ses 

sinyallerinden çıkarılan S1 ve S2 (MVRAS1 ve MVRAS2) bileşenleri ve bu 

bileşenlerin GSY’ları Şekil 5.2’in üstteki iki satırında gösterilmektedir. Şekil 5.2’in 

alttaki iki satırında ise MVR’li hastanın mitral odağından kayıt edilen kalp 

sinyallerinden çıkarılan S1 ve S2 (MVRMS1 ve MVRMS2) bileşenleri ve bu 

bileşenlerin GSY’ları gösterilmektedir.  

Hem AVR hem de MVR’li bir hastanın aort odağından kayıt edilen kalp ses 

sinyallerinden çıkarılan S1 ve S2 (MAVRAS1 ve MAVRAS2) bileşenleri ve bu 

bileşenlerin GSY’ları Şekil 5.3’ün üstteki iki satırında, mitral odağından kayıt edilen 

kalp ses sinyallerinden çıkarılan S1 ve S2 (MAVRMS1 ve MAVRMS2) bileşenleri ve 

bu bileşenlerin GSY’ları Şekil 5.3’ün alttaki iki satırında gösterilmektedir.  
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ġekil 5.1. AVR’li hastaların mitral ve aort odaklarından kayıt edilen kalp ses sinyalleri ve GSY’ları 

 

 

ġekil 5.2. MVR’li hastaların mitral ve aort odaklarından kayıt edilen kalp ses sinyalleri ve GSY’ları 
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ġekil 5.3. AVR/MVR’li hastaların mitral ve aort odaklarından kayıt edilen kalp ses sinyalleri ve GSY’ları 

Kalp seslerinin kayıt odakları ise vücut yüzeyinde kalp sesinin ilerleme yönü de 

göz önüne alınarak ilgili sesin en temiz ve kaliteli şekilde kayıt edilebileceği 

noktalardır. Kalp ses sinyallerinin kayıt odakları mitral ve aort odak kayıt odakları 

olarak standardize edilmiştir. Kayıt odakları ve kalp seslerinin izledikleri yollar ana 

hatlarıyla Şekil 5.4’de ki gibi gösterilebilir. Mitral kapak (MK) ve aort kapak (AK) kalp 

içerisinde yan yana bulunmaktadır. Mitral veya aort kapaktan aort odağa olan mesafe 

mitral odağa olan mesafeden daha uzundur. Bu yüzden mitral veya aort kapak 

tarafından üretilen ses, mitral odaktan kayıt edildiğinde göğüs-akciğer sistemi içerisinde 

kısa bir yol alırken aort odaktan kayıt edildiğinde göğüs-akciğer sistemi içerisinde daha 

uzun yol almış yani göğüs-akciğer yapısından daha fazla etkilenmiş olur.  Eğer hasta 

MVR operasyonu geçirdi ise mekanik kapak bileşenine sahip olan S1 sesleri aort 

odağından kayıt edildiğinde göğüs akciğer yapısı içerisinde daha uzun yol almış, mitral 

odaktan kayıt edildiğinde ise daha kısa bir yol almış olur.  Eğer hasta AVR operasyonu 

geçirdi ise mekanik kapak bileşenine sahip olan S2 sesleri aort odaktan kayıt 

edildiğinde göğüs akciğer yapısı içerisinde daha uzun yol almış, mitral odaktan kayıt 

edildiğinde ise daha kısa bir yol almış olur.   
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ġekil 5.4. Kalp kapakları ve kayıt odaklarının basit gösterimi (MK: Mitral Kapak, AK: Aort Kapak) 

Genellikle S1 mitral kalp kapağının kapanması, S2 aort kalp kapağının 

kapanmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir (Sava ve McDonnell 1996). Bu 

yüzden aort kapak replasmanlı bir hastadan kayıt edilen kalp seslerinin S2 bileşeninde, 

mitral kapak replasmanlı bir hastadan kayıt edilen kalp seslerinin S1 bileşeninde 

mekanik kalp kapak sesi daha belirgindir. Dolayısıyla AVR’li bir hastanın S2 kalp ses 

bileşeni mekanik aort kapaktan, S1 kalp ses bileşeni doğal mitral kapaktan, MVR’li bir 

hastanın S1 kalp ses bileşeni mekanik mitral kapaktan, S2 kalp ses bileşeni doğal aort 

kapaktan daha fazla etkilenir.  

Mekanik kalp kapak ses bileşenlerinin farklı iletim yollarından ilerlediği kayıtlar 

AVRAS2 ve AVRMS2 ile MVRAS1 ve MVRMS1’in güç spektrum yoğunluklarından 

elde edilen özellikler karşılaştırılarak göğüs akciğer sistemi içerisinde farklı yollardan 

ilerleyen mekanik kalp kapak seslerinin frekans ve enerjisinin nasıl değiştiği 

görülebilecektir. Mekanik kalp kapak seslerinin güç spektrum yoğunluklarından sesin 

frekansına bağımlı üç ve sesin enerjisi ile ilgili üç olmak üzere toplam altı özellik elde 

edilmiştir. Bu özelliklerin nasıl hesaplandığı Bölüm 4’te anlatılmıştır. Çizelge 5.1 ve 

Çizelge 5.2’de Sorin ve St. Jude marka mekanik kalp kapak sesleri için AVRAS2, 

AVRMS2, MVRAS1 ve MVRMS1 bileşenlerinden elde edilen 6 özelliğin ortalama ve 

standart sapma değerleri Welch ve AR yöntemleri için verilmektedir.  

Çizelge 5.1’de verilen Sorin marka iki yapraklı mekanik kalp kapakları ile AVR 

ve MVR’leri gerçekleştirilmiş hastaların mitral ve aort odaklardan kayıt edilmiş ses 

bileşenlerine ait özellikler incelendiğinde, AVR’li hastalarının S2 seslerinin 

GSY’larından elde edilen F1 ve Q1 özelliklerinin aort odak kayıtları ile mitral odak 

kayıtları arasında (AVRAS2-AVRMS2) istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu 

görülmektedir (p<0.05). Maksimum tepe değerine ait frekansın (F1) sesin kaynağına 

uzak olan aort odak kayıtlarında daha yüksek olduğu görülmektedir. MVR’li hastaların 

ise S1 sesinin GSY’larından elde edilen F1 ve A100-200 özelliklerinin mitral ve aort 

MK AK 

Mitral Odak 
Aort Odak 

Vücut Yüzeyi 
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odak kayıtları arasında (MVRAS1-MVRMS1) istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu 

görülmektedir (p<0.05).  Hem F1 hem A100-200 özellikleri için S1 sesinin mitral odak 

kayıtları yani sesin kaynağına yakın olan kayıt odağından yapılan kayıtlar daha yüksek 

çıkmıştır.  

Çizelge 5.1. Sorin marka iki yapraklı mekanik kalp kapaklarının AVRAS2, AVRMS2, MVRAS1, 
MVRMS1 ses bileşenlerinden elde edilen özelliklerin ortalama (ort.) ve standart sapma (ss.) değerleri  

 GSY Yöntemi Özellikler 
AVRAS2 

(ort. ± ss.) 

AVRMS2 

(ort. ± ss.) 

MVRAS1 

(ort. ± ss.) 

MVRMS1 

(ort. ± ss.) 

S
o

r
in

 Ġ
k
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Y

a
p
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k

lı
 M

e
k
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n
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a
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a
p
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k
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W
e
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h
 Y

ö
n
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m
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F1 83,41±25,63 60,51±23,88 42,79±7,9 53,95±12,01 

DF1 44,96±10,73 43,55±17,3 21,23±4,68 24,4±5,97 

Q1 1,96±0,28 1,54±0,36 2,17±0,62 2,34±0,41 

A 144,47±49,03 121,58±38,4 137,11±75,43 185,43±74,8 

A20-100 91±55,46 80,84±21,07 131,64±72,28 166,11±70,49 

A100-200 46,48±16,58 34,75±21,24 3,64±2,9 15,51±4,97 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 84,57±15,36 54,58±22,04 41,71±8,48 53,98±10,16 

DF1 27,01±6,08 23,87±7,73 12,59±2,94 16,31±4,18 

Q1 3,78±0,39 2,98±0,55 3,8±0,54 4±0,76 

A 63,1±22,3 56,09±16,64 69,51±34,67 93,48±23,94 

A20-100 39,59±24,51 36,18±8,05 65,89±32,93 80,17±25,81 

A100-200 20,17±7,01 16,79±11,88 2±1,26 10,53±7,93 

A,A20-100,A100-200 değerleri 104 ile çarpılmıştır. 

Çizelge 5.2. St. Jude marka iki yapraklı mekanik kalp kapaklarının AVRAS2, AVRMS2, MVRAS1, 
MVRMS1 ses bileşenlerinden elde edilen özelliklerin ortalama (ort.) ve standart sapma (ss.) değerleri 

 GSY Yöntemi Özellikler 
AVRAS2 

(ort. ± ss.) 

AVRMS2 

(ort. ± ss.) 

MVRAS1 

(ort. ± ss.) 

MVRMS1 

(ort. ± ss.) 

S
t.

 J
u

d
e 
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m
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F1 58,8±18,04 53,87±5,32 35,81±1,41 39,1±2,58 

DF1 30,87±8,69 37,07±4,33 19,78±0,53 21,31±1,28 

Q1 1,97±0,14 1,58±0,17 1,85±0,11 1,87±0,1 

A 222,33±47,79 108,65±68,6 204,22±26,22 171,61±30,24 

A20-100 189,63±51,61 78,27±51,11 187,38±25,5 153,18±32,74 

A100-200 24,88±13,14 24,79±15,65 12,83±4,88 14,27±2,11 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 60,8±18,8 52,22±7,1 34,71±1,34 40,32±3,08 

DF1 21,97±6,89 23,3±2,98 10,66±1,31 11,68±0,9 

Q1 3,27±0,77 2,85±0,45 3,48±0,44 4±0,2 

A 100,22±16,76 49,8±30,02 105,72±14,61 81,53±15,74 

A20-100 84,85±20,14 35,64±22,57 91,97±12,72 71,96±16,58 

A100-200 11,33±5,19 11,28±6,67 9,68±3,63 6,69±0,81 

A,A20-100,A100-200 değerleri 104 ile çarpılmıştır. 
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Aynı incelemeyi Çizelge 5.2’de verilen St. Jude marka iki yapraklı mekanik kalp 

kapakları için yaptığımızda, AVR’li hastaların mitral ve aort odaklarından kayıt edilen 

S2 seslerine (AVRAS2-AVRMS2) ait A ve A20-100 özelliklerinin iki farklı kayıt odağı 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Aort 

odaktan yani sesin kaynağına uzak odaktan kayıt edilen S2’lerden elde edilen A ve 

A20-100 özelliklerinin sesin kaynağına yakın olan mitral odaktan kayıt edilen S2’lerden 

elde edilen A ve A20-100 özelliklerinden daha yüksek değerler aldığı görülmektedir. 

Yani mekanik kalp kapağı replasmanı yapılmış aort kapağın kaynağı olduğu S2 

seslerinin mitral ve aort odak kayıtları karşılaştırıldığında seslerin frekans bileşenlerinde 

herhangi bir fark görünmezken, sesin özellikle 20 -100 Hz bandındaki enerjisi kalp 

kapaklarından uzakta olan aort odakta daha fazla çıkmıştır. MVR’li hastalarda ise 

sadece F1 özelliğinin mitral odak kayıtlarında az bir farkla daha yüksek çıktığı 

görülmekte, sesin enerjisiyle alakalı özellikler arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Çizelge 5.3’de hem mitral hem aort kapağı St. Jude marka iki yapraklı mekanik 

kalp kapağı ile değiştirilmiş hastaların aort ve mitral odaktan kayıt edilen S1 ve S2 

mekanik kalp kapak seslerinden elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma 

değerleri verilmiştir.  

Çizelge 5.3. MAVRAS1, MAVRMS1, MAVRAS2, MAVRMS2 seslerinden elde edilen özelliklerin 
ortalama (ort.) ve standart sapma (ss.) değerleri 

 GSY Yöntemi Özellikler 
MAVRAS1 

(ort. ± ss.) 

MAVRMS1 

(ort. ± ss.) 

MAVRAS2 

(ort. ± ss.) 

MAVRMS2 

(ort. ± ss.) 

S
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la
rı

 

W
e
lc

h
 Y

ö
n

te
m

i 

F1 39,03±8,09 54,04±16,86 45,22±8,33 67,32±11,57 

DF1 17,66±1,76 25,13±6,73 28,02±7,15 39,73±7,33 

Q1 2,24±0,4 2,25±0,42 1,69±0,16 1,72±0,05 

A 98,86±65,02 118,27±89,89 215,87±81,98 133,01±33,03 

A20-100 96,52±64,41 110,89±84,92 187,73±81,62 90,01±27,23 

A100-200 1,31±1,64 5±5,65 24,6±12,04 37,53±19,74 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 38,09±9,84 53,83±17,69 43,27±7,79 63,67±8,81 

DF1 9,99±3,03 21,15±11,61 14,65±4,83 26,38±4,67 

Q1 4,14±0,44 3,32±1,01 3,4±0,36 2,92±0,3 

A 61,34±45,8 60,6±42,74 98,21±35,34 57,58±13,55 

A20-100 58,21±43,32 56,18±40,35 85,34±35,39 38,35±11,45 

A100-200 1,78±2,29 2,74±2,79 10,35±4,8 16,33±8,39 

A,A20-100,A100-200 değerleri 104 ile çarpılmıştır. 
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5.2. Hastalıklı Mekanik Kalp Kapak Seslerinin Ġncelenmesi 

Bu bölümde mekanik kalp kapak replasmanlı hastaların kapaklarında meydana 

gelen tromboz ve kaçak hastalıklarının mekanik kalp kapak sesleri ile teşhisine yönelik 

bir takım özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bölüm 4’de anlatılan yöntemleri 

kullanarak bütün hastalıklı ve normal mekanik kalp kapak seslerinden özellikler 

çıkarılarak istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bunun için hastalardan kayıt edilen 

mekanik kalp kapak sesleri önce kalp çevrimlerine ayrılmış daha sonra GSY, STFT, 

CWT ve DWT dönüşümleri hesaplanmıştır.  

Kısa-zaman Fourier dönüşümü (STFT) için pencere boyu 64 örnek yani 12.8 ms 

seçilmiş ve %90 örtüşme oranı ile Gaussian, Hanning, Hamming ve Bartlett pencere 

fonksiyonları için hesaplanmıştır.  

Dalgacık dönüşümüm için kullanılan ve her birinin kendine ait özellikleri olan 

çok sayıda dalgacık fonksiyonu vardır. Farklı dalgacık fonksiyonları farklı amaçlar için 

kullanılır. Dalgacık dönüşümü sinyal ile dalgacık fonksiyonu arasında benzerliğin bir 

ölçümü olduğu için, dönüşüm için uygun dalgacık fonksiyonun sinyal ile benzer 

karakteristiğe sahip olması gerekmektedir (Adeli 2003; Addison, 2002; Soltani, 2002). 

Kalp sesleri üzerinde yapılan önceki çalışmalar incelenildiğinde sürekli ve ayrık 

dalgacık dönüşümü için Morlet, Meksika şapkası, Gabor, Shannon, Haar, Meyer, 

Daubechies gibi çok çeşitli dalgacık fonksiyonlarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak 

yukarıdaki çalışmaların her biri kendi çalışması için farklı bir dalgacık fonksiyonunu 

önermiş ve kalp sesleri için ortak bir dalgacık fonksiyonu belirlenememiştir.  Sonuç 

olarak çalışmamızda da Gaussian, Morlet, Meksika şapkası gibi sadece sürekli dalgacık 

dönüşümü için uygun olan ham dalgacık fonksiyonları sürekli dalgacık dönüşümü için, 

Daubechies, Symlet, Coiflet dalgacık fonksiyonları da ayrık dalgacık dönüşümü için 

kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrık dalgacık dönüşümü sürekli dalgacık 

dönüşümünde işlem kolaylığı sağlaması amacıyla sadece belirli skala değerlerine ait 

sonuçların incelenmesi yönüyle sürekli dalgacık dönüşümünden ayrılmasına rağmen 

yapısal olarak bütün dalgacık fonksiyonlarının sürekli dönüşüme uygun olmamasından 

dolayı ayrık dalgacık dönüşümüyle de mekanik kalp kapak sesleri analiz edilerek farklı 

yapılardaki dalgacık fonksiyonlarının mekanik kalp kapak seslerinin analizine 

uygunluğu araştırılmış olacaktır.  

Bir kalp çevriminin STFT’si sonucu elde edilen spektrogram ve CWT’si 

sonucunda elde edilen skalogramlar ve DWT’si sonucu elde edilen detay ve yaklaşım 
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katsayılarından elde edilen alt bant sinyalleri kalp çevrimin fizyolojik özelliklerinden 

yararlanılarak dört parçaya bölünmüştür. Her kalp çevrimi kasılma (systole) ve gevşeme 

(diastole) evrelerinden oluşur. Birinci kalp sesi sistolün başlangıcında ikinci kalp sesi 

ise diyastolun başlangıcında meydana gelir. Bu bilgiler ışığında kalp çevrimi parçalara 

ayrıldığında;  ilk parça S1 seslerinin oluştuğu bölgeyi, ikinci parça S1 seslerinin 

oluştuğu bölge hariç sistol bölgesi, üçüncü parça S2 seslerinin oluştuğu kısım, dördüncü 

parça ise S2 seslerinin oluştuğu kısım hariç diyastol bölgesidir.   

İlk parça S1 seslerinin bulunmasının anlatıldığı Bölüm 4.1.2.2’deki gibi kalp 

çevriminin Shannon enerjisinin başlangıcındaki % 20’lik kısmında maksimum olduğu 

noktanın ilerisinde ve gerisindeki 75ms’lik kısım yani birinci kalp sesinin oluştuğu 

bölgedir. Üçüncü parça ise ikinci kalp sesinin oluştuğu bölgedir. Üçüncü bölge S2 

seslerinin bulunmasının anlatıldığı Bölüm 4.1.2.2’deki gibi kalp çevriminin Shannon 

enerjisi ve EKG T dalgasından yararlanılarak bulunur.  Yani EKG T dalgası ve 

sonrasındaki 150 ms içinde Shannon enerjisinin maksimum olduğu nokta S2 seslerinin 

merkezi olarak alınır ve merkezin sağında ve solundaki 50 ms’lik kısım üçüncü bölge 

olarak kabul edilir. 

İkinci parça, birinci ve üçüncü parça arasında kalan bölge yani S1 sesi 

ayrıldıktan sonra kalan sistol bölgesi, dördünce parça ise üçüncü parçanın sonundan 

kalp çevriminin sonuna kadar olan bölge yani S2 sesi ayrıldıktan sonra kalan diyastol 

bölgesidir.  

  

 

ġekil 5.4. Bir kalp çevrimine ait mekanik kalp kapak seslerine ait skalogramının parçalara ayrılması 
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Böylece bir kalp çevrimi S1 sesini temsil eden (partS1), S2 sesini temsil eden 

(partS2), S1 sesi hariç sistol bölgesini temsil eden (partSis) ve S2 sesi hariç diyastol 

bölgesini temsil eden (partDias) olmak üzere bir kalp çevrimi dört parçaya bölünmüş 

olur. Yukarıda anlatıldığı şekilde bir kalp çevriminin dört parçaya bölünme işlemi 

skalogram üzerinden Şekil 5.4’de gösterilmektedir. Bu işlem spektrogram, skalogram 

ve detay ve yaklaşım katsayılarından elde edilen alt bant sinyalleri için tekrarlanmıştır.  

Parçalama işleminden sonra her kalp çevriminin spektrogram ve skalogramından 

elde edilen her parça için ayrı ayrı sekiz, yaklaşım ve detay katsayılarından üç özellik 

çıkarılmıştır. Elde edilen özelliklerin karşılaştırılması için iki farklı yol izlenmiştir. İlk 

karşılaştırma hastalık esnasında kayıt edilen ve hastalık tedavi edildikten sonra aynı 

kişiden kayıt edilen mekanik kalp kapak seslerinden elde edilen özellikler arasında, 

ikinci karşılaştırma ise hastalık esnasında kayıt edilen mekanik kalp kapak sesleri ile hiç 

hastalanmamış normal mekanik kalp kapak seslerinden elde edilen özellikler arasında 

yapılmıştır. Özellikler arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak önemli bir fark olup 

olmadığı 0.05 güvenlik seviyesinde gerçekleştirilen t-test ile bulunmuştur.  

Çalışmanın sonuçları verilirken önce hastalıklı, hastalık tedavi edildikten sonra 

ve hiç hastalanmamış normal mekanik kalp kapak seslerinden elde edilen özelliklerin 

ortalama ve standart sapma değerleri ve kutu çizimleri verilmiştir. Daha sonra bu 

özellikler arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla t-test ile gruplara ait 

özellikler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığı araştırıldı. 

Uygulamada farklı pencere fonksiyonu, dalgacık fonksiyonu gibi değişken faktörlerden 

en iyi sonuçların elde edildiği kısımlar sonuçlarda verilirken diğerleri eklerde 

verilmiştir. 

5.2.1. Tromboze Mekanik Kalp Kapak Seslerinin Ġncelenmesi  

Sorin marka mitral kalp kapağı replasmanı gerçekleştirilmiş ve bir yıl sonra nefes 

darlığında artış şikâyetleriyle hastaneye başvurmuş bir hastanın ekokardiyografi ile 

kontrolü gerçekleştirilmiştir. Hastanın şikayetleri ve ekokardiyografi bulguları 

kardiyolog tarafından değerlendirilmiş ve hastanın mekanik kalp kapağında kısmi 

tıkanmaya sebep olan trombüs izlenmiş ve tromboltik tedaviye karar verilmiştir. 

Hastanın trombolitik tedavisinden önce ve sonra elde edilen ve kapak trombozunun 

teşhisinde kullanılan ekokardiyografik bulgular Çizelge 5.4’de verilmektedir.  



60 

 

 

Çizelge 5.4. Tromboze kapak hastasına ait ekokardiyografik bulgular 

 Zirve Basınç Farkı 

(Peak Gradient) 

(mmHg) 

Ortalama Basınç Farkı 

(Mean Gradient) 

(mmHg) 

Pulmoner Arter Basıncı 

(mmHg) 

Trombolitik Tedaviden 

Önce 
23 4.7 58 

Trombolitik Tedaviden 

Sonra 
13 2.1 30 

 

Hastanın kalp sesleri trombolitik tedaviye geçilmeden önce dört defa kayıt 

edilmiş ve toplam 102 kalp çevrimi incelenmek için elde edilmiştir. Trombolitik tedavi 

süresince hastanın ekokardiyografi kayıtları alınmış ve mekanik kapakta tromboz 

oluşumunun yok olduğu anlaşıldığında kalp sesleri yine ayrı zamanlarda dört defa kayıt 

edilmiş ve toplam 75 kalp çevrimi incelenmek için elde edilmiştir. Normal mekanik 

kalp kapak sesleri kayıt edilen hastalardan tromboze kapak hastası ile benzer özellikler 

(cinsiyet, yaş, kayıt zamanı) taşıyan 4 farklı hastadan toplam 141 kalp çevrimi tromboz 

tedavisinden önce kayıt edilen kalp sesleri ile karşılaştırmak için kullanılmıştır.  

Şekil 5.5.a. mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş hastanın tedavi edilmeden 

önce kayıt edilen, Şekil 5.5.b. trombolitik tedavi sonrasında kayıt edilen ve Şekil 5.5.c. 

normal çalışan mitral kapak replasmanlı bir hastadan kayıt edilen mekanik kalp kapak 

seslerinin yaklaşık iki saniyelik kayıtları görülmektedir. Tromboze mekanik kalp 

kapaklı hastanın hem mitral hem de aort odağından kalp sesleri kayıt edilmesine rağmen  

 

 

ġekil 5.5. Tromboze kapaklı hastanın tedavi öncesi ve sonrası ve normal mekanik kalp kapaklı bir 

hastanın mitral odaktan kayıt edilen kalp sesleri   
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incelemeler mitral odak kayıtlarından yapılacaktır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi 

mitral kapağa ait seslerin mitral odak kayıtlarında daha açık olması ikincisi ise hastanın 

tromboze kapak nedeniyle nefes darlığı çektiği için aort odak kayıtlarının çok gürültü 

olmasıdır. Bu yüzden incelemeler hastanın mitral odak kayıtları üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.  

5.2.1.1. Güç Spektrum Yoğunluklarından Elde Edilen Özelliklerin Ġncelenmesi 

Mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş hastaların (TO), aynı hastanın 

tromboz tedavisi ile tromboz oluşumu ortadan kaldırıldıktan sonra (TS) ve aynı kapak 

tipine sahip hiç tromboz oluşmamış normal çalışan mekanik kalp kapağına sahip 

hastaların (N) mitral odağından kayıt edilen S1 seslerinin GSY’larından elde edilen altı 

özelliğin ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 5.5’de, Welch yöntemi ile elde 

edilmiş özelliklerin kutu çizimleri Şekil 5.6’de, AR Burg yöntemi ile elde edilmiş 

özelliklerin kutu çizimleri Şekil 5.7’de, S2 seslerinin GSY’larından elde edilen altı 

özelliğin ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 5.6’da, Welch yöntemi ile elde 

edilmiş özelliklerin kutu çizimleri Şekil 5.8’de, AR Burg yöntemi ile elde edilmiş 

özelliklerin kutu çizimleri Şekil 5.9’de verilmiştir. Özellikler arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark olup olmadığı Runksum testi ile araştırıldığında; 

Çizelge 5.5. MVRMS1 seslerinin GSY’larından elde edilen altı özelliğin ortalama ve standart sapma 
değerleri 

 TO 

MVRMS1 

TS 

MVRMS1 

N (Sorin) 

MVRMS1 

 Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

W
e
lc

h
 Y

ö
n

te
m

i F1 2,99E+01 ± 1,79E+00 2,78E+01 ± 1,48E+00 5,39E+01 ± 1,20E+01 

DF1 1,87E+01 ± 8,86E-01 1,62E+01 ± 2,21E+00 2,44E+01 ± 5,97E+00 

Q1 1,63E+00 ± 1,45E-01 1,79E+00 ± 1,93E-01 2,34E+00 ± 4,10E-01 

A 7,69E-03 ± 1,75E-03 7,51E-03 ± 1,44E-03 1,85E-02 ± 7,48E-03 

A20-100 6,68E-03 ± 1,50E-03 6,83E-03 ± 1,36E-03 1,66E-02 ± 7,05E-03 

A100-200 5,04E-04 ± 1,69E-04 1,44E-04 ± 1,00E-04 1,55E-03 ± 4,97E-04 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 3,15E+01 ± 3,57E+00 2,88E+01 ± 2,61E+00 5,40E+01 ± 1,02E+01 

DF1 9,86E+00 ± 6,04E-01 9,20E+00 ± 1,71E+00 1,63E+01 ± 4,18E+00 

Q1 3,43E+00 ± 4,10E-01 3,42E+00 ± 3,95E-01 4,00E+00 ± 7,63E-01 

A 4,03E-03 ± 9,41E-04 4,26E-03 ± 9,46E-04 9,35E-03 ± 2,39E-03 

A20-100 3,46E-03 ± 7,69E-04 3,76E-03 ± 8,50E-04 8,02E-03 ± 2,58E-03 

A100-200 2,62E-04 ± 9,52E-05 9,07E-05 ± 3,50E-05 1,05E-03 ± 7,93E-04 
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ġekil 5.6. MVRMS1 seslerinin Welch yöntemi ile elde edilen GSY’larından çıkarılan altı özelliğin 

ortalama ve standart sapma değerleridfgsdfg 

 

ġekil 5.7. MVRMS1 seslerinin AR Burg yöntemi ile elde edilen GSY’larından çıkarılan altı özelliğin 

ortalama ve standart sapma değerleri 
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S1 seslerine ait A100-200 (S1 seslerinden elde edilen güç spektrum 

yoğunluklarının 100-200 Hz bandında altında kalan alan) özelliğinin hem TO-TS hem 

de TO-N grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğu görülmüştür 

(p<0.05). Ancak Şekil 5.6 ve 5.7’de verilen bu özelliğe ait kutu çizimleri incelendiğinde 

bu farkın aynı yönde olmadığı görülmektedir. Şöyle ki; TO’ya ait A100-200 özelliğinin 

ortalama değeri hem AR Burg hem Welch yöntemleri için TS’den elde edilen A100-200 

özelliğinden yüksek, N’den elde edilen A100-200 özelliğinden daha küçüktür. Bu 

yüzden S1 seslerinden elde edilen A100-200 özelliği gruplar arasında istatistiksel olarak 

farklılık göstermesine rağmen mekanik kalp kapak trombozunun teşhisi için uygun 

olmadığı düşünülmektedir. A100-200 ve Q1 özelliği hariç S1’e ait diğer özelliklerin 

sadece TO ile N arasında yapılan karşılaştırmasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

ortaya çıkmıştır. Fakat aynı özellikler TO-TS arasında bu farkı göstermemiştir. 

S2 seslerine ait özellikler incelendiğinde de hem AR Burg hem Welch yöntemi 

için yine A100-200 özelliğinin hem TO ile TS hem de TO ile N arasında istatistiksel 

olarak önemli bir farka sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Ayrıca her iki karşılaştırma 

için AR Burg yöntemi ile elde edilen DF1 özelliğinin istatistiksel olarak önemli bir 

farka sahip olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ancak normal kişilerden elde edilen bu iki 

özelliğinin  standart  sapmasının  yüksek  çıkması ve  Şekil 5.8  ve  5.9’da  verilen  kutu 

Çizelge 5.6. MVRMS2 seslerinin GSY’larından elde edilen altı özelliğin ortalama ve standart sapma 
değerleri 

 TO 

MVRMS2 

TS 

MVRMS2 

N (Sorin) 

MVRMS2 

 Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

W
e
lc

h
 Y

ö
n

te
m

i F1 5,26E+01 ± 1,76E+00 4,40E+01 ± 6,71E+00 4,31E+01 ± 7,65E+00 

DF1 2,94E+01 ± 2,10E+00 2,72E+01 ± 2,62E+00 2,62E+01 ± 5,11E+00 

Q1 1,88E+00 ± 1,70E-01 1,71E+00 ± 3,29E-01 1,71E+00 ± 2,16E-01 

A 8,61E-03 ± 1,15E-03 6,76E-03 ± 7,86E-04 4,66E-03 ± 7,29E-03 

A20-100 7,89E-03 ± 1,11E-03 6,48E-03 ± 7,75E-04 4,39E-03 ± 7,24E-03 

A100-200 5,97E-04 ± 1,24E-04 1,80E-04 ± 1,41E-05 2,24E-04 ± 2,20E-04 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 5,25E+01 ± 3,18E+00 4,55E+01 ± 5,37E+00 4,22E+01 ± 8,69E+00 

DF1 2,44E+01 ± 1,66E+00 1,98E+01 ± 1,90E+00 1,68E+01 ± 4,91E+00 

Q1 2,61E+00 ± 2,61E-01 2,60E+00 ± 2,85E-01 3,01E+00 ± 5,31E-01 

A 3,86E-03 ± 5,06E-04 3,13E-03 ± 3,93E-04 2,29E-03 ± 3,76E-03 

A20-100 3,51E-03 ± 4,93E-04 2,94E-03 ± 3,71E-04 2,11E-03 ± 3,66E-03 

A100-200 2,59E-04 ± 4,03E-05 9,27E-05 ± 7,56E-06 1,15E-04 ± 1,00E-04 
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çizimlerinden görüldüğü gibi sınır değerlerinin TO’nun aldığı değerleri kapsaması 

nedeniyle S2’den elde edilen bu iki özelliğin tromboze mekanik kalp kapaklarından elde 

edilen seslerinin ayırt edilmesi için yeterli olmadığı düşünülmektedir.  

 

 

ġekil 5.8.MVRMS2 seslerinin Welch yöntemi ile elde edilen GSY’larından çıkarılan altı özelliğin 

ortalama ve standart sapma değerleri 

 

ġekil 5.9. MVRMS2 seslerinin AR Burg yöntemi ile elde edilen GSY’larından çıkarılan altı özelliğin 

ortalama ve standart sapma değerleri 
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5.2.1.2. STFT Sonuçları 

Tromboze kapaklı bir hastanın, aynı hastanın trombozu tedavi edildikten sonraki 

ve normal Sorin mekanik kalp kapağına sahip bir hastanın bir kalp çevrimine ait kalp 

sesleri ve kalp seslerinin spektrogramlarınının parçalara ayrılmış hali Şekil 5.10’da 

gösterilmektedir. Şekil 5.10’da üstteki ilk satır tromboze kapaklı hastadan kayıt edilen 

bir kalp çevrimini, ikinci satır o kalp çevrimine ait spektrogramı göstermektedir. İkinci 

satırdaki ilk sütundaki spektrogram partS1’e, ikinci sütundaki spektrogram partSis’e, 

üçüncü sütundaki spektrogram partS2’ye, dördüncü sütundaki spektrogram partDias’a 

aittir. Benzer şekilde mekanik kalp kapağındaki tromboz tedavi edildikten sonra aynı 

hastanın ve normal mekanik kalp kapaklı hastanın birer kalp çevrimi ve bu kalp 

çevrimine ait spektrogramlar Şekil 5.10’nun alttaki satırlarında gösterilmektedir. 

Bir kalp çevrimini partS1, partSis, partS2 ve partDias olmak üzere dört parçaya 

ayırdığımız ve her parçadan sekiz özellik elde edildiği için bir kalp çevriminden toplam 

24 özellik elde edilmiştir. Ayrıca STFT işlemi Gaussian, Hanning, Hamming ve Bartlett 

olmak üzere dört farklı pencere fonksiyonu için tekrarlanmıştır. Daha sonra elde edilen 

bu 24 özelliğin tromboze kapak teşhisinde kullanılıp kullanılamayacağı, istatistiksel 

olarak TO ile TS ve TO ile N grupları arasında özelliklerde bir fark olup olmadığı t-test 

uygulanarak araştırılmıştır.  

 

ġekil 5.10. Kapak trombozu tedavisi öncesi ve sonrası ve normal mekanik kalp kapak seslerinin 

spektogramı 
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Sonuç olarak bütün pencere fonksiyonları için kalp çevriminin S1 kalp seslerine 

karşılık gelen partS1 parçasından elde edilen spektogramların Standart Sapma ve 

Ortalama özellikleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu bulunmuştur 

(p<0.05). partS1 parçasından elde edilen diğer özellikler ve diğer parçalardan elde 

edilen bütün özelliklerde grupları ayıran böyle bir fark bulanamamıştır.  

Pencere fonksiyonunun değiştirilmesi ile sonuçlarda bir farklılık olmaması 

nedeniyle burada sadece Hanning pencere fonksiyonu için partS1 spektrogramlarından 

elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 5.7’de ve bu 

özelliklere ait kutu çizimleri Şekil 5.11’de verilmiştir. Çizelge 5.7’nin ilk sütunu kalp 

seslerinin spektrogramından elde edilen özelliklerin adını, ikinci ve üçüncü sütunu 

mekanik kalp kapağında tromboz oluşumu tespit edilmiş hastanın (TO), dördüncü ve 

beşinci sütunu aynı hastanın tedavi edildikten sonraki (TS) ve altıncı ve yedinci sütunu 

normal mekanik kalp kapaklı hastaların (N) kalp seslerinden elde edilen özelliklerin 

ortalama ve standart sapma değerlerini göstermektedir.  

PartS1’in spektrogamının Ortalama ve Standart Sapma özeliklerinin değerleri 

TO ile TS ve TO ile N arasında istatistiksel olarak farklı olmasına rağmen TO’dan elde 

edilen değerler ( 1,16E-05 ± 8,12E-05 )  TS’den elde edilen değerlerden ( 9,22E-06 ± 

6,35E-05) büyük N’den elde edilen değerlerden ( 0,000193 ± 2,6E-05 ) ise küçüktür. Bu 

durum Şekil 5.11’de verilen kutu çizimlerden de anlaşılmaktadır. Bu yüzden partS1’in 

spektrogamından elde edilen bu iki özelliğin mekanik kalp kapak trombozunun 

teşhisinde kullanılabilmesi için uygun değildir.  

 

Çizelge 5.7. Hanning pencere fonksiyonu ile gerçekleştirilen STFT’den elde edilen özelliklerin ortalama 
(ort.) ve standart sapma (ss.) değerleri (partS1) 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,016104 ± 0,000978 0,014931 ± 0,001577 0,018276 ± 0,000789 

Korelasyon 0,950595 ± 0,00278 0,963184 ± 0,007786 0,956641 ± 0,00644 

Enerji 0,944291 ± 0,004576 0,946185 ± 0,002151 0,94964 ± 0,009598 

Homojenlik 0,993476 ± 0,000495 0,993659 ± 0,000348 0,993344 ± 0,000841 

Shan.Enerji 0,000443 ± 8,95E-05 0,000304 ± 0,000132 0,002139 ± 0,00147 

Entropi 0,805536 ± 0,043178 0,746804 ± 0,025547 0,721794 ± 0,08442 

Std.Sap. 8,12E-05 ± 8,36E-06 6,35E-05 ± 1,37E-05 0,000193 ± 7,49E-05 

Ortalama 1,16E-05 ± 9,12E-07 9,22E-06 ± 1,94E-06 2,6E-05 ± 9,71E-06 
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ġekil 5.11. PartS1’in Hanning pencere fonksiyonu ile elde edilmiş spektrogramından elde edilen 

özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri  

5.2.1.3. CWT Sonuçları 

Kalp seslerinin sürekli dalgacık dönüşümleri Morlet, Meksika şapkası ve 

Gaussian (yedinci dereceye kadar) dalgacık fonksiyonları için 1-150. skala değerleri 

aralığında hesaplanmıştır. Özellik çıkarılırken bütün skala değerleri yerine farklı frekans 

gruplarına karşılık gelecek şekilde 10 farklı skala aralığı için hesaplamalar yapılmıştır. 

Bu gruplar 1-30, 30-60, 15-45, 1-60, 45-75, 60-90, 75-100, 60-120, 105-140, 1-150 

skala aralıklarıdır. Sonuç olarak bir kalp çeviriminin 1-150 skala aralıkları için 10 farklı 

dalgacık fonksiyonu (Meksika şapkası, Morlet, Gaussian (1-7. derece)) ile dalgacık 

dönüşümleri hesaplanmış, elde edilen skalogramlar dört parçaya ayrılmış (partS1, 

partSis, partS2, partDias) her dalgacık dönüşümünden 10 farklı skala aralığı (1-30, 30-

60, 15-45, 1-60, 45-75, 60-90, 75-100, 60-120,105-140,1-150) için sekiz farklı özellik  

 (Kontrast, Korelasyon, Enerji, Homojenlik, Shannon Enerji, Entropi, Standart Sapma 

ve Ortalama) hesaplanmıştır. 

Daha sonra tromboze kapaklı hastadan kayıt edilen mekanik kalp kapak ses 

sinyalleri (TO) ile tromboze kapaklı hastanın tedavisinden sonra tekrar kayıt edilen (TS) 

ve normal mekanik kalp kapak hastalarından (N) kayıt edilen kalp ses sinyallerinden 

elde edilen özellikler her bir parça, skala grubu ve dalgacık fonksiyonu için arasında 
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istatistiksel olarak bir fark olup olmadığı t-test ile araştırılmıştır. İstatistiksel olarak 

gruplar arasında önemli bir fark olup olmadığı t-test ile araştırılırken testin önem 

derecesi 0.05 seçilmiştir. Yani p değeri 0.05 değerinden küçük ise gruplar arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu anlaşılmaktadır.  

Mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş bir hastanın ve aynı hastanın 

trombolitik tedavisinden sonra kayıt edilmiş ve normal Sorin mekanik kalp kapağına 

sahip bir hastadan kayıt edilmiş bir kalp çevrimine ait kalp seslerini ve bunların 

skalogramının parçalara ayrılmış hali Şekil 5.12’de gösterilmektedir. Şekil 5.12’de 

üstteki ilk satır tromboze kapaklı hastadan kayıt edilen bir kalp çevrimini, ikinci satır o 

kalp çevrimine ait parçalara ayrılmış skalogramı göstermektedir. İkinci satırdaki ilk 

skalogram partS1’e, ikinci skalogram partSis’e, üçüncü skalogram partS2’ye ve 

dördüncü skalogram partDias’a aittir. Benzer şekilde kapak trombozu tedavi edildikten 

sonra aynı hastanın ve normal mekanik kalp kapaklı hastaların birer kalp çevrimi ve bu 

kalp çevrimine ait skalogram parçaları Şekil 5.12’nin üç, dört, beş ve altıncı satırlarında 

gösterilmektedir.  

 

 

 

ġekil 5.12. TO, TS ve N’nin bir kalp çevrimine ait kalp sesleri ve kalp seslerinin skalogramının parçalara 

ayrılmış hali 
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TO-TS ve TO-N grupları arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar sonucunda; 

beşinci derece Gaussian dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan 

skalogramın partS1 parçasından elde edilen Korelasyon (KorelasyonG5S1), altıncı derece 

Gaussian dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partS1 

parçasından elde edilen Korelasyon (KorelasyonG6S1), Morlet dalgacık fonksiyonun 1-

150 skala değerleri için hesaplanan skalogramının partS1 parçasından elde edilen Enerji 

(EnerjiMorS1) özelliklerinin TO-TS ve TO-N grupları arasında uygulanan t-test 

sonucunda istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğu görüldü (p<0.05).  

Çizelge 5.8’de besinci derece Gaussian dalgacık fonksiyonun 1-30 skala 

değerleri için hesaplanan skalogramın partS1’inden elde edilen özelliklerin ortalama ve 

standart sapma değerleri, Şekil 5.13’de bu özelliklere ait kutu çizimleri verilmektedir. 

KorelasyonG5S1 özelliğinin ortalama ve standart sapma değerleri tromboze mekanik kalp 

kapak sesleri için 0,967255 ± 0,00206, aynı hastanın tromboz tedavisinden sonra kayıt 

edilen kalp seslerinde 0,970986 ± 0,000374 ve normal mekanik kalp kapak sesleri için 

0,972807 ± 0,0029’dir (Çizelge5.8).  

Buradan tromboze kapaklı hastadan elde edilen KorelasyonG5S1 özeliğinin 

ortalama değerinin tromboz tedavisinden sonra ve normal mekanik kalp kapak 

hastalarından elde edilen KorelasyonG5S1 özelliğinin ortalama değerlerinden küçük 

olduğu görülmektedir. Şekil 5.13’de birinci satir ikinci sütunda KorelasyonG5S1 özelliği 

için verilen kutu çiziminden de TO ile TS ve TO ile N veri gruplarının dağılımını 

karşılaştırdığımızda verilerin aldığı hiçbir değerin birbiri ile örtüşmediği 

anlaşılmaktadır.  

Çizelge 5.8. Gaussian 5 dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 
partS1’inden elde edilen özelliklerin ortalama(ort.) ve standart sapma(ss.) değerleri 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,02079 ± 0,003104 0,017255 ± 0,001788 0,018737 ± 0,007906 

Korelasyon 0,967255 ± 0,00206 0,970986 ± 0,000374 0,972807 ± 0,0029 

Enerji 0,863384 ± 0,009885 0,864979 ± 0,013484 0,865566 ± 0,041051 

Homojenlik 0,989851 ± 0,001391 0,991405 ± 0,000885 0,990677 ± 0,003951 

Shan.Enerji 0,011756 ± 0,008681 0,01029 ± 0,001415 0,25887 ± 0,163346 

Entropi 2,317087 ± 0,088034 2,346006 ± 0,203685 2,173634 ± 0,368898 

Std.Sap. 0,000142 ± 5,05E-05 0,000102 ± 2,14E-05 0,001024 ± 0,000398 

Ortalama 3,71E-05 ± 1,22E-05 2,47E-05 ± 5,03E-06 0,000272 ± 0,000138 
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ġekil 5.13. Beşinci derece Gaussian dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan 

skalogramın partS1’inden elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 

Çizelge 5.9’da altıncı derece Gaussian dalgacık fonksiyonu ile 1-30 skala 

aralığında hesaplanan skalogramın partS1’den elde edilen özelliklerin ortalama ve 

standart sapma değerleri, Şekil 5.14’de bu özelliklere ait kutu çizimleri verilmektedir. 

Çizelge 5.9 incelendiğinde KorelasyonG6S1 özelliğinin TO’dan elde edilen ortalamasının 

(0,962385 ± 0,001678), TS (0,966529 ± 0,00119) ve N (0,969913 ± 0,003486)’nin 

ortalamasından küçük olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 5.14’ün birinci satırı ikinci 

sütununda görülen KorelasyonG6S1 özelliğine ait kutu çizimi incelendiğinde ise N 

grubuna ait veri dağılımının diğer iki gruba göre daha geniş olmasına rağmen, N ve 

TS’e ait veri kümeleri birbirine daha yakın ve TO veri kümesinden belirgin şekilde 

büyük değerler aldığı görülmektedir. 
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Çizelge 5.9. Gaussian 6 dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 
partS1’inden elde edilen özelliklerin ortalama(ort.) ve standart sapma(ss.) değerleri 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,021739 ± 0,002973 0,018422 ± 0,00147 0,017406 ± 0,006861 

Korelasyon 0,962385 ± 0,001678 0,966529 ± 0,00119 0,969913 ± 0,003486 

Enerji 0,874503 ± 0,008184 0,874706 ± 0,012117 0,881622 ± 0,037818 

Homojenlik 0,989465 ± 0,001324 0,990875 ± 0,00071 0,991397 ± 0,003407 

Shan.Enerji 0,006188 ± 0,00425 0,004989 ± 0,000685 0,136923 ± 0,11143 

Entropi 2,192691 ± 0,074765 2,241294 ± 0,211088 2,033719 ± 0,338405 

Std.Sap. 0,0001 ± 3,09E-05 6,65E-05 ± 1,49E-05 0,000686 ± 0,00035 

Ortalama 2,53E-05 ± 7,39E-06 1,55E-05 ± 3,32E-06 0,000177 ± 0,000112 

 

 

ġekil 5.14. Altıncı derece Gaussian dalgacık fonksiyonun 1-30 skala değerleri için hesaplanan 

skalogramın partS1’inden elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 

Çizelge 5.10’da Morlet dalgacık fonksiyonun 1-150 skala değerleri için 

hesaplanan skalogramın partS1’inden elde edilen bütün özelliklerin ortalama ve standart 

sapma değerleri, Şekil 5.15’de bu özelliklere ait kutu çizimleri verilmektedir. Çizelge 

5.10’dan TS (0,613716 ± 0,004921) ve N (0,652725 ± 0,054035) gruplarının EnerjiMorS1 

özelliğinin ortalama değerinin TO grubunun EnerjiMorS1 özelliğinin ortalama değerinden 

(0,583113 ± 0,01196) büyük olduğu görülmektedir. Şekil 5.15’de verilen bu özelliğe ait 

kutu çizimleri incelendiğinde ise, TO ile TS veri kümelerinin dağılımlarının birbirinden 

farklı olduğu ve örtüşmediği anlaşılmaktadır. Ancak TO ile N grupları arasında da 
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istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasına rağmen, N veri kümesinin çok geniş bir 

dağılma sahip olduğu ve uç örneklerin TO ile çakıştığı görülmektedir. 

TO-TS ve TO-N grupları arasında karşılaştırılan KorelasyonG5S1, KorelasyonG6S1 

ve EnerjiMorS1 özellikleri istatistiksel olarak birbirinden farklı olmasına rağmen, 

özelliklerin kutu çizimleri incelendiğinde, EnerjiMorS1 özelliğinin N veri kümesinin 

aldığı değerlerin diğer iki gruba göre oldukça geniş olması ve TO grubu ile örtüşmesi 

nedeniyle mekanik kalp kapağında tromboz oluşmuş hastaların değerlendirilmesi için 

uygun olmadığı düşünülmektedir.  

Çizelge 5.10. Morlet dalgacık fonksiyonun 1-150 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 

partS1’inden elde edilen özelliklerin ortalama(ort.) ve standart sapma(ss.) değerleri 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,03113 ± 0,001671 0,027694 ± 0,00071 0,029277 ± 0,003355 

Korelasyon 0,987761 ± 0,001041 0,988754 ± 0,00029 0,980041 ± 0,004417 

Enerji 0,583113 ± 0,01196 0,613716 ± 0,004921 0,652725 ± 0,054035 

Homojenlik 0,984435 ± 0,000835 0,986153 ± 0,000355 0,985361 ± 0,001678 

Shan.Enerji 3,047337 ± 0,229686 3,303024 ± 0,258331 4,660392 ± 1,341388 

Entropi 4,509453 ± 0,083345 4,285932 ± 0,045357 4,23564 ± 0,328086 

Std.Sap. 0,001492 ± 8,27E-05 0,001571 ± 8,16E-05 0,002031 ± 0,000432 

Ortalama 0,000725 ± 3,58E-05 0,000726 ± 3,19E-05 0,000907 ± 0,000115 

 

 

ġekil 5.15. Morlet dalgacık fonksiyonun 1-150 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partS1’inden 

elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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KorelasyonG5S1 ve KorelasyonG6S1 özelliklerinin dağılımları incelendiğinde her 

iki özellik içinde TO-TS ve TO-N gruplarının dağılımlarının örtüşmediği ve benzer 

özellikler taşıdığı görülmektedir. TO-TS grupları arasında ayrımı en iyi beşinci derece 

Gaussian dalgacık fonksiyonundan elde edilen KorelasyonG5S1 özelliği verirken, TO-N 

grupları arasında ise altıncı derece Gaussian dalgacık fonksiyonundan elde edilen 

KorelasyonG6S1 özelliği verdiği p değerlerinden anlaşılmıştır. Bu yüzden mekanik kalp 

kapağında tromboz oluşmuş hastalar ile tromboz oluşumu tedavi edildikten sonraki 

hastalar ve normal mekanik kalp kapağına sahip hastalar arasında farkı ortaya koymak 

için her iki özelliğinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber çalışmada 

kullanılan dalgacık fonksiyonları arasında bu ayrımı sağlayan beşinci ve altıncı derece 

Gaussian dalgacık fonksiyonun tromboze mekanik kalp kapaklarından kayıt edilen ses 

sinyallerinin analizi için en uygun dalgacık fonksiyonu olduğu görülmektedir. Ayrıca 

frekans ile ters orantılı olan farklı skala değerlerinden sadece 1:30 skala bölgesinde 

ayrımın sağlanması ise mekanik kalp kapağında tromboz oluşumunun kalp seslerinin 

yüksek frekans bölgesinde bir değişim meydana getirdiği anlaşılmaktadır.  

PartS1’den elde edilen yukarıdaki özelliklerin yanında partSis ve partS2 

parçalarından da bazı özelliklerin TO-TS ve TO-N grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklar ortaya koyduğu görülmüştür. Bunlar Meksika şapkası dalgacık 

fonksiyonun 75-105 skala değerleri için hesaplanan skalogramının partS2 parçasından 

elde edilen Kontrast, Enerji, Homojenlik ve Entropi özellikleri ve Meksika şapkası 

dalgacık fonksiyonun 105-140 skala değerleri için hesaplanan skalogramının partSis 

parçasından elde edilen Kontrast, Enerji, Homojenlik,  özellikleridir. Ancak TO-TS ve 

TO-N grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farka sahip olmalarına rağmen, EK-

3’de verilen bu özelliklerin ortalama, standart sapma değerleri ve dağılımları 

incelendiğinde TO ile TS veri kümelerinin bir birine yakın, N veri kümesinin ise bu iki 

gruptan oldukça uzakta olduğu görülmüştür. Bu yüzden bu özelliklerin mekanik kalp 

kapağında tromboz oluşmuş hastalarının değerlendirilmesinde uygun olmadığı 

düşünülmektedir.   
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5.2.2. Kaçaklı Mekanik Kalp Kapak Seslerinin Ġncelenmesi 

St. Jude marka mitral kalp kapağı replasmanı gerçekleştirilmiş ve iki ay sonra 

nefes darlığı, bacaklarda şişlik şikâyetleriyle hastaneye başvurmuş iki hastanın 

ekokardiyografi ile kontrolü gerçekleştirilmiştir. Hastaların şikâyetleri ve 

ekokardiyografi bulguları kardiyolog tarafından değerlendirilmiş ve mitral kapak 

dikişlerinde açılmaya bağlı olarak mekanik kalp kapağı etrafında kaçak tespit edilmiş ve 

kaçağın dikişle tamir edilmesine karar verilmiştir.  

Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş hastaların kalp sesleri tamir ameliyatı 

öncesi ikişer defa kayıt edilmiş ve toplam 147 kalp çevrimi incelenmek için elde 

edilmiştir. Kaçak tamiri ameliyatı sonrasında aynı hastaların kalp sesleri yine ayrı 

zamanlarda dört defa kayıt edilmiş ve toplam 96 kalp çevrimi incelenmek için elde 

edilmiştir. Normal St. Jude marka mekanik kalp kapak seslerini sahip dört hastadan da 

ameliyattan iki ay sonra kayıt edilen toplam 98 kalp çevrimi istatistiksel 

karşılaştırmalarda kullanılmıştır.  

Şekil 5.16’de üsteki ilk şekil kaçaklı hastanın tedavi edilmeden önce kayıt 

edilen, ortadaki şekil dikiş ile kaçağın tamiri sonrasında kayıt edilen ve en alttaki 

şekilde normal çalışan mitral kapak replasmanlı bir hastadan kayıt edilen mekanik kalp 

kapak seslerinin yaklaşık iki saniyelik kayıtlar gösterilmektedir.  

 

 

ġekil 5.16. Kaçaklı hastanın tedavi öncesi ve sonrası ve normal mekanik kalp kapaklı bir hastanın mitral 

odaktan kayıt edilen kalp sesleri   
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5.2.2.1. Güç Spektrum Yoğunluklarından Elde Edilen Özelliklerin Ġncelenmesi 

Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş hastaların (KO), mitral kapak kaçağı 

tamir edilmiş aynı hastaların (KS) ve aynı kapak tipine sahip hiç kaçak oluşmamış 

normal çalışan mekanik kalp kapağına sahip hastaların (N) mitral odağından kayıt 

edilen S1 seslerinin GSY’larından elde edilen altı özelliğin ortalama ve standart sapma 

değerleri Çizelge 5.12’de, S2 seslerinin GSY’larından elde edilen altı özelliğin ortalama 

ve standart sapma değerleri Çizelge 5.13’de verilmiştir.  

Çizelge 5.12’de verilen KO, KS ve N gruplarının mitral odağından kayıt edilen 

S1 mekanik kalp kapak seslerinin GSY’larından elde edilen özellikler arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığı araştırıldığında; Welch yöntemiyle 

bulunan GSY’larından hesaplanan DF1 ve Q1 özelliklerinin KO-KS grupları arasında,  

A100-200 özelliğinin KO-N grupları arasında, AR Burg yöntemiyle bulunan 

GSY’larından hesaplanan F1,DF1 ve A100-200 özelliklerinin KO-N grupları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Fakat hem KO-

KS hem de KO-N grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark gösteren bir 

özellikle karşılaşılmamıştır. Şekil 5.17’de S1 seslerinin Welch yöntemi ile bulunan 

GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu çizimleri, Şekil 5.18’de AR Burg yöntemi 

ile bulunan GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu çizimleri gösterilmektedir. 

Çizelge 5.12. S1 mekanik kalp seslerinin GSY’ndan elde edilmiş özelliklerin ortalaması (ort.) ve standart 
sapması (ss.)  

 KO 

MVRMS1 

KS 

MVRMS1 

N (St.Jude) 

MVRMS1 

 Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

W
e
lc

h
 Y

ö
n

te
m

i F1 3,57E+01 ± 2,81E+00 4,33E+01 ± 1,33E+01 3,91E+01 ± 2,58E+00 

DF1 2,05E+01 ± 1,41E+00 1,74E+01 ± 1,58E+00 2,13E+01 ± 1,28E+00 

Q1 1,76E+00 ± 5,28E-02 2,49E+00 ± 6,44E-01 1,87E+00 ± 9,97E-02 

A 1,78E-02 ± 1,44E-02 1,40E-02 ± 3,62E-03 1,72E-02 ± 3,02E-03 

A20-100 1,74E-02 ± 1,41E-02 1,37E-02 ± 3,55E-03 1,53E-02 ± 3,27E-03 

A100-200 2,63E-04 ± 2,04E-04 9,53E-05 ± 9,66E-05 1,43E-03 ± 2,11E-04 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 3,35E+01 ± 2,57E+00 4,25E+01 ± 1,40E+01 4,03E+01 ± 3,08E+00 

DF1 8,73E+00 ± 5,63E-01 9,54E+00 ± 2,54E+00 1,17E+01 ± 8,98E-01 

Q1 3,99E+00 ± 1,85E-01 4,71E+00 ± 8,10E-01 4,00E+00 ± 1,99E-01 

A 8,63E-03 ± 6,67E-03 6,83E-03 ± 1,45E-03 8,15E-03 ± 1,57E-03 

A20-100 8,29E-03 ± 6,49E-03 6,58E-03 ± 1,41E-03 7,20E-03 ± 1,66E-03 

A100-200 1,46E-04 ± 1,03E-04 5,94E-05 ± 5,28E-05 6,69E-04 ± 8,08E-05 
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ġekil 5.17. S1 seslerinin Welch yöntemi ile bulunan GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu 

çizimleri 

 

 

ġekil 5.18. S1 seslerinin AR Burg yöntemi ile bulunan GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu 

çizimleri 
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Çizelge 5.13. S2 mekanik kalp seslerinin GSY’ndan elde edilmiş özelliklerin ortalaması (ort.) ve standart 
sapması (ss.)  

 KO 

MVRMS2 

KS 

MVRMS2 

N (St.Jude) 

MVRMS2 

 Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 
W

e
lc

h
 Y

ö
n

te
m

i F1 4,10E+01 ± 1,28E+01 3,33E+01 ± 1,94E+00 5,53E+01 ± 7,30E+00 

DF1 2,32E+01 ± 1,63E+00 1,56E+01 ± 4,34E+00 4,23E+01 ± 7,38E+00 

Q1 1,81E+00 ± 5,40E-01 2,51E+00 ± 1,10E+00 1,43E+00 ± 1,32E-01 

A 1,16E-02 ± 1,26E-02 1,55E-03 ± 1,40E-03 1,51E-02 ± 4,67E-03 

A20-100 1,07E-02 ± 1,14E-02 1,48E-03 ± 1,36E-03 1,43E-02 ± 4,45E-03 

A100-200 6,87E-04 ± 9,85E-04 2,18E-05 ± 2,54E-05 5,78E-04 ± 1,65E-04 

A
R

 B
u

r
g
 Y

ö
n

te
m

i F1 3,90E+01 ± 1,16E+01 3,44E+01 ± 4,49E+00 5,44E+01 ± 6,80E+00 

DF1 1,02E+01 ± 2,19E+00 1,43E+01 ± 6,78E+00 2,06E+01 ± 3,28E+00 

Q1 4,33E+00 ± 1,19E+00 2,85E+00 ± 8,02E-01 2,87E+00 ± 2,01E-01 

A 5,14E-03 ± 5,36E-03 9,14E-04 ± 5,24E-04 6,26E-03 ± 1,93E-03 

A20-100 4,70E-03 ± 4,86E-03 8,43E-04 ± 5,11E-04 5,93E-03 ± 1,84E-03 

A100-200 2,99E-04 ± 4,05E-04 2,15E-05 ± 1,51E-05 2,06E-04 ± 5,67E-05 

 

Çizelge 5.13’de verilen KO, KS ve N gruplarının mitral odağından kayıt edilen 

S2 mekanik kalp kapak seslerinin GSY’larından elde edilen özellikler arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığı araştırıldığında; Welch ve AR Burg 

yöntemiyle bulunan GSY’larından hesaplanan A100-200 özelliğinin KO- KS grupları 

arasında, AR Burg yöntemiyle bulunan GSY’larından hesaplanan DF1 özelliğinin KO-

N grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğu görülmüştür 

(p<0.05).   

Ayrıca Welch yöntemiyle bulunan GSY’lardan elde edilen DF1 ve AR Burg 

yöntemiyle bulunan GSY’lardan elde edilen Q1 özelliğinin hem KO-KS hem de KO-N 

grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark göstermiştir. Fakat Welch 

yöntemiyle bulunan GSY’lardan elde edilen DF1 özelliğinin KO için ortalaması 

(2,32E+01±1,63E+00), KS’den elde edilen ortalamadan (1,56E+01±4,34E+00) büyük, 

N’den elde edilen ortalamadan (4,23E+01±7,38E+00) küçük olduğu için dikkate 

alınmamıştır (Çizelge 5.13). AR Burg yöntemiyle bulunan S2’lerin GSY’larından elde 

edilen Q1 özelliğinin KO’dan elde edilen ortalaması (4,33±1,19) hem KS’den elde 

edilen (2,85±0,8) hem de N’den elde edilen ortalamadan (2,87±0,2) daha büyüktür. 

Şekil 5.20’de MVRMS2’nin AR Burg yöntemi ile bulunmuş GSY’ndan elde edilen Q1 

özelliğinin kutu çiziminden KO ve KS’in veri dağılımlarının geniş olmasına rağmen, 

birbiri ile örtüşmediği görülmektedir.  
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Dolayısıyla S1 ve S2 seslerinin GSY’larından elde edilen özelliklerin içerisinde 

sadece AR Burg yöntemi ile elde edilen Q1 özelliği kaçaklı mekanik kalp kapak 

seslerini, kaçak tamiri yapılmış ve normal mekanik kalp kapak seslerinden 

ayırabilmektedir. 

 

ġekil 5.19. S2 seslerinin Welch yöntemi ile bulunan GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu 

çizimleri 

 

ġekil 5.20.  S2 seslerinin AR Burg yöntemi ile bulunan GSY’larından elde edilen özelliklere ait kutu 

çizimleri 
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Mekanik kalp kapağında oluşan kaçak kalbin kasılmasıyla kanın aort ve 

pulmoner artere pompalandığı sırada bir miktar kanın kulakçıklara geri dönmesidir. 

Dolayısıyla bu olay kalp çevriminin sistol evresinde gerçekleşir. Fakat kalp çevriminin 

diyastol evresinin başında meydana gelen S2 seslerinden elde edilen Q1 özelliğinin 

kaçaklı hastalar ile kaçağı tamir edilmiş ve normal hastalar arasında ayrımı sağlaması, 

kaçağın sistol evresinden sonra da devam ettiği ve S2 seslerini de etkilediği sonucunu 

ortaya çıkarmıştır. 

5.2.2.2. STFT Sonuçları 

Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş bir hastanın (KO), aynı hastanın kaçağı 

tamir edildikten sonra (KS) ve normal St. Jude mekanik kalp kapağına sahip bir 

hastanın (N) bir kalp çevrimine ait kalp sesleri ve kalp seslerinin spektrogramlarının 

parçalara ayrılmış hali Şekil 5.21’de gösterilmektedir. Şekil 5.21’de üstteki ilk satır 

kaçaklı bir hastadan kayıt edilen bir kalp çevrimini, ikinci satır o kalp çevrimine ait 

spektrogramı göstermektedir. İkinci satırdaki ilk spektrogram partS1’e ikinci 

spektrogram partSis’e, üçüncü spektrogram partS2’ye, dördüncü spektrogram 

partDias’a aittir. Benzer şekilde kaçak tamiri ameliyatından sonra aynı hastanın ve 

normal mekanik kalp kapaklı hastanın birer kalp çevrimi ve bu kalp çevrimine ait 

spektrogram parçaları Şekil 5.21’de gösterilmektedir. 

  

 

ġekil 5.21.Kaçak tedavisi öncesi ve sonrası ve normal mekanik kalp kapak seslerinin spektrogramları 
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Bölüm 5.2.1.2.’de tromboze kapaklı hastaların kalp sesleri için yapılan STFT 

işlemleri kaçaklı hastaların kalp sesleri içinde tekrarlanmıştır. Daha sonra istatistiksel 

olarak KO ile KS ve KO ile N grupları arasında özelliklerde bir fark olup olamadığı 

araştırılmıştır. Sonuç olarak partSis parçasının spektrogramının Standart Sapma ve 

Ortalama özelliklerinin bütün pencere fonksiyonları için KO-KS ve KO-N grupları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğu görülmüştür (p<0.05).  

Çizelge 5.14’de Hanning pencere fonksiyonu ile hesaplanmış partSis parçasına ait 

spektrogramdan elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

verilmektedir. Çizelge 5.14’den KO’nun partSis parçasının spektrogramının Ortalama 

(1,46E-06±7,89E-07) değerleri KS (3E-07±1,69E-07) ve N (2,21E-07±2,75E-07)’nin 

ortalama değerlerinden daha büyüktür. Benzer şekilde KO’nun  partSis parçasının 

spektrogramının Standart Sapma (8,61E-06± 4,3E-06) değerleri KS (2,12E-06±1,12E-

06) ve N (1,18E-06 ±1,15E-06)’nin değerlerinden daha büyüktür.  

Hanning pencere fonksiyonu ile bulunan spektrogramların partSis parçasından 

hesaplanan özelliklerin kutu çizimleri Şekil 5.22’de verilmiştir. Standart Sapma ve 

Ortalama özellikleri için Şekil 5.22’deki kutu çizimleri incelendiğinde de KO’ya ait 

değerlerin KS ve N’nin değerleri ile örtüşmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kalp 

çevriminin partSis bölgesinin spektrogramından elde edilen bu iki özelliğin kaçaklı 

mekanik kalp kapak seslerinin tespiti için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  

Çizelge 5.14. Hanning pencere fonksiyonu ile gerçekleştirilen STFT’den elde edilen özelliklerin ortalama 
(ort.) ve standart sapma (ss.) değerleri (partSis) 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,021113 ± 0,001439 0,014899 ± 0,001655 0,019189 ± 0,01348 

Korelasyon 0,945411 ± 0,002163 0,95429 ± 0,007312 0,944141 ± 0,017691 

Enerji 0,919227 ± 0,008211 0,940871 ± 0,005111 0,933417 ± 0,039569 

Homojenlik 0,990968 ± 0,000693 0,993499 ± 0,000691 0,992122 ± 0,005426 

Shan.Enerji 9,75E-06 ± 8,42E-06 7,75E-07 ± 5,53E-07 2,44E-07 ± 3,35E-07 

Entropi 1,022446 ± 0,069512 0,846559 ± 0,035149 1,012184 ± 0,300145 

Std.Sap. 8,61E-06 ± 4,3E-06 2,12E-06 ± 1,12E-06 1,18E-06 ± 1,15E-06 

Ortalama 1,46E-06 ± 7,89E-07 3E-07 ± 1,69E-07 2,21E-07 ± 2,75E-07 



81 

 

 

 

ġekil 5.22. KO, KS ve N grupları için Hanning penceresi ile hesaplanan spektrogramların partSis 

bölgesinden elde edilen özelliklerin spektrogramları 

5.2.2.3. CWT Sonuçları 

Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş bir hastanın (KO), aynı hastanın tamir 

ameliyatından sonra (KS) ve normal St. Jude mekanik kalp kapağına sahip bir hastanın 

(N) bir kalp çevrimine ait kalp sesleri ve o kalp çevriminin skalogramlarının parçalara 

ayrılmış hali Şekil 5.23 ’de gösterilmektedir. Şekil 5.23’de üstteki ilk satır kaçaklı bir 

hastadan kayıt edilen bir kalp çevrimini, ikinci satır o kalp çevrimine ait skalogramları 

göstermektedir. İkinci satırdaki ilk skalogram partS1’e, ikinci skalogram partSis’e, 

üçüncü skalogramı partS2’ye ve dördüncü skalogram partDias’a aittir. Benzer şekilde 

kaçak tamiri ameliyatından sonra aynı hastanın ve normal mekanik kalp kapaklı 

hastanın birer kalp çevrimi ve bu kalp çevrimine ait parçalara ayrılmış skalogramları 

Şekil 5.23’de gösterilmektedir. 
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ġekil 5.23. Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş bir hastanın (KO) ve aynı hastanın kaçak tamirinden 
sonraki (KS) ve normal St. Jude mekanik kalp kapağına sahip bir hastanın (N) bir kalp çevrimine ait kalp 

sesleri ve kalp  

KO ile KS ve KO ile N gruplarına ait kalp çevrimlerinin skalogramlarının her bir 

parçasından ve skala aralığından elde edilen özellikler arasında bir fark olup olmadığı   

t-test yardımı ile araştırılmıştır. Sonuç olarak partSis ve partS1 parçasına ait 

skalogramlardan elde edilen bazı özellikler KO ile KS ve KO ile N arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark göstermiştir (p<0.01). KO ile KS ve KO ile N arasında 

istatistiksel olarak önemli fark gösteren özellikler Çizelge 5.15’de gösterilmektedir. 

Çizelge 5.15’de ilk sütun kalp seslerinin CWT’sinde kullanılan dalgacık fonksiyonunu, 

ikinci sütun özelliklerin hesaplandığı kalp çevrimi parçasını, üçüncü sütun özelliklerin 

hesaplandığı skala aralığını, dördüncü sütun ise verilen dalgacık fonksiyonu ve skala 

aralığı için bulunan özelliklerden hangilerinin istatistiksel olarak önemli bir farka sahip 

olduğunu belirtmektedir.  

Çizelge 5.15’den de anlaşılabileceği gibi farklı dalgacık fonksiyonları ve skala 

değerleri için partSis bölgesine ait skalogramlardan elde edilen özelliklerinden bazıları 

KO ile KS ve KO ile N arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu 

görülmektedir. Çizelge 5.15’de verilenlerin dışındaki kalp çevrimi parçaları, dalgacık 

fonksiyonu ve skala aralıkları için elde edilen özelliklerin hiç biri her iki karşılaştırma 

için istatistiksel olarak önemli bir fark ortaya koyamamıştır.  
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Çizelge 5.15. KO ile KS ve KO ile N arasında istatistiksel olarak önemli fark gösteren özellikler, 
özelliklerin elde edildiği skalogramın hesaplanmasında kullanılan dalgacık fonksiyonları ve skala 

değerleri 

Dalgacık Fonksiyonu Bölge Skala Özellik Adı 

Gaussian 2 partSis 60 - 90 Enerji 

Gaussian 4 partSis 1-30 Standart Sapma 

Meyer partSis 1 - 150 Homojenlik, Kontrast 

Meyer partSis 15 - 45 Standart Sapma 

Morlet partSis 1 - 60 Ortalama, Standart Sapma, Entropi 

Morlet partSis 15 - 45 Standart Sapma 

Morlet partSis 30 - 60 Standart Sapma, Ortalama 

 

Çizelge 5.15’de verilen özellikler içerisinde kaçaklı hastaların teşhisi için en iyi 

sonucu veren dalgacık fonksiyonunu, skala aralığı ve özelliği bulabilmek için t-test 

sonucunda elde edilen p değerleri ve veri dağılımları incelenmiştir. Çizelge 5.15’de 

verilen bütün dalgacık fonksiyonu ve skala aralıkları için elde edilen özellikler arasında 

en küçük p değerini alanlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Morlet dalgacık fonksiyonu 

ile elde edilmiş skalogramın partSis parçasının 30-60 skala aralığında hesaplanan 

Ortalama özelliğinin gruplar arasındaki farkı ortaya koymada en başarılı özellik olduğu 

görülmüştür. Daha sonra sırasıyla, Morlet dalgacık fonksiyonu partSis parçası 1-60 

skala aralığında hesaplanan Entropi, 15-45, 1-60 ve 30-60 skala aralıklarında 

hesaplanan Standart Sapma ve 1-60 parçası Ortalama özellikleri gelmektedir.   

Morlet dalgacık fonksiyonun 30-60 skala aralığı için Çizelge 5.16’da, 15-45 

skala aralığı için Çizelge 5.17’de, 1-60 skala aralığı için Çizelge 5.18’de partSis 

parçasının skalogramından elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

ve bu özelliklerin kutu çizimleri ise sırasıyla Şekil 5.24, 5.25 ve 5.26’da verilmiştir. 

Çizelge 5.15’de verilen diğer dalgacık fonksiyonları ve skala değerleri için elde edilen 

ortalama ve standart sapma değeri ve kutu çizimleri EK 4’de verilmektedir.  

Morlet dalgacık fonksiyonun 30-60 skala aralığındaki partSis parçasının 

skalogramının Standart Sapma özelliğinin değeri KO için 3,05E-05 ± 8,56E-06, KS için 

1,5E-05 ± 9,81E-06 ve N için 6,94E-06±4,73E-07 ve Ortalama özelliğinin değeri KO 

için 1,75E-05 ± 5,46E-06, KS için 6,89E-06 ± 4,45E-06ve N için 3,21E-06 ±2,95E-

07’dir. Dolayısıyla mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş kişinin kalp ses sinyallerinin 

birinci kalp sesinin sonu ve ikinci kalp sesinin başlangıcı arasında kalan bölgenin 

Morlet dalgacık fonksiyonu ile elde edilmiş skalogramının 30-60 skala aralığındaki 
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Standart Sapma ve Ortalama’sının kaçak tamirinden sonraki ve normal mekanik kalp 

kapaklı hastaların kalp ses sinyallerinin aynı bölgesinden elde edilen skalogramın 

Standart Sapması ve Ortalama’sından daha büyük olduğu görülmektedir. Bu özeliklerin 

Şekil 5.24’de verilen veri dağılımları incelendiğinde; KO’nun Ortalama özelliğinin 

aldığı değerlerin KS ve N ile örtüşmediği, Standart Sapma özelliğinin ise sadece KS ve 

KO arasında uç değerlerde bir örtüşmenin olduğu görülmektedir. 

Çizelge 5.16. Morlet dalgacık fonksiyonun 30-60 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 
partSis’inden elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,077021 ± 0,018564 0,068078 ± 0,007546 0,053568 ± 0,00834 

Korelasyon 0,966548 ± 0,00285 0,966124 ± 0,001148 0,963901 ± 0,00183 

Enerji 0,468626 ± 0,058108 0,517603 ± 0,023697 0,634906 ± 0,048995 

Homojenlik 0,961489 ± 0,009282 0,965962 ± 0,003772 0,973217 ± 0,00417 

Shan.Enerji 0,001346 ± 0,000503 0,000706 ± 0,000474 5,61E-05 ± 1,86E-05 

Entropi 5,628869 ± 0,250348 5,341814 ± 0,091662 4,766024 ± 0,261515 

Std.Sap. 3,05E-05 ± 8,56E-06 1,5E-05 ± 9,81E-06 6,94E-06 ± 4,73E-07 

Ortalama 1,75E-05 ± 5,46E-06 6,89E-06 ± 4,45E-06 3,21E-06 ± 2,95E-07 

 

 

ġekil 5.24. Morlet dalgacık fonksiyonu ile 30:60 skala değerleriyle partSis parçasının skalogramından 

elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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Çizelge 5.17’de verilen Morlet dalgacık fonksiyonun 15:45 skala aralığındaki 

partSis parçasının skalogramının Standart Sapması özelliğinin ortalamasının mekanik 

kalp kapağında kaçak oluşan hastalarda (2E-05±6,64E-06), kaçak tamiri yapıldık-tan 

sonraki (7,74E-06±5,04E-06) ve normal hastalardan (4,64E-06±5,03E-07) daha büyük 

olduğu (Çizelge 5.17) ve Şekil 5.25’de verilen kutu çizimlerinden her iki özelliğin 

aldığı değerlerin örtüşmediği görülmektedir.  

Çizelge 5.17. Morlet dalgacık fonksiyonun 15-45 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 
partS1’inden elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,051939 ± 0,002647 0,05205 ± 0,003584 0,042764 ± 0,019684 

Korelasyon 0,961504 ± 0,00302 0,95885 ± 0,003233 0,959026 ± 0,0055 

Enerji 0,634988 ± 0,011651 0,656754 ± 0,017126 0,759134 ± 0,069937 

Homojenlik 0,974035 ± 0,001331 0,973982 ± 0,00179 0,97884 ± 0,009488 

Shan.Enerji 0,000696 ± 0,000363 0,000265 ± 0,000177 2,25E-05 ± 3,42E-06 

Entropi 4,611991 ± 0,19179 4,425732 ± 0,140983 3,718936 ± 0,450119 

Std.Sap. 2E-05 ± 6,64E-06 7,74E-06 ± 5,04E-06 4,64E-06 ± 5,03E-07 

Ortalama 8,97E-06 ± 3,74E-06 2,81E-06 ± 1,82E-06 1,59E-06 ± 3,48E-08 

 

 

ġekil 5.25. Morlet dalgacık fonksiyonu ile 15:45 skala değerleriyle partSis parçasının skalogramından 

elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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Çizelge 5.18’de verilen Morlet dalgacık fonksiyonun 1-60 skala aralığındaki 

partSis parçasının skalogramının Entropi, Standart Sapma ve Ortalama özelliklerinin 

ortalamasının mekanik kalp kapağında kaçak oluşan hastalarda,  kaçak tamiri 

yapıldıktan sonraki ve normal hastalardan daha büyüktür. Şekil 5.26’de verilen kutu 

çizimlerinden her iki özelliğin aldığı değerlerin örtüşmediği görülmektedir.  

Çizelge 5.18. Morlet dalgacık fonksiyonun 1-60 skala değerleri için hesaplanan skalogramın 
partSis’inden elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,042236 ± 0,008138 0,036501 ± 0,004218 0,031706 ± 0,007238 

Korelasyon 0,969052 ± 0,000676 0,969374 ± 0,001211 0,964275 ± 0,003209 

Enerji 0,665077 ± 0,030734 0,705968 ± 0,019598 0,773886 ± 0,042166 

Homojenlik 0,978882 ± 0,004069 0,98175 ± 0,002109 0,984159 ± 0,003604 

Shan.Enerji 0,001471 ± 0,000605 0,000732 ± 0,000491 5,74E-05 ± 1,87E-05 

Entropi 4,175183 ± 0,082187 3,819501 ± 0,091907 3,457461 ± 0,281936 

Std.Sap. 2,43E-05 ± 7,37E-06 1,14E-05 ± 7,46E-06 5,29E-06 ± 3,39E-07 

Ortalama 1,02E-05 ± 3,63E-06 3,81E-06 ± 2,46E-06 1,79E-06 ± 1,54E-07 

 

 

 

ġekil 5.26. Morlet dalgacık fonksiyonu ile 1:60 skala değerleriyle partSis parçasının skalogramından elde 

edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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Mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş hastaların belirlenmesine en ayırt 

özelliklerin Morlet dalgacık fonksiyonuyla skalogramı bulunmuş kalp çevriminin 

partSis parçasından elde edilmesi, bu dalgacık fonksiyonun kaçak sonucu kalp 

seslerindeki değişimi anlamak için en uygun olduğu söylenebilir. Bunun yanında Meyer 

dalgacık fonksiyonu 1-150 skala aralığı ve Gaussian 2 dalgacık fonksiyonu 60-90 skala 

aralığı hariç diğerlerinin düşük skala değerlerinde yani yüksek frekans bölgesine 

karşılık gelmektedir.  

5.2.2.4. DWT Sonuçları 

Ayrık dalgacık dönüşümü mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş hastaların, 

aynı hastaların kaçak tamir ameliyatından sonraki ve normal St.Jude mekanik kalp 

kapağına sahip hastalardan kayıt edilen kalp ses sinyallerine uygulanmıştır. Ayrık 

dalgacık dönüşümünde ayrıklaştırma seviyesi beş alınmıştır. Böylece mekanik kalp 

kapak ses sinyalleri D1,D2,D3,D4, D5 detay ve A5 yaklaşım alt bandına ayrıştırılmıştır.  

Çalışmada kullanılan örnekleme frekansı 5000 Hz olduğu için ayrıştırılmış sinyallere 

karşılık gelen frekans bantları D1 için 1250–2500 Hz, D2 için 625–1250 Hz, D3 için 

312.5-625 Hz,  D4 için 156.25-312.5 Hz D5 için 78.125-156.25 Hz ve A5 için 0–

78.125Hz’dir. Bu ayrıştırma sonucunda ham kalp sinyallerinin yukarıda belirtilen farklı 

frekans bantlarını ayrı ayrı incelenebilecektir.  

Kaçaklı bir hastanın, aynı hastanın kaçak tamiri operasyonundan sonraki ve 

normal mekanik kalp kapağına sahip bir hastanın bir kalp çevrimine ait kalp ses 

sinyalleri ve bu sinyallerin Daubechies 2 dalgacık fonksiyonu ile beşinci seviyeye kadar 

ayrıştırılması sırasıyla Şekil 5.27, 5.28 ve 5.29’de gösterilmektedir. Her şekilde ilk satır 

bir kalp çevrimine ait ham kalp ses sinyallerini, ikinci satır beşinci seviye yaklaşım 

katsayıları kullanılarak tekrar elde edilen A5 alt bandı,  üçüncü, dördüncü, beşinci, 

altıncı ve yedinci satır ise ilgili detay katsayıları kullanılarak elde edilen D5, D4, D3, 

D2, D1 alt bantlarını göstermektedir. 
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ġekil 5.27. Kaçaklı mekanik kalp kapak sesleri ve DWT sonucu elde edilen alt bantları 

 

ġekil 5.28. Kaçak tamir operasyonu sonrasında kayıt edilen mekanik kalp kapak sesleri ve DWT sonucu 

elde edilen alt bantları 
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ġekil 5.29. Normal mekanik kalp kapak sesleri ve DWT sonucu elde edilen alt bantları 

Ayrıklaştırma işlemi Daubechies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Symlet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Coiflet 1, 2, 3, 4, 5 dalgacık fonksiyonları için tekrarlanmıştır. DWT ile ayrıklaştırma 

işleminden sonra elde edilen her alt bant bölüm başında anlatıldığı gibi dört parçaya 

ayrılmıştır. Sonra her bir alt banttan elde edilen dört parçanın her biri için Shannon 

entropi (Ent), en küçük (min) ve en büyük (max) değerler birer özellik olarak 

hesaplanmıştır. Bütün özellikler hesaplandıktan sonra KO, KS ve N gruplarına ait 

özellikler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda istatistiksel 

olarak hem KO ile KS hem de KO ile N arasında önemli bir fark olan özelliklerin elde 

edildiği dalgacık fonksiyonları ve kalp çevrimi parçaları Çizelge 5.19’da verilmiştir. 

Çizelge 5.19’da ilk sütun ayrıklaştırma işleminde kullanılan dalgacık fonksiyonunu, 

ikinci sütun kalp çevrimi parçasını ve dördüncü sütun ise istatistiksel olarak gruplar 

arasında önemli bir farka sahip olan özellikleri göstermektedir.  

Çizelge 5.19’da verilen özellikler içerisinde gruplar arasındaki farkı en iyi ortaya 

koyan özelliği bulabilmek için t-test sonucunda elde edilen p değerleri incelenmiştir. 

Bunun için Çizelge 5.19’da verilen bütün dalgacık fonksiyonu için elde edilen özellikler 

arasında en küçük p değerini alanlar tespit edilmiştir.  Sonuç olarak, ikinci derece 

Daubechies dalgacık fonksiyonu (db2) ile ayrıştırma sonucunda elde edilen D5 alt 

bandının en büyük (maxD5) ve en küçük (minD5) değerleri, ikinci derece Symlet 

dalgacık fonksiyonu (sym2) ile yapılan ayrıştırmanın D4 alt bandının entropisi (EntD4),  
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Çizelge 5.19. DWT ile KO ile KS ve KO ile N arasında istatistiksel olarak önemli fark olan özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikinci derece Daubechies dalgacık fonksiyonu (db2) ile ayrıştırma sonucunda elde 

edilen D4 alt bandının en büyük (maxD4) ve en küçük minD4 değeri gruplar arasında 

farkı sağlayan en iyi beş özelliklerdir. Çizelge 5.20’de bu özelliklerinin ortalama ve 

standart sapma değerleri, Şekil 5.30’da ise kutu çizimleri verilmektedir. Çizelge 5.19’da 

verilen diğer dalgacık fonksiyonları için elde edilen özelliklerin ortalama ve standart 

sapma değeri ve kutu çizimleri EK 5’dedir.  

Çizelge 5.20’de verilen maxD5, maxD4 ve EntD4 özelliklerinin KO’dan elde 

edilen ortalama değerleri KS ve N’den elde edilen ortalama değerlerden daha büyük, 

minD5 ve minD4 özelliklerinin KO’dan elde edilen ortalama değerleri ise KS ve N’den 

elde edilen ortalama değerlreden daha küçüktür. Şekil 5.30’da bu özelliklere ait kutu 

çizimleri incelendiğinde KO ve KS’den elde edilen özelliklerin aldığı değerlerin N’e 

göre dağılımlarının daha geniş olduğu yani KO ve KS’den elde edilen özelliklerin 

standart sapmasının N’e göre daha büyük olduğu görülmektedir. Ancak KO ve KS’den 

elde edilen özelliklerin standart sapmalarının büyük olmasına rağmen KO veri 

kümesinin hem KO hem de N ile örtüşmediği görülmektedir. Bu yüzden ayrık dalgacık 

dönüşümünden elde edilen bu özelliklerin kaçaklı mekanik kalp kapak seslerinin teşhisi 

için kullanılabilcek önemli birer parametre olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu 

özellikler dördüncü ve beşinci derece detay alt banlarından elde edildiği için mekanik 

kalp kapağında oluşan kaçağın özellikle D4 için 156.25 - 312.5 Hz ve D5 için 78.125-

156.25 Hz frekans bandında etkili olduğu anlaşılır. 

 

Dalgacık Fonksiyonu Parça Özellik 

Daubechies 2 partSis minD4, maxD4, minD5, maxD5 

Daubechies 3 partSis minD4 

Daubechies 5 partSis minD4, maxD4 

Symlet 2 partSis EntD4, EntD3 

Symlet 3 partSis maxD4 

Symlet 4 partSis EntD4 

Symlet 5 partSis minD4, maxD4 

Coiflet 2 partSis maxD5 
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Çizelge 5.20. Daubechies 2 dalgacık fonksiyonuyla yapılan ayrıştırma sonucunda elde edilen maxD5, 
minD5, maxD4 ve Symlet 2 dalgacık fonksiyonuyla yapılan ayrıştırma sonucunda elde edilen EntD4 

özelliklerinin ortalama ve standart sapması 

  KO KS N (St. Jude) 

Dalg. 

Fonk. 
Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

db2 maxD5 1,09E-01 ± 2,42E-02 6,03E-02 ± 2,86E-02 3,76E-02 ± 7,19E-03 

db2 minD5 -1,06E-01 ± 1,83E-02 -6,06E-02 ± 2,93E-02 -3,95E-02 ± 6,88E-03 

sym2 EntD4 3,96E-01 ± 8,69E-02 1,91E-01 ± 1,21E-01 1,14E-01 ± 2,21E-02 

db2 maxD4 5,55E-02 ± 1,70E-02 2,88E-02 ± 1,40E-02 2,45E-02 ± 3,51E-03 

db2 minD4 -5,79E-02 ± 1,93E-02 -2,96E-02 ± 1,49E-02 -2,53E-02 ± 2,94E-03 

 

 

 

ġekil 5.30. Daubechies 2 dalgacık fonksiyonuyla yapılan ayrıştırma sonucunda elde edilen maxD5, 
minD5, maxD4, minD4 ve Symlet 2 dalgacık fonksiyonuyla yapılan ayrıştırma sonucunda elde edilen 

EntD4 özelliğinin kutu çizimi
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6. TARTIġMA 

 

Mekanik kalp kapakları, doğal kalp kapağının bir hastalık nedeniyle iş göremez 

hale geldiğinde yerine takılan kapaklardır. İlk kapak değişiminden bu yana daha 

merkezi kan akışı sağlamak, pıhtı oluşumu ve enfeksiyon riskini azaltmak ve kapakların 

sağlamlığını artırmak amacıyla hem kapağın yapısı hem de kullanılan biometaryaller 

üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

Bütün bu çabalara rağmen mekanik kalp kapak değiştirme sonrasında 

komplikasyonlar halen devam etmektedir. Ayrıca hastaların hematolojik bulgularına 

göre düzenlenen ömür boyu pıhtı önleyici tedavi alması ve kapak fonksiyon 

bozuklarının kontrolü için periyodik olarak kontrolü gerekmektedir (Famaey ve ark., 

2010; Romata ve ark., 2011). Bu yüzden hastanın yılda bir defa ekokardiyografi ile 

kontrolü yapılır ve gerek görülürse sinefloroskopi (cinefluoroscopy), bilgisayarlı 

tomografi (CT) ile mekanik kalp kapak yapraklarının hareketlerinin görüntülenir. 

Ekokardiyografinin pahalı bir cihaz olması, bütün sağlık kuruluşlarında bulunmaması 

ve kullanılması için bir uzman gerektirmesi, sinefloroskopinin yukarıdaki sebeplerin 

dışında hastayı maruz bıraktığı radyasyon tehlikesi nedeniyle rutin kontrollerde 

kullanılamaması, mekanik kalp kapak bozukluklarını tespit eden basit, girişimsel 

olmayan, uzman gerektirmeyen bir yöntemin geliştirilmesini gerektirmektedir (Romata 

ve ark., 2011; Suguki ve ark., 2008).  

Bu amaçla, girişimsel olmayan yöntemlerle kayıt edilen kalp seslerinin analizi, 

geçmişte mekanik kapak fonksiyon bozukluğunu değerlendirecek sinefloroskopi gibi bir 

görüntüleme yönteminin yokluğundan, günümüz de ise daha basit, girişimsel olmayan 

bir sistemin gerekliliğinden dolayı halen çalışılmaktadır. Bu güne kadar bu amaçla 

yapılan çalışmaları genel olarak ikiye ayırabiliriz. İlki mekanik kalp kapak ses 

bileşenlerinin genel spektral özelliklerinin belirlenmesi, kayıt odağına, ameliyat tipine 

ve göğüs akciğer yapısına göre nasıl değiştiğinin araştırılmasına yöneliktir. Mekanik 

kalp kapak sesleri üzerinde yapılan ikinci tür çalışmalar ise mekanik kalp kapağında 

meydana gelen fonksiyon bozukluklarının tespitine yönelik özelliklerin bulunmasıdır. 

Yeni kapak tiplerinin geliştirilmesi, sayısal sinyal işleme yöntemlerindeki gelişmeler 

sebebiyle daha önce yapılan bazı çalışmalar güncelliğini kaybetmiştir. 
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6.1. Normal Mekanik Kalp Kapak Ses Sinyalleri 

Baykal ve ark. (1995) çalışmalarında St.Jude marka kapak ile AVR olmuş 

hastaların S2 kalp seslerinin incelediği çalışmasında 12 farklı kayıt odağına göre S2 

seslerinin düşük frekanslı bileşenlerinin yüksek frekanslı bileşenlerinin enerjilerine 

oranını ve seslerin frekans bileşenlerini karşılaştırdığı çalışmalarında seslerin enerji 

oranının kayıt odağına göre değiştiğini fakat sesin frekans bileşenlerinin kayıt 

odağından bağımsız olduğunu gözlemlediler. St.Jude mekanik kalp kapakları için 

AVR’li hastaların S2 sesleri için Baykal’ın elde ettiği sonuçlarla paralel sonuçlar elde 

edilmiştir. Yani S2 seslerin frekans bileşeni mitral ve aort odağına göre değişmezken, 

20-100 Hz bandındaki enerjisi kalp kapağına daha uzak olan aort odak kayıtlarında daha 

yüksek çıkmıştır. Baykal’ın çalışmasında odaklar arasındaki fark olduğu ama 

hangisinde daha yüksek olduğu söylenmemiştir. Bu çalışmada S2 seslerinin enerjisinin 

kayıt odağına göre değiştiği ve kalp kapağına daha uzak olan aort odakta daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  

Köymen ve ark. (1987) tek yapraklı Bjork-Shiley mekanik kapaklarla yapılan 

MVR’li hastaların S1 seslerini incelediği çalışmada ise hem enerji oranın hem de 

seslerin frekans bileşenlerinin kayıt odağına göre değişmediği vurgulanmıştır. Bizim 

çalışmamızda ise MVR’li hastaların Sorin ve St.Jude marka iki yapraklı mekanik kalp 

kapaklarının S1 seslerinin frekans bileşenleri kalp kapağına yakın olan mitral odak 

kayıtlarında aort odak kayıtlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Köymen’nin MVR’li 

hastalar için gerçekleştirdiği çalışma ile elde edilen sonuçlar arasındaki farklılığın kapak 

tiplerinin aynı olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanında bizim 

aynı kapak tipinde fakat farklı kapak markaları için yaptığımız çalışmada, MVR’li 

hastaların S1’lerinin enerjilerine ait özelliklerin farklı özellikler taşıması kapak tipinin 

yanında markasının da sesin özelliklerini etkilediği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde 

Sorin ve St.Jude marka kapaklar ile gerçekleştirilen AVR operasyonu sonrasında da 

yapılan karşılaştırma da Sorin marka kapakların frekans bileşenlerinin, St. Jude marka 

kapaklarda ise enerji değerlerinin kayıt odağına göre değiştiği görülmektedir. Yani iki 

farklı marka karşılaştırma sonucunda farklı sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla mekanik 

kalp kapakları üzerinde yapılan çalışmalarda kapak tipinin yanında markasının da 

dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Sava ve ark. (1996) farklı marka ve tiplerdeki mekanik kalp kapakları için 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında; AVR’li hastaların aort odağından kayıt edilen S2 ve 
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MVR’li hastaların mitral odağından kayıt edilen S1 sesleri için elde ettikleri frekans ve 

enerji bilgilerini karşılaştırdıklarında aort odaktan kayıt edilen S2’nin enerjisinin mitral 

odaktan kayıt edilen S1 kadar yüksek olmadığı ve bunun da kayıt odağından 

kaynaklandığı söylemişlerdir. Aort odaktan kayıt edilen S2 seslerinin uzun iletim 

yolunun bu seslerinin yüksek frekanslardaki bileşenlerini zayıflattığını dolayısıyla 

mitral odaktan kayıt edilen S1 seslerinden daha düşük frekans bileşenlerine sahip 

olduklarını söylemektedir. Fakat S1 ve S2 seslerinin karşılaştırılması ile kayıt odağının 

uzaklığının sesin frekans ve enerjisini düşürüyorsa aynı ses bileşenin farklı iki kayıt 

odağından kayıt edildiğinde de sesin frekans ve enerjisinin kayıt odağına uzak olan aort 

odakta mitral odağa göre düşük çıkması gerekmektedir.  

Bu tez çalışmasında, AVR’li hastaların S2 sesleri için mitral ve aort odak 

kayıtları karşılaştırıldığında ise St.Jude kapaklarda aort odaktan yapılan kayıtların mitral 

odağa göre daha yüksek enerjiye sahip olduğu ve frekans bileşenlerinde bir fark 

olmadığı, Sorin kapaklarda ise aort odaktan yapılan kayıtların mitral odağa göre 

frekansının daha yüksek olduğu enerjisinin ise kayıt odağına göre değişmediği 

bulunmuştur. MVR’li hastalarda ise hem St.Jude hem de Sorin kapaklar için S1 

seslerinin maksimum frekansının sesin kaynağına yakın olan mitral odak kayıtlarında 

aort odak kayıtlarına göre daha yüksek olduğu, kalp seslerinin enerjisinin ise St.Jude 

kapaklarda kayıt odağına göre değişmezken, Sorin kapaklarda mitral odak kayıtlarının 

100 -200 Hz bandında daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Bunun yanında her iki kapak markası içinde AVR’li hastaların aort odaktan 

kayıt edilen S2 ses sinyallerinin 100-200 Hz bandındaki enerjisinin MVR’li hastaların 

hem mitral hem aort odaklarından kayıt edilen S1’in aynı özelliğinden daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla S1 ve S2 arasında bir fark olduğu fakat bu farkın 

kayıt odağından kaynaklanmadığı anlaşılmaktadır. Bu farkın sebebi yapısal olarak aynı 

olmasına rağmen kapakların açılma ve kapanması sağlayan iki tarafındaki basınç 

farkının aort ve mitral kapaklar için farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Şöyle ki mitral kapak kalbin kulakçıkları ile karıncıkları arasına yerleştirilirken aort 

kapak karıncık ile aort arasında yerleştirilir. Kalbin karıncıkları ile kulakçıkları 

arasındaki basınç farkı, aort ile karıncık arasındaki basınç farkından daha yüksektir. Bu 

basınç farkları arasındaki fark kapağın kapanma hızını ve kan akış hızını etkileyeceği 

için doğrudan kalp ses sinyallerinde fark edilebilir. Dolayısıyla S1 ve S2 ses 

sinyallerinin 100-200 Hz bandındaki farklılığın sebebinin kapakların maruz kaldığı 

farklı basınç farklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kim ve ark.’nın (1994) yapay 
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ortamda yaptıkları çalışmada kapak üzerine sürülen jelin kapağın ürettiği sesin frekans 

içeriğini azalttığı ve biyomateryalin kapağın ürettiği frekansı etkilediği söylenmiştir. Bu 

sonuçtan biyomateryalle beraber kapağın iki tarafı arasındaki basınç farkının da kapağın 

oluşturduğu frekans bileşenlerini etkilediği görülmektedir.  

6.2. Tromboze Mekanik Kalp Kapak Ses Sinyalleri 

Mekanik kalp kapaklarında tromboz oluşumu ölümcül,  acil teşhis ve tedavi 

gerektiren tehlikeli bir hastalıktır. Trombüs mekanik kalp kapak yaprakçıklarında veya 

menteşesinde kanın pıhtılaşması sonucunda meydana gelir. Trombüsün oturduğu yere 

göre kapağın çalışmasını engelleyebilir veya kan akışını durdurabilir. Kapak üzerine 

yapışan trombüsün kopması ve damarları tıkaması sonucunda kısmı felçler meydana 

gelebilir. 

Şimdiye kadar kalp ses sinyallerinden, mekanik kalp kapağındaki tromboz 

oluşumunu anlamaya yönelik iki yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşımlardan ilki zaman 

domenindeki kalp ses sinyallerinin, ikincisi frekans domenine dönüştürülmüş kalp ses 

sinyallerinin analizi üzerine inşa edilmiştir. İlk yaklaşımda, yaprakçıkların eş zamanlı 

kapanmamasından dolayı mekanik kapak ses sinyallerinde meydana gelen kapanma 

seslerindeki ayrılmadan yararlanılmıştır. Bu ayrılmanın süresi veya kapanma sesinin 

yokluğu mekanik kalp kapağındaki fonksiyon bozukluğunun bir işareti olarak kullanılır 

(Suguki ve ark., 2006; Suguki ve ark., 2007; Suguki ve ark., 2008, Famaey ve ark., 

2010). İkinci yöntemde ise mekanik kalp kapak seslerinin frekans bileşenlerindeki 

farklılıklardan kapaktaki fonksiyon bozukluğu anlaşılmaya çalışılmıştır (Reynolds ve 

Stephan, 1995; Kim ve ark., 1998; Bagno ve ark. 2009; Fritzsche ve ark.2005; Fritzsche 

ve ark.2007; Famaey ve ark., 2010; Romata ve ark. 2011).  

Suguki ve ark. mekanik kalp kapak seslerinde meydana gelen ayrılmayı sürekli 

dalgacık dönüşümü ile belirlemişler ve Morlet dalgacık fonksiyonu ile bu ayrılmanın en 

iyi ölçülebileceğini bulmuşlardır (Suguki ve ark. 2006; Suguki ve ark. 2007). Diğer bir 

çalışmalarında da bu ayrılma süresinin ve ayrılma süresinin değişimini mekanik kalp 

kapak hastalıklarının teşhisi için önermişlerdir. Burada eğer mekanik kalp kapağın 

yaprakçıklarının hareketinde sınırlama oluştuysa sesteki ayrılmanın olmadığını 

vurgulamışlardır. Kapağın çalışmasında bir sınırlama yoksa ayrılmanın devam ettiğini 

söylemektedirler. Ancak bu durumda da ayrılma sürelerinin değişiminin azaldığı 
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vurgulanmaktadır (Suguki ve ark., 2008). Ancak bu çalışmada teşhisin mekanik kalp 

kapağın çalışmasındaki sınırlamaya, yani thrombozun büyüklüğüne, bağlı kaldığı 

açıktır. Famaey ve ark.’nın (2010) mekanik kalp kapaklarının açılma kapanma sesleri 

arasındaki süreler, sayıları ve bunların birbirine oranı gibi zamana bağlı kriterler ve 

frekans domeni analizler kullanarak dört koyun üzerinde yaptığı çalışmada; kapağın 

çalışmasındaki bozukluk zaman domeni bilgiler ile rahatlıkla anlaşıldığı ancak kapağın 

çalışmasında bozukluk meydana getirmeyen tromboz oluşumunun sadece frekans 

domeni analizle daha erken belirlenebildiği söylenmiştir. Ancak bir trombozlu koyunda 

frekans analizinden elde edilen bilgilerin değişkenlik göstermesi, frekans analizinin 

tartışılması gerekliliğini doğurmuştur. Reynolds ve ark. (1995) ise sinyal üzerindeki 

gürültüleri azaltmak amacıyla su dolu bir havuz içerisine koydukları hastadan hidrofon 

aracılığıyla kayıt ettikleri seslerin spektrumunun sabit özellikler taşıdığına vurgu 

yaparak, spektral özelliklerden kapak fonksiyon bozukluğunun belirlenebileceğini 

söylemektedirler. Ancak su dolu bir havuza hastanın konulmasıyla seslerin analiz 

edilmesi oldukça zahmetlidir ve pratikliği tartışmalıdır.  

Fritzsche ve ark. (2007) ise yüksek frekans bölgesinde mekanik kalp kapak ses 

sinyallerinin FFT’si ile her hasta için ayrı ayrı bulunmuş güç spektrum 

yoğunluklarındaki değişimin trombozun teşhisinde kullanılabileceğini belirtmektedirler. 

Çalışma dikkate değer olmasına rağmen, FFT’nin temel kabulü sinyalin çevrim 

bölgesince durağan olduğu prensibine dayanır. Ancak mekanik kalp kapak sesleri ani 

değişen bir yapıya sahiptir ve durağan değildir. Zaman-frekans domeni analizinin 

durağan olmayan sinyalin analizinde daha iyi olduğu bilinmektedir. Bu yüzden mekanik 

kalp kapak ses sinyallerinin zaman-frekans domeni analizinin daha iyi sonuçlar vereceği 

düşünülmektedir.  

Son olarak,  Romata ve ark.’nın (2011) yapay bir ortamda beş farklı markadaki 

iki yapraklı mekanik kalp kapaklarından kayıt ettikleri kalp ses sinyallerinin güç 

spektrum yoğunluklarını kullanarak mekanik kalp kapağındaki tromboz oluşumunu, 

trombozun ağırlığını ve çapını yapay sinir ağları kullanarak tespit etmeye çalışmışlardır. 

Yapay sinir ağlarının eğitilmesi klasik Fourier dönüşümü elde edilen güç spektrum 

yoğunluğunu ve sinyalin AR modelinin katsayılarını iki farklı yapay sinir ağı yapısı için 

giriş olarak kullanarak, frekans domeni analiziyle kapak fonksiyon bozukluğunun 

yanında derecesinin de belirlenebileceğini kanıtladılar. Bu sonuçlardan mekanik kalp 

kapak trombozunun teşhisine yönelik çalışmalarda, zaman domenindeki ses sinyalinden 

elde edilen özelliklerden ziyade frekans domeni analizlerin daha iyi sonuç vereceği 
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anlaşılmaktadır. Ancak, çalışmanın yapay bir ortamda (in-vitro) gerçekleştirilmesi yani 

mekanik kalp kapak ses sinyallerinin kaydının vücutta meydana gelebilecek diğer 

bozucu sinyal girişimlerinden bağımsız olarak kayıt edilmesi göz ardı edilmemelidir. 

Mekanik kalp kapağında tromboz oluşumunun ilk belirtilerinden biri nefes darlığıdır ki 

nefes darlığı kalp seslerini oldukça etkilemektedir. Dolayısıyla nefes darlığı başta olmak 

üzere gerçek ortamda (in-vivo) kalp ses sinyallerinin kaydını etkileyen bozucu etkiler 

göz önüne alındığında, insan üzerinde yapılan çalışmaların daha gerçekçi olduğu açıktır.  

Yukarıda verilen çalışmaların sonuçları göz önüne alındığında, mekanik kalp 

kapak trombozunun teşhisi için kalp ses sinyallerinin frekans içeriğinin analizinin 

zaman domeninden elde edilen özelliklerin analizinden daha etkili olacağı 

anlaşılmaktadır. Sinyal işleme yöntemlerindeki gelişmeler göz önüne alındığında, bizim 

çalışmamızın temelini oluşturan zaman-frekans domeni analizinin mekanik kalp kapak 

sesleri gibi durağan olmayan bir yapıya sahip sinyallerin analizinde daha iyi sonuçlar 

verdiği çok iyi bilinen bir gerçektir.  

Bu gerçekten yola çıkarak, tez çalışmasında, mekanik kalp kapak ses 

sinyallerinin frekans domeni analizin bir adım sonrası olan zaman-frekans domeni 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için tromboze mekanik kalp kapak hastalarından 

kayıt edilen kalp ses sinyalleri üzerinde hem Welch ve AR spektrum belirleme 

yöntemleri ile frekans domeni hem de kısa zaman Fourier dönüşümü ve sürekli dalgacık 

dönüşümü yöntemleri ile zaman-frekans domeni analizler uygulanmıştır. 

Frekans domeninden elde edilen özelliklerden her iki karşılaştırmada da 

trombozlu kapak ses sinyallerini ayıran bir fark bulanamamıştır. Fritzsche ve ark. 

(2007)’nin FFT kullanarak elde ettiği farklılık burada görülememiştir. Bunun sebebinin 

çalışan frekans bölgesindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Fritzsche ve 

ark. (2007) yüksek frekans bölgesinde çalışırken bizim çalışmamızda düşük frekans 

bölgesi dikkate alınmıştır.  

Ancak aynı karşılaştırmayı sürekli dalgacık dönüşümünden elde ettiğimiz 

özellikler üzerinden yaptığımızda, S1 kalp seslerinin beşinci ve altıncı derece Gaussian 

dalgacık fonksiyonu kullanılarak yapılan dönüşümünden elde edilen korelasyon 

özelliklerinin trombozlu mekanik kalp kapak ses sinyallerinin değerlendirilmesinde 

kullanılabileceği görülmüştür. Böylece zaman-frekans domeni analizle de tromboz 

teşhisinin gerçekleştirilebileceği kanıtlanmıştır. Frekans domeni analizi ile bu çalışmada 

kullanılan trombozlu mekanik kalp kapak seslerini belirleyici bir fark bulunmazken 

zaman-frekans domeni analizi ile bu fark ortaya konulmuştur.  
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6.3. Kaçaklı Mekanik Kalp Kapak Ses Sinyalleri 

Kalp çevrimini oluşturan fizyolojik olaylardan da bilindiği gibi karıncık 

içerisindeki kanın aort ve pulmoner artere pompalanması kalbin kasıldığı sistol 

evresinde gerçekleşmektedir. Mekanik kalp kapağını kalbe bağlayan dikişlerin açılması, 

kalbin kasılması sonucu bir miktar kanın bu açıklıktan kulakçıklara doğru geçmesine 

neden olmaktadır. Ayın durum karıncıklar ile kulakçıkları bağlayan aort kapakta da 

görülebilir. Mekanik kalp kapağındaki kaçak, kalp yetmezliğine neden olan mekanik 

kalp kapağında tromboz oluşumundan sonra en önemli hastalıklardandır.  

Literatürde doğal kalp kapak seslerinde meydana gelen üfürümlerin analizi için 

çok sayıda çalışma olmasına rağmen, mekanik kalp kapağında meydana gelen kaçağın 

anlaşılması için yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Literatürde karşılaştığımız 

çalışmalardan birinde, AVR operasyonu sonrasında dört kaçaklı hastanın S2 kalp 

seslerinin GSY’nun 400 Hz’in üzerinde bir spektral bileşenlere sahip olduğu normal 

kapaklarda ise bu bileşenin oluşmadığı vurgulamışlardır (Sava ve McDonnell 1996). 

Benzer şekilde mekanik kalp kapağında kaçak oluşmuş üç AVR’li hastanın bir kalp 

çevriminin tamamının GSY’nun 125 Hz civarında tepe oluşturduğu ve bu bölgede 

sinyal enerjisinin normal mekanik kalp kapak ses sinyallerine göre arttığı görülmüştür 

(Zhang ve ark. 2009). Kullanılan spektrum belirleme yöntemlerinin farklılığından 

dolayı iki çalışma için farklı frekans tepeleri bulunmasına rağmen, sonuç olarak normal 

mekanik kalp kapak seslerinin frekans bileşenlerine göre kaçaklı mekanik kalp kapak 

ses sinyallerinin daha yüksek frekanslarda bir enerjiye sahip olduğu görülmektedir.  

Bu tez çalışmasında, incelediğimiz kaçaklı hastalar ise MVR operasyonu 

geçirmiştir. MVR’li kaçak hastalarının S1 kalp ses bileşenine ait GSY’larından elde 

edilen özellikler incelendiğinde, normal ve kaçaklı mekanik kalp kapakları arasında 

anlamlı bir fark görülememiştir.  Aynı hastaların S2 kalp ses bileşenlerinin GSY’ları 

incelendiğinde ise Q1özelliğinin kaçaklı hastalar ile kaçağı tamir edilmiş ve normal 

hastalar arasında farklı olduğu anlaşılmıştır.  Q1 özelliği hastanın en büyük tepe frekans 

değeri ve tepenin sivriliği ile alakalı bir parametredir. Çizelge 5.13 ve Şekil 5.20’den 

Q1 özelliğinin kaçaklı hastalarda, aynı hastaların kaçak tedavisinden sonra ve normal 

hastalara göre yüksek değer aldığı görülmektedir. Buradan kaçaklı hastanın GSY’nun 

daha sivri bir spektruma sahip olduğu anlaşılabilir.  

Mitral mekanik kalp kapağında oluşan kaçak kalbin kasılmasıyla kanın aort ve 

pulmoner artere pompalandığı sırada bir miktar kanın kulakçıklara, aort kapakta 
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meydana gelen kaçak ise diyastol evresinde kanın aort ve pulmoner arterden 

karıncıklara geri dönmesidir. Dolayısıyla kaçak, mitral kapakta kalp çevriminin kasılma 

evresinde aort kapakta diyastol evresinde gerçekleşir. Sava ve McDonnell (1996) 

çalışmalarında aort kapaktaki kaçak doğrudan kalbin gevşemesinin başlangıcında, yani 

aort kapakların kapanması sonucu, meydana gelen S2 sesinin GSY’ndan açık bir şekilde 

görülmüştür. Zhang ve ark. (2009) ise bir kalp çevriminin tamamının GSY’nu 

karşılaştırıldığı için böyle bir sonuç için yorumlanamaz.  

Bu tez çalışmasında; sistol evresinin hemen başlangıcında, yani mitral kapak 

kapanmasıyla oluşan S1 sesinde kaçağa ait bir değişim gözlemlenememiştir. Ancak, 

mitral kapağında kaçak oluşan hastaların S2 sesinden elde edilen Q1 özelliğinin farklı 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu sonuçlardan kaçağın ne zaman başladığı hakkında 

bir yorum yapılamazken, S2 sesleri oluşuncaya kadar devam ettiği söylenebilir.  

Aynı hastalar için gerçekleştirdiğimiz zaman-frekans domeni analizlerde ise 

normal ve mekanik kalp kapakları ses sinyalleri arasındaki farkın partSis yani S1 ses 

sinyalleri hariç sistol bölgesinden elde edilen özelliklerden bulunabileceği görülmüştür. 

Dolaysıyla buradaki sonuçlardan mekanik kalp kapağındaki kaçağın S1 sesleri 

oluştuktan sonra meydana geldiği ve zaman-frekans domeni analiz ile rahatlıkla 

bulunabileceği görülmektedir. 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu tez çalışmasını genel olarak iki parçaya ayırabiliriz. Birincisi normal çalışan 

mekanik kalp kapağına sahip hastalardan kayıt edilen kalp seslerinin güç spektrum 

yoğunluklarının analiziyle ameliyat tipinin, kayıt odağının S1 ve S2 üzerine etkileri 

araştırılmıştır. İkincisi, mekanik kalp kapağında tromboz ve kaçak oluşmuş hastalardan 

kayıt edilen kalp sesleri ile benzer yaş, kayıt zamanı olan normal mekanik kalp kapak 

seslerinin zaman-frekans dönüşümü bulunmuş ve hastalığın teşhisine yönelik özellikler 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

7.1. Sonuçlar 

Mekanik kalp kapak ses sinyallerinin kayıt edildiği odağın etkisini incelemek 

için AVR ve MVR’li hastaların iki farklı kayıt odağından kayıt edilmiş kalp seslerinin 

frekans ve enerji içerikleri karşılaştırılmıştır.  

Sorin marka mekanik kalp kapağıyla AVR’li hastaların kalp ses sinyallerinin 

aort odak kayıtlarının daha yüksek frekans bileşenlerine sahip olduğu, enerjilerinin kayıt 

odağına göre değişmediği, MVR’li hastaların mitral odak kayıtlarının hem frekans 

bileşenlerinin hem de 100-200 Hz bandındaki enerjilerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür (Çizelge 5.1). St. Jude marka mekanik kalp kapağıyla AVR’li hastaların 

kalp ses sinyallerinin aort odak kayıtlarının 20-100 Hz bandında daha yüksek enerji 

içeriğine sahip olduğu, frekans bileşenlerinin kayıt odağına göre değişmediği, MVR’li 

hastaların mitral odak kayıtlarının frekans bileşenlerinin frekans bileşenlerinin daha 

yüksek olduğu, ses sinyallerinin enerjilerinin kayıt odağına göre değişmediği 

görülmüştür (Çizelge 5.2). Bu bulgulardan, kapak tipinin ses sinyalinin frekans ve enerji 

içeriklerini etkilediği anlaşılmaktadır.  

Ayrıca mitral kalp kapağı kalbin kulakçığı ile karıncığı arasında, aort kapağı ise 

karıncık ile aort arasında yer almaktadır. Aort ile karıncık arasındaki basınç farkı 

karıncık ile kulakçık arasındaki basınç farkından daha düşüktür. Kapakların maruz 

kaldığı bu basınç farkının kapanma seslerini etkilediği tartışma bölümünde verilen 

karşılaştırmalardan anlaşılmaktadır. 

Bu tez çalışmasında ayrıca, trombozlu ve kaçaklı mekanik kalp kapak ses 

sinyalleri üzerinde hem Welch ve AR spektrum belirleme yöntemleri ile frekans domeni 
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hem de kısa zaman Fourier dönüşümü ve sürekli dalgacık dönüşümü yöntemleri ile 

zaman-frekans domeni analizleri gerçekleştirilmiştir. Frekans domeninden elde edilen 

altı özellik ve zaman-frekans domeninden elde edilen sekiz özellik, tedavi öncesi kayıt 

edilen sesler ile hem tedavi sonrası kayıt edilen hem de normal mekanik kalp kapak 

sesleriyle istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır (Bölüm 5).  

Trombozlu mekanik kalp kapak seslerinin beşinci ve altıncı derece Gaussian 

dalgacık fonksiyonu için 1-30 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partS1 

parçasından elde edilen korelasyon özelliği tromboz teşhisi için kullanılabileceği 

bulunmuştur. Bununla beraber çalışmada kullanılan dalgacık fonksiyonları arasında bu 

ayrımı sağlayan beşinci ve altıncı derece Gaussian dalgacık fonksiyonun mekanik kalp 

kapak seslerinin analizi için en uygun dalgacık fonksiyonu olduğu görülmektedir.  

Ayrıca frekans ile ters orantılı olan farklı skala değerlerinden sadece 1:30 skala 

bölgesinde ayrımın sağlanması ise mekanik kalp kapağında tromboz oluşumunun kalp 

seslerinin yüksek frekans bölgesinde bir değişim oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

Kaçaklı mekanik kalp kapak sesleri için Morlet dalgacık fonksiyonu için 1-30 

skala değerleri için hesaplanan skalogramının partSis parçasına ait Shannon Enerji ve 

Standart Sapma özelliklerin kaçak tespiti için kullanılabilceği bulunmuştur. Tromboz 

teşhisi için Gaussian dalgacık fonksiyonu ayrımı sağlarken, kaçaklı seslerin 

bulunmasında Morlet dalgacık fonksiyonunun daha uygun olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca 

kaçaklı mekanik kalp kapak sesleri için sinyallerin ayrık dalgacık dönüşümlerinden, 

Tablo 5.20’de verilen maxD5, maxD4 ve EntD4 özelliklerinin kaçaklı mekanik kalp 

kapak seslerinin teşhisi için önemli birer parametre olarak kullanılabilir. Ayrıca bu 

özellikler dördüncü ve beşinci derece detay alt banlarından elde edildiği için mekanik 

kalp kapağında oluşan kaçağın özellikle D4 için 156.25-312.5 Hz ve D5 için 78.125-

156.25 Hz frekans bandında etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

7.2. Öneriler 

Mekanik kalp kapak hastalıkları genellikle nadir ve acil müdahale gerektirmesi 

nedeniyle, bu tip hastalardan kalp ses sinyallerin kayıt edilmesi oldukça güç bir süreçtir. 

Dolayısıyla çalışmada kullanılan hastalıklı mekanik kalp kapak sayıları bir yapay zeka 

uygulaması ile sınıflandırılabilecek kadar çok değildir. Bu tip çalışmaların nihai 

amacının böyle bir sınıflandırma ile doktorun kullanımına sunulması, elde edilen 
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sonuçlardan hasta ve doktorun faydalanmasını kolaylaştıracaktır. Bunun için istatistiksel 

olarak yapılan karşılaştırılmaların bir yapay zeka uygulaması ile sınıflandırılması için 

daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda bundan sonra yapılacak çalışmaların çok 

merkezli yürütülmesi ve olabildiğince fazla sayıda hastaya ulaşılması önemlidir. 
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EK-1. MP35 Veri toplama arabiriminin özellikleri  
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EK-2. Hastalara ait klinik bilgiler 

 

Hasta No TeĢhis Tedavi Cinsiyet YaĢ 
Kapak 

No (mm) 

Kapak 

Markası 

1 AY AVR E 29 25 Sorin 

2 AS AVR K 39 19 Sorin 

3 AD AVR K 53 21 Sorin 

4 AY AVR K 35 21 Sorin 

5 AD AVR E 24 21 Sorin 

6 AY AVR K 50 21 Sorin 

7 AY AVR E 64 25 Sorin 

8 AY AVR E 49 23 Sorin 

9 AY+MY AVR+MRA K 58 21 Sorin 

10 AY AVR E 11 19 St.Jude 

11 AY AVR E 21 23 St.Jude 

12 AY AVR E 68 27 St.Jude 

13 AY AVR E 23 23 St.Jude 

14 AD AVR E 56 23 St.Jude 

15 AD AVR E 69 23 St.Jude 

16 AD AVR K 29 25 St.Jude 

17 AY AVR E 16 25 St.Jude 

18 MY MVR K 27 29 Sorin 

19 MD+MY MVR E 46 29 Sorin 

20 MD+TY MVR + THT K 47 25 Sorin 

21 MD+TY MVR + THT E 62 27 Sorin 

22 MD+TY MVR + THT K 58 25 Sorin 

23 MD+TY MVR + THT E 70 27 Sorin 

24 MY+TY MVR+THT K 37 25 Sorin 

25 MD+TY MVR+THT K 35 29 Sorin 

26 MD+TY MVR+THT E 63 29 Sorin 

27 MD+MY+ TY MVR+THT K 37 25 Sorin 

28 MY MVR K 30 29 St.Jude 

29 MD MVR K 60 31 St.Jude 

30 MD MVR K 41 29 St.Jude 

31 MY+TY MVR+THT K 36 27 St.Jude 

32 MD+AY+TY MVR+AVR+THT K 40 25/19 Sorin 

33 MD+TD+AY MVR+AVR+THT K 39 25/21 St.Jude 

34 AY+MY+TY MVR+AVR+THT K 63 31/21 St.Jude 

35 MY+AY+TY MVR+AVR+THT E 54 25/19 St.Jude 

36 MY+AY+TY MVR+AVR+THT K 41 29/19 St.Jude 

MD:Mitral Darlık, MY:Mitral Yetmezlik, AD:Aort Darlık, AY:Aort Yetmezlik, TY:Triküspit 

Yetmezlik, AVR: Aort Kapak Replasmanı, MVR: Mitral Kapak Replasmanı, THT: Triküspit 

Halka Tamiri 
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EK-3 TO-TS ve TO-N grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farka sahip partSis 

ve partS2 parçalarından elde edilen Kontrast, Homojenlik ve Enerji özelliklerinin 

ortalama, standart sapma ve kutu çizimleri 

EK-3.1. Meksika şapkası 75-105 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partS2’inden elde edilen 
özelliklerin ortalama(ort.) ve standart sapma(ss.) değerleri 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,031664 ± 0,000623 0,03092 ± 0,000478 0,026389 ± 0,000555 

Korelasyon 0,989389 ± 0,000306 0,989566 ± 0,00024 0,989625 ± 0,000667 

Enerji 0,344526 ± 0,004239 0,355117 ± 0,004019 0,429002 ± 0,022982 

Homojenlik 0,984168 ± 0,000311 0,98454 ± 0,000239 0,986806 ± 0,000278 

Shan.Enerji 0,001778 ± 0,000729 0,002674 ± 0,001463 0,001328 ± 0,001206 

Entropi 6,385933 ± 0,017208 6,333875 ± 0,019249 5,969443 ± 0,123074 

Std.Sap. 4,87E-05 ± 1,24E-05 6,06E-05 ± 1,76E-05 3,76E-05 ± 2,99E-05 

Ortalama 4,11E-05 ± 1,04E-05 4,82E-05 ± 1,24E-05 2,61E-05 ± 2,08E-05 

 

EK-3.2. Meksika şapkası 75-105 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partS2’inden elde edilen 

özelliklerin kutu çizimleri 
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EK-3.3. Meksika şapkası 105-140 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partSis’inden elde edilen 
özelliklerin ortalama(ort.) ve standart sapma(ss.) değerleri 

 TO TS N (Sorin) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,032099 ± 0,002266 0,026754 ± 0,001306 0,021367 ± 0,00598 

Korelasyon 0,994567 ± 0,000186 0,994415 ± 0,000266 0,993446 ± 0,001126 

Enerji 0,220468 ± 0,008241 0,289073 ± 0,033947 0,408155 ± 0,091426 

Homojenlik 0,983951 ± 0,001133 0,986623 ± 0,000653 0,989317 ± 0,00299 

Shan.Enerji 0,002201 ± 0,001595 0,00121 ± 0,000631 5,96E-05 ± 2,61E-05 

Entropi 7,157233 ± 0,059629 6,752152 ± 0,225508 5,973995 ± 0,590701 

Std.Sap. 3,59E-05 ± 1,5E-05 2,7E-05 ± 6,84E-06 5,99E-06 ± 1,47E-06 

Ortalama 3,4E-05 ± 1,29E-05 2,43E-05 ± 6,8E-06 4,42E-06 ± 1,21E-06 

 

EK-3.4. Meksika şapkası 105-140 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partSis’inden elde edilen 

özelliklerin kutu çizimleri 
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EK-4. Sürekli dalgacık dönüşümünden elde edilen özelliklerden KO ile KS ve KO ile N 

grupları arasında istatistiksel olarak önemli farka sahip olan ve bölüm içerisinde 

verilmeyen diğer özelliklerin ortalama, standart sapma değerleri ve kutu çizimleri 

EK 4.1. Gaussian 2 dalgacık fonksiyonun 60-90 skala aralığı için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,035073 ± 0,001761 0,034439 ± 0,00305 0,020078 ± 0,0066 

Korelasyon 0,989754 ± 0,000878 0,990206 ± 0,000657 0,986377 ± 0,002463 

Enerji 0,453935 ± 0,026228 0,479903 ± 0,029269 0,599792 ± 0,060266 

Homojenlik 0,982463 ± 0,00088 0,98278 ± 0,001525 0,989961 ± 0,0033 

Shan.Enerji 0,006632 ± 0,00706 0,004308 ± 0,001843 0,001178 ± 0,00063 

Entropi 5,807875 ± 0,135431 5,66181 ± 0,134584 5,055022 ± 0,378089 

Std.Sap.. 7,97E-05 ± 4,07E-05 7,06E-05 ± 2,47E-05 2,81E-05 ± 1,09E-05 

Ortalama 5,1E-05 ± 3,07E-05 4,13E-05 ± 1,71E-05 1,44E-05 ± 3,9E-06 

EK 4.2. Gaussian 2 dalgacık fonksiyonun 60-90 skala aralığı için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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EK 4.3. Gaussian 4 dalgacık fonksiyonun 1-30 skala aralığı için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,039848 ± 0,005766 0,031405 ± 0,004172 0,033206 ± 0,009616 

Korelasyon 0,965667 ± 0,000993 0,967014 ± 0,000647 0,96442 ± 0,003458 

Enerji 0,705699 ± 0,031932 0,740884 ± 0,014783 0,784384 ± 0,048791 

Homojenlik 0,980076 ± 0,002883 0,984299 ± 0,002086 0,98343 ± 0,004781 

Shan.Enerji 0,000241 ± 0,000111 9,84E-05 ± 6,63E-05 3,01E-05 ± 4,67E-06 

Entropi 3,92797 ± 0,116282 3,673255 ± 0,068897 3,428065 ± 0,314007 

Std.Sap. 1,74E-05 ± 6,11E-06 6,5E-06 ± 4,16E-06 5,57E-06 ± 5,44E-07 

Ortalama 7,31E-06 ± 2,91E-06 2,13E-06 ± 1,37E-06 1,82E-06 ± 2,4E-07 

EK 4.4. Gaussian 4 dalgacık fonksiyonun 1-30 skala aralığı için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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EK 4.5. Meyer dalgacık fonksiyonun 15-45 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,057166 ± 0,006406 0,047721 ± 0,003305 0,04505 ± 0,017481 

Korelasyon 0,960719 ± 0,001196 0,960062 ± 0,001983 0,961258 ± 0,004872 

Enerji 0,619844 ± 0,035104 0,658179 ± 0,009792 0,730681 ± 0,067668 

Homojenlik 0,97142 ± 0,003208 0,976139 ± 0,001652 0,977617 ± 0,008512 

Shan.Enerji 0,00017 ± 8,07E-05 7,04E-05 ± 5,14E-05 3,17E-05 ± 1,25E-05 

Entropi 4,723135 ± 0,121314 4,481907 ± 0,06731 4,010326 ± 0,392431 

Std.Sap. 1,39E-05 ± 4,35E-06 5,66E-06 ± 3,86E-06 5,29E-06 ± 4,76E-07 

Ortalama 6,94E-06 ± 2,36E-06 2,28E-06 ± 1,52E-06 1,98E-06 ± 7,74E-08 

EK 4.6. Meyer dalgacık fonksiyonu ile 15:45 skala değerleriyle partSis parçasının skalogramından elde 

edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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EK 4.7. Meyer dalgacık fonksiyonun 1-150 skala değerleri için hesaplanan skalogramın partSis’inden 

elde edilen özelliklerin ortalama ve standart sapma değerleri 

 KO KS N (St. Jude) 

Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

Kontrast 0,019052 ± 0,003772 0,012668 ± 0,003166 0,008857 ± 0,003468 

Korelasyon 0,981886 ± 0,006608 0,987408 ± 0,001626 0,982919 ± 0,002859 

Enerji 0,712595 ± 0,023802 0,772639 ± 0,045314 0,850463 ± 0,047956 

Homojenlik 0,990474 ± 0,001886 0,993666 ± 0,001583 0,995572 ± 0,001734 

Shan.Enerji 0,022273 ± 0,015902 0,02979 ± 0,022543 0,004328 ± 0,003158 

Entropi 4,251779 ± 0,174696 3,66773 ± 0,391849 3,267961 ± 0,383118 

Std.Sap. 7,88E-05 ± 3,56E-05 9,4E-05 ± 4,37E-05 2,94E-05 ± 6,93E-06 

Ortalama 3,44E-05 ± 1,46E-05 3,29E-05 ± 1,64E-05 9,63E-06 ± 1,99E-06 

EK 4.8. Meyer dalgacık fonksiyonu ile 1:150 skala değerleriyle partSis parçasının skalogramından elde 

edilen özelliklerin kutu çizimleri 
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EK -5 Ayrık dalgacık dönüşümünden elde edilen özelliklerden KO ile KS ve KO ile N 

grupları arasında istatistiksel olarak önemli farka sahip olan ve bölüm içerisinde 

verilmeyen diğer özelliklerin ortalama, standart sapma değerleri ve kutu çizimleri 

EK-5.1. Ayrık dalgacık dönüşümünden elde edilen özelliklerden KO ile KS ve KO ile N arasında 
istatistiksel olarak önemli fark gösterenlerin ortalama ve standart sapma değerleri  

  KO KS N (St. Jude) 

Dalg. 

Fonk. 
Özellik ort. ± ss. ort. ± ss. ort. ± ss. 

db3 maxD4 3,75E-02 ± 4,59E-03 2,28E-02 ± 1,13E-02 2,10E-02 ± 3,89E-03 

db5 minD4 -2,47E-02 ± 5,89E-03 -1,43E-02 ± 6,90E-03 -1,58E-02 ± 2,07E-03 

db5 maxD4 2,48E-02 ± 5,61E-03 1,45E-02 ± 7,04E-03 1,59E-02 ± 2,14E-03 

sym 2 EntD3 5,21E-02 ± 1,84E-02 2,51E-02 ± 1,58E-02 1,90E-02 ± 6,25E-03 

sym 3 maxD4 3,75E-02 ± 4,59E-03 2,28E-02 ± 1,13E-02 2,10E-02 ± 3,89E-03 

sym 4 EntD4 2,48E-01 ± 9,54E-02 1,15E-01 ± 7,37E-02 8,21E-02 ± 2,09E-02 

sym 5 minD4 -2,50E-02 ± 4,99E-03 -1,51E-02 ± 7,27E-03 -1,67E-02 ± 1,77E-03 

sym 5 maxD4 2,49E-02 ± 6,05E-03 1,48E-02 ± 7,10E-03 1,57E-02 ± 2,08E-03 

coif 2 maxD5 7,82E-02 ± 9,18E-03 4,59E-02 ± 2,35E-02 3,63E-02 ± 5,89E-03 

EK-5.2. Ayrık dalgacık dönüşümünden elde edilen özelliklerden KO ile KS ve KO ile N arasında 
istatistiksel olarak önemli fark gösterenlerin ortalama ve standart sapma değerleri  
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