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…zetçe 
Fibromiyalji (FM) sendromu dünya genelinde % 2-8 arasõnda 
bir prevalansa sahiptir. Hastalõğõn kesin bir sebebi 
bilinmemekle birlikte hastalõğõn ağrõ işlenmesinde bir 
bozukluk ve/veya psikolojik faktörlerden kaynaklandõğõ 
düşüncesi sebebiyle son yõllardaki fonksiyonel 
nšrogšrŸntŸleme çalõşmalarõ bu alanda oldukça popŸlerdir. 
Bu çalõşmada, fibromiyalji hastalarõ ve sağlõklõ kontrollerin 
hem sağ hem de sol ellerine ağrõlõ bir uyaran ile beraber deri 
üstü elektriksel sinir uyaranõ (TENS) uyguladõk. Bu esnada 
işlevsel yakõn kõzõlatõ spektroskopisi (fNIRS) sinyalleri 
topladõk ve oluşturduğumuz öz nitelik vektörüne farklõ 
derecelerde polinom fonksiyonu kullanarak, destek vektör 
makinesi (SVM) yöntemini uyguladõk. Sonuçlara göre post-
santral girus ve inferior parietal korteksteki angular girustan 
alõnan fNIRS sinyalleri kullanõlarak hasta ve normal 
bireylerde yaklaşõk %70 başarõm ile ayrõm yapõlabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler – Fibromiyalji, fNIRS, Destek Vektšr 
Makinesi, TENS 

Abstract 
 
Fibromyalgia (FM) syndrome has a prevalance between %2-8 
worldwide. Exact reason of this syndrome has not been known 
yet, besides functional neuroimaging studies in this area has 
become quite popular due to thought of abnormality in pain 
processing and/or psychological factors that causes this 

syndrome. In this study, we applied painful stimuli with 
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) to 
participants’ right and left hand. At the same time, we 
acquired functional near infrared spectroscopy signals and 
applied support vector machine (SVM) method by using 
polynomial functions in different orders to the feature vector 
that we created. According to our results,by using fNIRS 
signals in post central gyrus and angular gyrus in inferior 
parietal gyrus, discrimination between FM patients and 
healthy controls could be achieved approximately %70 
performance. 
 
Keywords – Fibromyalgia, fNIRS, Support Vector Machine, 
TENS 

1. Giriş 
Fibromiyalji sendromu kronik ve yaygõn bir ağrõ sendromu 
olup, genellikle fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesi 
esnasõnda vŸcuttaki hassas noktalarda şiddetli bir ağrõ olarak 
gšzlenir. PopŸlasyonlardaki prevalansõ %2 ila 8 arasõndadõr 
[1]. Fibromiyalji, vŸcuda yayõlmõş ağrõlõ bir sendrom olmasõna 
rağmen psikolojik ve nšrolojik sebeplerden kaynaklandõğõ 
dŸşŸnŸlmektedir. Bu sebepten dolayõ literatŸrde bir çok 
nšrogšrŸntŸleme çalõşmasõ bu sendromun sebepleri Ÿzerine 
odaklanmõştõr [2-6].  
 
Bu çalõşmalarda genel olarak ağrõlõ uyaranõnõn nšro-sinyal 
cevabõnõn sadece somatik değil aynõ zamanda duygusal ve 
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bilişsel ağlarõ da aktif hale getirdiği görülmektedir. Bizim 
çalõşmamõzda FM sendromlu hastalar ve sağlõklõ kontroller 
efektif ve ucuz bir yöntem olan işlevsel yakõn kõzõlaltõ 
spektroskopisi (fNIRS) ile kayõt esnasõnda ağrõlõ bir uyaran ve 
bu ağrõlõ uyaranõn etkisini dŸşŸrmek için kullandõğõmõz deri 
ŸstŸ elektriksel sinir uyarõmõ (TENS) kullanõlarak 
incelenmiştir. Yanõtlamaya çalõştõğõmõz sorular şu şekilde 
özetlenebilir: fNIRS sinyallerini kullanarak hasta ve kontrol 
gruplarõnõ ayõrt etmeye çalõştõğõmõzda, hangi bölgelerdeki 
kanallar etkindir ? fNIRS sinyalleri üzerinden hasta/kontrol 
ayrõmõ ne kadar başarõ ile yapõlabilir ?  

2. Materyal ve Yöntemler 

2.1. Katõlõmcõlar 

Bu çalõşmaya, Hacettepe †niversitesi ve Yenimahalle Eğitim 
ve Araştõrma Hastanesinden Amerikan Romatoloji Okulunun 
1990 kriterlerine [7] gšre tanõsõ konulmuş,19 Fibromiyalji 
hastasõ ve 17 sağlõklõ kontrol katõlmõştõr. Katõlõmcõlardan 
bilgilendirilmiş gönüllü olur formu ile Beck Depresyon ölçeği 
[8], sağ ve sol ellerinden ağrõ eşiği ölçümü ve eğitim seviyesi 
bilgisi alõnmõş olup buna ek olarak FM hastalarõndan 
Fibromiyalji etki anketi [9] ve hassas nokta sayõsõ Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon uzmanõ (M.K.) tarafõndan alõnmõştõr. Tablo 
1. de katõlõmcõlarõn demografik bilgileri gšrŸlmektedir. Bu 
tabloda, †, ¤, ¦ sembolleri iki grup arasõndaki farkõn anlamlõ 
olduğunu göstermektedir. († : p<0.001, §: p<0.01 ve ¦ p<0.05) 
 

Tablo 1 : Katõlõmcõlarõn demografik bilgileri 
 

 Sağlõklõ Kontroller 
(n = 17) 

FM Hastalarõ 
(n = 19) 

Cinsiyet, Erkek sayõsõ / 
Kadõn sayõsõ 2/15 2/17 

Yaş, yõl 36,2 ±9,01 37,7 ± 5,86 
Eğitim Seviyesi 16,7 ± 7,85 11,21 ± 6,07 § 

BDI skoru 9,17 ± 8,78 19,63 ± 10,05 † 
Ağrõ eşikleri (gf) 

Sol El 
Sağ El 

 
242,53 ± 41,78 
244,82 ± 46,84 

 
183,32 ± 56,73 ¶ 

208,95 ± 54 § 
FIQ skoru - 61,31 ± 13,88 

Hassas nokta sayõsõ - 13,42 ± 2 
Hastalõk sŸresi (yõl) - 4,32 ± 5,93 

 
Ağrõ eşiği ölçülürken elektronik Von Frey filamentleri (Ugo 
Basile, Co) kullanõlmõş olup, her iki elin baş parmağõna beşer 
kez uygulanõp katõlõmcõ ağrõ hissiyatõnõ hissettiği anda 
çekilmiştir. fNIRS deneyi öncesinde her iki el için bütün 
ölçümlerin ortalamasõ alõnarak ağrõ eşiği belirlenmiştir.  

2.2. Deneysel Tasarõm 

‚alõşmamõzda Şekil 1’deki gibi bir deneysel blok tasarõmõ 
önce sağ sonra sol elden uyarõ vererek iki ayrõ kerede 
uyguladõk. Öncelikle 50 saniyelik bir dinlenme süresinden 
sonra, 20 saniyelik bir ağrõ uyaranõ ve 40 saniye dinlenme 
süresi ile 6 kez ağrõlõ uyaran uygulanmõştõr. 2., 5., ve 6. kez 
ağrõlõ uyaran uygulandõğõnda aynõ zamanda TENS uyaranõ da 
uygulanmõştõr. 
 

 

Şekil 1: Deneysel Tasarõm 
 
Burada önemli olan nokta ağrõnõn ve TENSÕin ne miktarda ve 
nasõl uygulandõğõdõr. Ağrõ uyaranõ her katõlõmcõnõn ağrõ eşiği 
kadar ve doku deformasyonunun engellemek için uygulandõğõ 
yere her ağrõ uyaranõ verildiğinde birer saniyelik aralõklarla 4 
saniye boyunca 4 kez uygulanmõştõr. 
 
TENS uygulamasõndaki en önemli husus uygulanan elektriksel 
uyarõmõn parametreleridir. Konvansiyonel TENS 
uygulamalarõnda somatosensoriyel korteksÕi uyarmak için 
yŸksek frekanslõ, dŸşük darbe genişliğinde ve düşük genlikli 
uyarõlar verilir. Bu çalõşmada Intelect TENS (Chattanoga Co.) 
cihazõnõ kullanõrken, 60 µs darbe genişliği, 115 Hz frekansõnda 
ve 30 mA akõm uygulanmõştõr.   

2.3. Yakõn Kõzõl Altõ Spektroskopisi 

‚alõşmamõzõ Ankara †niversitesi Beyin Araştõrma ve 
Uygulama Merkezindeki (A†BAUM) Hitachi ETG-4000 
sürekli dalga fNIRS sistemi ile gerçekleştirdik. fNIRS 
hemodinamik aktiviteyi ölçmek için kafa yüzeyinden iki 
değişik yakõn kõzõl altõ dalga boyunda õşõk gšnderen (680-900 
nm) ve bu gšnderilen õşõğõn dokularda emilmesi ile yansõmasõ 
sonucu gelen õşõğõ dedektšrler aracõlõğõ ile yakalamasõ prensibi 
ile çalõşan bir sistemdir. Bu sistemde oksihemoglobin (HBO2) 
ve deoksihemoglobin (HB) değişimleri değiştirilmiş Beer – 
Lambert Yasasõna [10] gšre hesaplanõr. Bu yasaya gšre ; 
 
              
   

(1) 
 

ΔOD optik yoğunluktaki değişim, λ1 ve λ2  gšnderilen õşõğõn 
dalga boylarõ, ε emilim katsayõsõ, Δc HBO2 ya da HB deki 
konsantrasyon değişimi, d õşõk gšnderilen kaynak ve 
yakalanan dedektšr arasõndaki mesafe ve DPF (farksal yol 
faktšrŸ) deneysel olarak hesaplanan õşõğõn doku içerisindeki 
kat ettiği yolu göstermektedir. Δc  ile gösterilen 
konsantrasyon değişimleri ilgili beyin bölgesine denk gelen 
kanaldaki õşõk kaynağõ ile dedektšrŸn arasõndaki kanalda 
görülmektedir. HBO2 verisindeki artõş o bölgedeki oksijenli 
kan miktarõnõn artõş halinde olduğunu göstermektedir. Kandaki 
bu artõşõn çevresindeki dokulara yansõmasõna da BOLD etkisi 
denilmektedir. Bu etkinin hem nöronal hem de glial aktivite ile 
doğru orantõlõ olduğu pek çok kaynak tarafõndan gšsterilmiştir. 
Dolayõsõ ile šlçŸlen HBO2 artõşõ beyin aktivitesinin arttõğõ 
yšnŸnde yorumlanmaktadõr. 

2.3.1. Kanal Düzeni ve Prob Yerleşimi 

fNIRS sistemindeki problarõ  biri sağ biri sol hemisferde 
konuşlandõrõlmõş 2 adet 3x3 grid şeklinde yerleştirdik. Prob 
yerleşimi için EEG 10-20 sisteminden faydalandõk. Bu sisteme 
göre öncelikle kafa yüzeyindeki nasion (burun hizasõ) ve inion 
(ense hizasõ) arasõndaki mesafe šlçŸlŸr ve bu mesafenin 
%50’si tam probun merkezi ile aynõ hizaya denk gelecek 
şekilde saptanõr. Ayrõca sağ-sol kulak arasõndaki mesafe 
ölçüldükten sonra bu mesafenin her iki kulaktan itibaren 
%30’u 13 ve 18 numaralõ problara denk gelecek şekilde 
yerleştirilir. Şekil 2’de bu problarõn yerleşimi görülmektedir. 
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Şekil 2. Problarõn yerleşimi 
 

Problarõ yerleştirdikten sonra problarõn pozisyonlarõnõ 3 
boyutlu sayõsallaştõrõcõdan elde ederek, MATLAB (Mathworks 
Co.) tabanlõ bir yazõlõm olan NAP (NIRS Analysis Package- 
NIRS analiz paketi) [11] kullanõlarak probe pozisyonlarõnõ 
MNI152 (Montreal Neurological Institute- Montreal Nšroloji 
EnstitŸsŸ 152) şablonuna oturttuk ve bŸtŸn denekler için kanal 
pozisyon koordinatlarõnõn ortalama ve kŸmŸlatif standard 
sapmalarõnõ alarak kanal koordinatlarõnõ elde ettik. Elde 
ettiğimiz kanal koordinatlarõnõ LPBA40 (LONI Probabilistic 
Brain Atlas – LONI olasõlõksal beyin atlasõ) [12] Ÿzerine 
çakõştõrdõktan sonra kanallarõn hangi yapõlara karşõlõk geldiği 
Tablo 2Õde gšsterilmiştir.  

2.3.2. Ön-İşlemleme 

Elde ettiğimiz NIRS sinyallerine šncelikle dalgacõk tabanlõ en 
kŸçŸk tanõm uzunluğu doğrusal trendi yok edici filtre 
uyguladõk [13]. Bu uygulamayõ gerçekleştirmemizdeki amaç, 
blok tasarõmdan kaynaklanan doğrusal bir trend ile artan 
dŸşŸk frekanslõ gŸrŸltŸyŸ yok etmektir. Bu filtreyi 
uyguladõktan sonra taban çizgisi dŸzeltmesi (Baseline 
Correction) uygulayarak sinyali normalleştirdik.  
 
Elimizdeki NIRS sinyallerini yŸksek frekanslõ Mayer 
dalgalarõ (0.05- 0.2 Hz), kalp atõm gŸrŸltŸsŸ (0.6-2.0 Hz) ve 
solunum gŸrŸltŸsŸ (0.15-0.4 Hz) gibi fizyolojik gŸrŸltŸlerden 
arõndõrmak için 0.05 Hz kesim frekansõnda alçak geçiren bir 
filtre uyguladõk. 
 
Kanallardaki aykõrõ değerleri (outlier) tespit etmek için genlik 
eşiklemesi yaparak (amplitude thresholding) aşõrõ yŸksek 
genlikteki hemodinamik aktivite içeren kanallarõ 
hesaplamamõzõn dõşõnda bõraktõk. 

2.4. Veri Sõnõflandõrma 

2.4.1. Dinamik Zaman Bükmesi (Dynamic Time Warping- 
DTW) 

Dinamik Zaman BŸkmesi iki zaman serisinin birbirlerine olan 
benzerliklerini šlçen bir algoritmadõr. Eğer elimizdeki eşit N 
uzunluğundaki iki zaman serisini 𝑋𝑋 = [𝑥𝑥!, 𝑥𝑥!, 𝑥𝑥!…… . 𝑥𝑥!!!ve 
𝐻𝐻 = [ℎ!, ℎ!, ℎ!…… . ℎ!!!]   olarak gšsterirsek, aralarõndaki 
mesafeyi šlçmek için kullanacağõmõz NxN boyutlu tablo 
matrisini A ile gšsterirsek, AÕnõn her bir indisi; 

 
𝐴𝐴!"!𝑑𝑑(𝑥𝑥! , ℎ!) 

 
𝑥𝑥!  ve ℎ!  arasõndaki …klid mesafesi olarak gšsterilir. Bu 
metodun birincil amacõ bu iki zaman serisinin arasõndaki en 
kõsa mesafeyi veren yolu (0,0) indisinden (N-1,N-1) e kadar 
olan matriste bulmaktõr. Bu yola bŸkme yolu denilir. W ile 
gšsterilmektedir. 
 

𝑊𝑊 = [𝑤𝑤!,𝑤𝑤!,…… . .𝑤𝑤!] 
 
Bu yol şu koşullarõ sağlamalõdõr.  
Monotonluk koşulu : 𝑤𝑤! = (𝑎𝑎, 𝑏𝑏)  ve 𝑤𝑤!!! = (𝑐𝑐,𝑑𝑑)  için şu 
koşulu sağlamasõ gerekir. 
 

𝑎𝑎 − 𝑐𝑐 > 0  &  𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 > 0 
 
SŸreklilik koşulu : 𝑤𝑤! = (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) ve 𝑤𝑤!!! = (𝑐𝑐,𝑑𝑑) için  
 

𝑎𝑎 − 𝑐𝑐 ≤ 1  &  𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 ≤ 1 
 
olmalõdõr.  
 
Sõnõr koşulu : BŸkme yolu (0,0) dan başlayõp (N-1,N-1) de 
bitmelidir. 
 
DTW de bŸkme matrisi doğrusal programlama ile yaratõlõr. İki 
zaman serisi arasõndaki en kõsa mesafeyi bulmak için ilk …klid 
mesafesi 𝑑𝑑(𝑥𝑥! , ℎ!) bulunur ve maliyet değeri olarak tanõmlanõr. 
Daha sonra bŸkme matrisinde ilerlemek için komşuluktaki 
hŸcrelerden (D (i-1,j-1), D(i-1,j) , D(i,j-1)) en kŸçŸk değerli 
olanõ seçilir ve mesafe aşağõdaki formŸldeki gibi bulunur.  
 
𝐷𝐷 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 =   𝑑𝑑 𝑥𝑥! , ℎ! +min  (𝐷𝐷 𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1 ,𝐷𝐷 𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 ,𝐷𝐷 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1 )
      (2) 
 
Elde ettiğimiz D(i,j) değeri iki zaman serisi arasõndaki 
mesafeyi bize vermektedir. 

2.4.2. Öz Nitelik Vektörünün Oluşturulmasõ 

 
…z nitelik vektšrŸ oluşturulurken, sağ ve sol ele ağrõ 
uygulamasõ yaptõğõmõz sõrada elde ettiğimiz fNIRS sinyallerini 
birarada kullandõk. DšrdŸ sağ, dšrdŸ sol el deneyinden elde 
edilen 8 tane šz nitelik belirledik. Bu šz nitelikler; 
 

• Sadece ağrõ uygulanan durumda elde edilen ortalama 
hemodinamik tepkinin maximum HBO2 değeri 

• Ağrõ ve TENSÕin aynõ anda uygulandõğõ durumda 
elde edilen ortalama hemodinamik tepkinin 
maximum HBO2 değeri  

• Elimizdeki gšrev dalga formu (Task Waveform) ile 
Hemodinamik tepki fonksiyonun (Hemodynamic 
Response Function- HRF) evrişmesi sonucu oluşan 
grafiğin sadece ağrõ durumundaki HBO2 sinyali ile 
arasõndaki DTW mesafesi. 

• Elimizdeki gšrev dalga formu (Task Waveform) ile 
Hemodinamik tepki fonksiyonun (Hemodynamic 
Response Function- HRF) evrişmesi sonucu oluşan 
grafiğin ağrõ ve TENSÕin aynõ anda uygulandõğõ 
durumdaki HBO2 sinyali ile arasõndaki DTW 
mesafesi. 
 

Her kanal için elimizde bu šz nitelik vektšrŸne gšre 36 
gšzlem (17 FM hastasõ + 19 sağlõklõ kontrol) ve 8 šz nitelik 
bulunmaktadõr. …ncelikle elimizdeki veriyi normalleştirdikten 
sonra karşõlaştõğõmõz šz nitelik sayõsõnõn çokluğu ve gšzlem 
sayõsõnõn azlõğõ sorununu (boyutluluk problemi - curse of 
dimensionality) çšzmek için Temel Bileşen Analizi (Principal 
Component Analysis – PCA) ile en az %80 varyansõ 
koruyarak šz nitelik sayõmõzõ 4 e indirdik. 
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3. Sonuçlar 
SVM’i uygularken polinom fonksiyonu olarak 6 ve 8. 
dereceden fonksiyonlarõ kullandõk. FM hastalarõ ve sağlõklõ 
kontrolleri ayõrt edici kanallarõ bulmak için duyarlõlõk, 
belirlilik, doğruluk ve hassasiyet šlçŸtlerini gšzšnŸne aldõk. 
Bu šlçŸtler şu şekilde tanõmlanmõştõr: 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ı𝑙𝑙ı𝑘𝑘 =
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑌𝑌𝑌𝑌
 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑌𝑌𝑌𝑌
 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑌𝑌𝑌𝑌
 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑌𝑌𝑌𝑌
 

 
Elimizdeki 24 kanaldan %70 ve Ÿzerinde performans verenleri 
kabul edilebilir olarak değerlendirdik. Bununla beraber sadece 
duyarlõlõk değil, belirlilik kriterinde de başarõlõ saptama 
yapmamõzõ sağlayan kanallarõ saptadõk. Tablo 2Õde kanallar 

anatomik lokasyonlarõ gšzšnŸne šnce sağ sonra sol 
hemisferdeki kanalõ gšsterecek şekilde sõralanmõştõr. 
 
Bu sonuçlar arasõnda, 2 numaralõ kanala karşõlõk gelen angular 
girus ve 7 numaralõ kanala denk gelen post santral girusta 6. ve 
8. derece polinomun kullanõldõğõ  SVM bŸtŸn šlçŸtlerde 
%80Õin Ÿzerinde başarõlõ bir şekilde her iki grubu da ayõrt 
edebilmiştir. (Angular girus – polinom 6. ve 8. derece; 
Duyarlõlõk: %84.21, Belirlilik:  % 94.12, Doğruluk: % 88.89, 
Hassasiyet: % 94.12, Post santral girus – polinom 6. Derece; 
Duyarlõlõk :% 89.4, Belirlilik: %82.35, Doğruluk: %86.11, 
Hassasiyet : % 85 – polinom 8. derece : Duyarlõlõk :% 84.21, 
Belirlilik: %82.35, Doğruluk: %83.33, Hassasiyet : % 84.21 ). 
Sonuçlar bize inferior parietal korteks de bulunan angular 
girus ve somatosensšriyel korteksÕi içeren post santral 
girus’un FM hastalõğõ ve sağlõklõ kontrollerdeki farklõlõklar 
açõsõndan dikkate alõnmasõ gereken iki kanal olduğunu 
göstermektedir. Zaten Inferior parietal korteks ve bu bšlgeyi 
oluşturan iki girustan birisi olan angular girus ile post santral 
girusda bulunan somatosensoriyel korteks ağrõ çalõşmalarõnda 
genellikle šn plana çõkmaktadõr [14]. 

 
Tablo 2. BŸtŸn kanallarõn sõnõflandõrma sonuçlarõ (gri: sağ hemisfer, beyaz: sol hemisfer) 

  
	   	   SVM	  (derece	  :	  6	  )	   SVM	  (derece	  :	  	  8)	  

Kanal	   Bölge	   Duy.	   Bel.	   Doğ.	   Has.	   Duy.	   Bel.	   Doğ.	   Has.	  

14	   Superior	  Parietal	  Girus	   94,74	   47,06	   72,22	   66,67	   94,74	   47,06	   72,22	   66,67	  

1	   Superior	  Parietal	  Girus	   94,74	   52,94	   75,00	   69,23	   94,74	   41,18	   69,44	   64,29	  

13	   Angular	  Girus	   78,95	   70,59	   75,00	   75,00	   78,95	   70,59	   75,00	   75,00	  

2	   Angular	  Girus	   84,21	   94,12	   88,89	   94,12	   84,21	   94,12	   88,89	   94,12	  

17	   Superior	  Parietal	  Girus	   73,68	   47,06	   61,11	   60,87	   73,68	   58,82	   66,67	   66,67	  

3	   Superior	  Parietal	  Girus	   84,21	   76,47	   80,56	   80,00	   84,21	   70,59	   77,78	   76,19	  

16	   Supramarginal	  Girus	   84,21	   70,59	   77,78	   76,19	   84,21	   58,82	   72,22	   69,57	  

4	   Supramarginal	  Girus	   84,21	   64,71	   75,00	   72,73	   78,95	   64,71	   72,22	   71,43	  

15	   Supramarginal	  Girus	   84,21	   70,59	   77,78	   76,19	   84,21	   70,59	   77,78	   76,19	  

5	   Supramarginal	  Girus	   84,21	   52,94	   69,44	   66,67	   84,21	   52,94	   69,44	   66,67	  

19	   Post	  Santral	  Girus	   63,16	   64,71	   63,89	   66,67	   63,16	   64,71	   63,89	   66,67	  

6	   Post	  Santral	  Girus	   89,47	   58,82	   75,00	   70,83	   89,47	   47,06	   69,44	   65,38	  

18	   Supramarginal	  Girus	   84,21	   58,82	   72,22	   69,57	   78,95	   58,82	   69,44	   68,18	  

7	   Post	  Santral	  Girus	   89,47	   82,35	   86,11	   85,00	   84,21	   82,35	   83,33	   84,21	  

22	   Pre	  Santral	  Girus	   78,95	   58,82	   69,44	   68,18	   78,95	   52,94	   66,67	   65,22	  

8	   Pre	  Santral	  Girus	   84,21	   47,06	   66,67	   64,00	   94,74	   52,94	   75,00	   69,23	  

21	   Post	  Santral	  Girus	   84,21	   64,71	   75,00	   72,73	   84,21	   64,71	   75,00	   72,73	  

9	   Pre	  Santral	  Girus	   78,95	   64,71	   72,22	   71,43	   78,95	   64,71	   72,22	   71,43	  

20	   Post	  Santral	  Girus	   78,95	   58,82	   69,44	   68,18	   78,95	   58,82	   69,44	   68,18	  

10	   Post	  Santral	  Girus	   78,95	   58,82	   69,44	   68,18	   73,68	   64,71	   69,44	   70,00	  

24	   Middle	  Frontal	  Girus	   84,21	   58,82	   72,22	   69,57	   78,95	   52,94	   66,67	   65,22	  

11	   Middle	  Frontal	  Girus	   89,47	   70,59	   80,56	   77,27	   89,47	   64,71	   77,78	   73,91	  

23	   Pre	  Santral	  Girus	   73,68	   58,82	   66,67	   66,67	   73,68	   64,71	   69,44	   70,00	  

12	   Pre	  Santral	  Girus	   78,95	   64,71	   72,22	   71,43	   78,95	   70,59	   75,00	   75,00	  
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4. Tartõşma 
Bu çalõşmada šn plana çõkan konu FM hastalarõ ile sağlõklõ 
kontroller arasõnda sadece ağrõlõ uyarana ve ağrõlõ uyaran ile 
TENS uyaranõna karşõ gšsterilen hemodinamik aktivasyonun 
niteliklerden hasta / kontrol sõnõflandõrmasõ yapõlabilmesidir. 
…z niteliklerin seçimi esnasõnda temel olarak gšz šnŸne 
aldõğõmõz husus, ağrõlõ uyaranõn yarattõğõ HBO2 sinyalinin, 
ağrõ ile beraber TENS uyaranõnõn yarattõğõ sinyalden daha 
yŸksek genlikli olmasõdõr. Dolayõsõ ile bu elimizdeki šz nitelik 
vektšrŸnde ayõrt edici bir eş değişkendir. Bununla beraber 
dinamik zaman bŸkmesi de hasta ve kontrol gruplari 
arasõndaki farkõ šne çõkaran bir eş değişken šzelliği 
taşõmaktadõr. İleriki çalõşmalarda sõnõflandõrma performansõnõn 
arttõrõlmasõ için başarõmõ yŸksek olan kanallara gšre 
oluşturduğumuz sõnõflandõrmanõn karar dŸzeyinde fŸzyonu 
dŸşŸnŸlebilir. 
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