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Özetçe—Gastroparezi kat yiyeceğin mide çkşnda 

mekanik tkanklk olmadan mideden boşalmasnn 
gecikmesi olarak tanmlanan mide rahatszlğdr. Teşhisi 
invaziv tekniklerle yaplmaktadr. Teşhiste altn standart 
olarak sintigrafi görüntüleme tekniği kabul edilmektedir ve 
bu yöntem pek çok dezavantaja sahiptir. Bu çalşmada 
gastroparezi hastalarndan ve sağlkl gönüllülerden non 
invaziv Elektrogastrogram (EGG) sinyalleri elde edilmiştir. 
Bu sinyaller kullanlarak hastalğn teşhisi için frekans 
bölgesinde özellik belirleme amaçl Güç Spektral Yoğunluğu 
(GSY) fonksiyonlar elde edilmiştir.  GSY eldesi için hangi 
parametrik yöntemin kullanlacağ kararna Cramer-Rao 
Alt Snr (CRLB) yöntemi ile varlmştr. 

Anahtar Kelimeler — Gastroparezi; Elektrogastrogram; 
Cramer-Rao Alt Snr;  Özbağlanm Parametresi 

Abstract—Gastroparesis is a kind of stomach disease that 
is identified with delay of gastric emptying of solid food 
without mechanical obstruction. The disease is diagnosed by 
invasive techniques. Scintigraphy imaging technique is 
accepted as the gold standard in diagnosis although having 
many disadvantages. In this study. non invasive EGG signals 
were obtained from gastroparesis patients and healthy 
volunteers. Power Spectral Density (PSD) graphs were 
obtained for purpose of determining feature in frequency 
axis for diagnosis. PSD method for which parametric method 
that is used to the signals, was determined using Cramer-Rao 
Lower Bound (CRLB) method. 

Keywords — Gastroparesis; Electrogastrogram; Cramer-
Rao Lower Bound; Autoregressive Parameters 

I. GİRİŞ 
EGG karn bölgesinde cilt yüzeyine yerleştirilen yüzey 

elektrotlar ile elde edilen midenin elektriksel aktivitesi 

hakknda bilgi veren ölçüm yöntemidir. Bu konuyla ilgili 
çalşmalar ilk olarak Alvarez tarafndan 1922’de 
yaplmştr [1]. EGG ölçümünün non-invaziv yaplmas, 
bireye zarar vermemesi nedeniyle uygulamada daha çok 
kullanlan yöntem olmaya başlamştr. Ancak klinik 
uygulamalar snrldr. Mide rahatszlklarnn teşhisi, 
tedavisi, elektro fiziksel çalşmalar da EGG kullanm 
yaygnlaşmştr [2]. 

Mide hastalklarndan sk rastlanlanlar mide kanseri, 
reflü, gastrit, hazmszlk, mide ülseri, mide yanmas, 
sebebi anlaşlmayan kusmalar, gastroparezi (Mide 
Boşalma Güçlüğü) ve mide tembelliğidir [3] :  

Gastroparezi kat yiyeceğin mide çkşnda mekanik 
tkanklk olmadan mideden boşalmasnn gecikmesi olarak 
tanmlanan mide hareketliliğinin kronik rahatszlğdr. 
Teşhisi sintigrafi görüntüleme, endoskopi, gastrik 
manometri, nefes testi ve WMC ile yaplmaktadr. Klinikte 
yaygn olarak kullanlan endoskopi ve sintigrafidir. 
Gastroparezi şüphesini doğrulayan gecikmiş mide 
boşalmas gastrik sintigrafi ile ölçülmektedir. Gecikmiş 
mide boşalmasnn teşhisinde sintigrafik görüntüleme altn 
standart olarak kabul edilmektedir. Fakat sintigrafi yöntemi 
invaziv bir yöntemdir. Teşhis konulacak kişiye 
radyonüklid madde verilmesi ve gama kamera tarafndan 
görüntüleme için bu kişinin radyoaktif maddeyi yayc 
olmas bu yöntemin en büyük dezavantajdr. Ayrca 
sintigrafi pahal bir görüntüleme tekniğidir. Bu 
dezavantajlar gastroparezi teşhisi için değişik tan yöntemi 
arayşlarna yol açmaktadr. EGG non-invaziv, kolay 
uygulanabilir bir yöntem olmakla birlikte sonuçlarnn 
standardize edilememesinden dolay rutin uygulamaya 
girememiştir. Kolay bir yöntem olmasna rağmen 
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yaygnlaşmamas çalşma alan olarak bu konuya olan 
ilgiyi arttrmştr. 

EGG gastroparezi teşhisi için çok kullanlan bir yöntem 
olmamakla birlikte mide-barsak rahatszlklarnn 
patogenezi hakknda detayl bilgi verir. Chen JD ve ark. 
yemek sonras EGG’ de oluşan anormalliklerin gecikmiş 
mide boşalmasn teşhis edebileceğini belirtmişler ve mide 
boşalmas ile EGG’nin ilişkili olduğunu göstermiştir 
[2,4,5]. 

Literatür çalşmalar ve tez çalşmalar incelendiğinde 
EGG sinyallerinin analizi için GSY, Dalgack Dönüşümü 
(DD), Ayrk Dalgack Dönüşümü (ADD), Fourier 
Dönüşümü (FD), Hzl Fourier Dönüşümü (HFD) gibi 
yöntemlerin kullanldğ görülmektedir. Genel olarak 
çalşmalar disaritmilerin elde edilmesine yöneliktir. Bunun 
için çoğunlukla zaman-frekans veya frekans analizi 
yöntemlerinin kullanldğ görülmektedir [6,7,8]. Bu 
çalşmalarda GSY fonksiyonlar elde edilirken, kullanlan 
yöntemlerin sezgisel olarak seçildiği anlaşlmaktadr. Bu 
nedenle yaptğmz çalşmada CRLB yöntemi ile EGG 
sinyallerinde GSY eldesi için hangi yöntemin kullanlmas 
gerektiği belirlenmiştir [9]. 

II. MALZEME VE YÖNTEM 

A. Veri Seti 
Gerçekleştirilen bu çalşmada gönüllülerden EGG 

sinyalleri 30 dakika aç karnna ve 30 dakika tok karnna 
olmak üzere toplam 1 saatte elde edilmiştir. Açlk 
kaydndan sonra bireylere diyetisyen tarafndan menü 
edilen  536 kcal peynir (veya hindi) sandviç, 200ml meyve 
suyu verilip tokluk ölçümleri alnmştr (%69.4 
karbonhidrat, %13.8 protein ve %16.8 yağ içermektedir). 
Hasta tarafndan kullanlan ilaçlar EGG işleminden en az 3 
gün önceden kesilmiştir. Açlk kayd için gönüllülerden 8 
saat öncesinden itibaren hiçbir şey yemeyip içmemeleri 
istenmiştir. 

EGG kaytlar 6 elektrot kullanarak MP-150 
sisteminden ayr 2 kanalla elde edilmiştir. Elektrot 
yerleşimleri ref. (9)’da belirtildiği gibi gerçekleştirilmiştir. 
EGG kaytlar 15 sağlkl gönüllü ve 9 gastroparezi 
hastasndan alnmştr. 

B. Cramer-Rao Alt Snr (Cramer Rao Lower Bound) 
CRLB genel olarak istatistiksel sinyal işlemede 

kullanlan bir yöntemdir. Kestirim için olaslk yoğunluk 
fonksiyonu kullanlmasndan dolay istatistiksel yöntem 
olarak kabul edilir. CRLB radar sistemlerinde hedefin 
yerini belirlemede [10], deniz alt sistemlerinde [11], 
parmak izi belirlemede [12], Doppler sistemlerinde [13], 
EEG (Elektroensefalografi) /MEG( Manyetoensefalografi) 
sistemlerinde elektriksel dipolün yerini belirlemede [14] 
kullanlmaktadr. Çalşmalar incelendiğinde CRLB 
yöntemi çoğunlukla hedef yeri belirleme, radar, deniz alt, 
navigasyon, haberleşme sistemleri, frekans tahmini, aralk 
tahmini, AR (Autoregressive/ Özbağlanm) parametere 
tahmini gibi amaç ve alanlarda kullanlmaktadr. 

Zaman serilerinin analizinde sistem veya modelin 
parametre tahmini önemlidir. Tahmin edilen parametrenin 
doğruluğunu test etmek için farkl yöntemler 
kullanlmaktadr. CRLB yönteminde parametre tahmini 
için kullanlan yöntemin gerçek değere en yakn tahmini 
yani başarl tahmin yapabilmesi için en düşük varyansa 
sahip olmas gerekmektedir. Tahminin performans için 
Cramer-rao snr ad verilen varyans snr 
belirlenmektedir [15]. 

Tahmin işleminin doğru yaplabilmesi için tahmin 
kutupsuz (unbiased) ve düşük varyansl olmaldr. θ  

tahmin edilecek parametre vektörü, θ̂  tahmini yaplan 
parametre vektörü olmak üzere, tahminin varyans (1)’deki 
gibi hesaplanmaktadr. 

                      ( )[ ])ˆ(ˆ)ˆvar( θθθ EE −=                    (1) 

Bu eşitlikte E[.] beklenen değer operatörüdür. Optimal 
tahmin olaslk yoğunluğun ortalama değere yaklaşmas ile 
anlaşlmaktadr. Bu nedenle varyansn sfra yakn olmas 
tahminin daha doğru olmas demektir [15]. 

Kutup ise )ˆ()ˆ( θθθ Eb −=  denklemi ile 
hesaplanmaktadr. Tahminin gerçek değerden ortalama 
sapmasnn ölçüsünü vermektedir. Tahmin kutupsuz ise 
başarldr. Kutupsuz olabilmesi için θθ =)ˆ(E  olmaldr. 
CRLB metodunda tahmin işlemi için olaslk yoğunluk 
fonksiyonu kullanlr. Bilinmeyen parametreyi içeren 
olaslk yoğunluk fonksiyonuna “olabilirlik (likelihood) 
fonksiyonu” ad verilir ve );( θxp  şeklinde gösterilir. 
Burada  T

p ],,,,[ 321 θθθθθ =  tahmin edilecek 
parametre vektörüdür. CRLB yönteminde öncelikle 
olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritmas alnr. Cramer-
Rao alt snr aşağdaki gibi hesaplanr [15]:   

                           [ ]iji I )()ˆvar( 1 θθ −≥                      (2) 

Denklem (2)’de verilen [ ])(θI  Fisher bilgi matrisidir. 
Bu matris (3)’teki denklem ile hesaplanmaktadr [15]. 
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Yukardaki denklemden görüldüğü üzere CRLB hesab 
Fisher bilgi matrisinin tersi alnarak yaplmaktadr. Fisher 
matrisi ise olaslk yoğunluk fonksiyonunun türevinin 
beklenen değeri alnarak elde edilmektedir [15]. 

C. CRLB ile AR Parametre Tahmini 
Kay, AR (Autoregressive) parametreleri için CRLB’i 

AR modelin Güç Spektral Yoğunluğunu kullanarak elde 
etmiştir. {x[0],x[1],…..,x[N-1]} veri seti için tahmin edilen 
parametreler ile oluşturulan GSY aşağdaki gibidir [15]: 
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parametrelerdir. CRLB yöntemine göre öncelikle 
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bilgi matrisi hesab sonucu AR parametreleri ve gürültünün 
varyans için alt snr (5)’deki gibi hesaplanmaktadr [15]. 
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Denklem (5)’deki Rxx  ][][ jirR xxijxx −= eşitliğine 
sahip p x p boyutlu Teoplitz matristir. 

Bu çalşmada çeşitli AR paremetresi tahmin yöntemleri 
kullanlmştr. Tahmin edilen parametrelerin hasta ve 
sağlkl kişiler için CRLB varyans alt snr değeri elde 
edilmiştir. Bu değere göre en iyi paremetre tahmin yöntemi 
seçilmiştir. 

III. SONUÇ 
Bu çalşmada sağlkl ve hasta bireylerin EGG 

sinyallerinden Kovaryans, Burg, Yule-walker, En Küçük 
Kareler ve Modifiye Kovaryans metodu ile 4., 5. ve 6. 
dereceden AR parametreleri hesaplanmştr. Yöntemlerin 
karşlaştrlmas için bu parametrelerin CRLB varyans 
değeri elde edilmiştir. Bu varyans değeri sonucu en düşük 
ve en yüksek değere sahip yöntem seçilerek tüm 
sinyallerde bu iki yöntemle AR parametre tahmini 
yaplmştr. Tablo 1 ve Tablo 2’de 4. derece AR 
parametrelerinin ortalamas için CRLB değerleri 
gösterilmektedir. 

Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde Kovaryans metodu 
en düşük değeri, Yule-Walker metodununun ise en yüksek 
verdiği verdiği görülmektedir. Bu nedenle, AR 
parametreleri ve CRLB tüm hasta ve sağlkl bireylerin 
EGG sinyallerine Kovaryans ve Yule-walker metodu 
kullanlarak hesaplanmştr. 

Veri Yöntem Cramer-Rao Alt Snr 

H
as

ta
 a

ç 
ka

rn
n

a 

Burg 0.937500181 E-06 
Kovaryans 0.937500144 E-06 

Modifiye Kovaryans 0.937500181 E-06 
Yule-Walker 0.937500229 E-06 
Least-Square 0.937500144 E-06 

Sa
ğl
k

l 
aç

  
ka

rn
n

a 

Burg 0.937500195 E-06 
Kovaryans 0.9375001909 E-06 

Modifiye Kovaryans 0.9375001909 E-06 
Yule-Walker 0.937500259 E-06 
Least-Square 0.937500191 E-06 

Tablo 1. Hasta ve Sağlklda çeşitli analiz yöntemleri için CRLB 
değerleri 

Veri Yöntem Cramer-Rao Alt Snr 

H
as

ta
 

to
k 

ka
rn
n

a 

Burg 0.937500154 E-06 
Kovaryans 0.93750015 E-06 

Modifiye Kovaryans 0.937500154 E-06 
Yule-Walker 0.937500194 E-06 
Least-Square 0.93750015 E-06 

Sa
ğl
k

l 
to

k 
 

ka
rn
n

a 

Burg 0.937500126 E-06 
Kovaryans 0.937500128 E-06 

Modifiye Kovaryans 0.937500128 E-06 
Yule-Walker 0.937500131 E-06 
Least-Square 0.937500128 E-06 

Tablo 2. Hasta ve Sağlklda çeşitli analiz yöntemleri için CRLB 
değerleri 

 

Öncelikle 4. 5. ve 6. Dereceden AR parametreleri 
hasta ve sağlkllarn aç ve tok (iki kanal içinde) sinyalleri 
için Kovaryans ve Yule-walker metodu ile tahmin 
edilmiştir. Tablo 3’de hastalardan açlk durumunda elde 
edilen sinyallerinin birinci kanal verileri için Kovaryans 
ve Yule-Walker metodu ile 4. Dereceden AR 
parametrelerinin ortalama ve standart sapma sonuçlar 
verilmiştir. 
Yöntem a1 a2 a3 a4 
Kovar. 
Yöntemi -1.41 0.23 0.29 0.2 0.014 0.01 0.10.11 
Yule-
Walker  
Yöntemi -1.29 0.16 0.15 0.1 0.017 0.01 0.110.11 

Tablo 3. AR parametre tahmini 

Tablo 3’deki gibi AR parametreleri üç derece için de 
iki yöntemle hesaplanmştr. Tüm sinyaller için bu yöntem 
uygulanmştr ve parametrelerin ortalamalar alnmştr. 
Yani a1 parametresinin 9 hasta kişi için ortalamas alnmş 
ve Cramer-Rao alt snr hesaplanmştr. Son olarak ayr 
ayr hesaplanan a1, a2, a3, a4 parametreleri için CRLB 
değerlerinin ortalamas alnmştr. Tablo 4’de hastalarn 
ilk kanal verileri için CRLB değerleri verilmiştir. 

 
AR parametre 
tahmin yöntemi 4. derece 5.derece 6.derece 

Kovaryans 5.25E-07 6.60E-07 7.53E-07 
Yule-Walker 6.32E-06 1.09E-05 1.10E-05 

Tablo 4. Hastalarda ilk kanaln CRLB değeri 
 

AR parametre 
tahmin yöntemi 4. derece 5.derece 6.derece 

Kovaryans 1.36E-07 3.37E-07 4.72E-07 
Yule-Walker 5.84E-07 6.93E-07 7.62E-07 

Tablo 5. Hastalarda ikinci kanaln CRLB değeri 
AR parametre 
tahmin yöntemi 4. derece 5.derece 6.derece 

Kovaryans 5.95E-07 7.12E-07 7.93E-07 
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Yule-Walker 6.85E-07 7.77E-07 8.39E-07 
Tablo 6. Sağlkllarda ilk kanaln CRLB değeri 

 
AR parametre 
tahmin yöntemi 4. derece 5.derece 6.derece 

Kovaryans 5.57E-07 6.77E-07 7.60E-07 
Yule-Walker 7.13E-07 7.98E-07 8.55E-07 

Tablo 7. Sağlkllarda ikinci kanaln CRLB değeri 
Tablo 4-7 incelendiğinde CRLB değerinin Kovaryans 

metodunda daha düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu 
sonuca göre GSY eldesinde bu yöntemin daha başarl 
sonuç vereceğini göstermektedir. Üç ayr derece için 
CRLB değerlerine bakldğnda ise 4. dereceden AR 
parametrelerin her iki yöntemde de düşük olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle GSY fonksiyonlarnn 
Kovaryans metodu ile 4. dereceden elde edilmesinin daha 
doğru sonuç vereceği anlaşlmaktadr. Şekil 1 de hasta ve 
sağlkl bir bireye ait 4. dereceden kovaryans metodu ile 
elde edilen GSY grafikleri görülmektedir. 

 
Şekil 1. Kovaryans Yöntemi sonucu GSY grafikleri 

IV. TARTIŞMA 
EGG sinyalleri ile yaplan frekans analizi çalşmalar 

incelendiğinde çoğunlukla FD, HFD, KZFD ve Welch 
metodunun kullanldğ görülmektedir. Bu çalşmada 
literatürdeki parametrik olmayan yöntemler yerine Burg, 
Kovaryans, Modifiye Kovaryans, En küçük kareler ve 
Yule-Walker gibi parametrik yöntemler kullanlmştr. AR 
parametre tahmininde en başarl yöntemin kararna 
CRLB yöntemi ile varlmştr. Sonuç olarak hasta, sağlkl 
kişilerden alnan EGG sinyallerinden elde edilen AR 
parametre tahmini sonuçlarnda açlk/tokluk, birinci/ikinci 
kanal için Kovaryans yöntemi daha düşük varyans değeri 
vermektedir. Bu nedenle çalşmann frekans analizi 
aşamasnda GSY değerlerinin hesab için Kovaryans 
metodunun kullanlmasnn doğru olacağ sonucuna 
varlmştr. Model derecesi ise en küçük CRLB değerini 
veren 4. derece olarak belirlenmiştir. Böylece hasta ve 
sağlkl gruplar belirlemek için GSY den elde edilecek 
özellikler daha ayrt edici olacaktr. 
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