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Özet 

 
Karpal Tunel Sendromu (KTS), median sinirin bilek hizasındaki kompresyonu ile ilgili  yaygın görülen bir 

tuzak nöropatidir. KTS’nin tanısı; öykü, belirti ve çeşitli klinik testlerinde kullanıldığı fiziksel muayeneye 

göre yapılmakta ve elektrofizyolojik yöntemlere dayalı sinir ileti çalışmaları (NCS) ile doğrulanmaktadır. Ön 

tanının doğruluğu ve klinik ölçütlerin standardizasyonu, elektrofizyolojik testlerin değerlendirilmesinde 

önemli bir adımdır. Ön tanıdaki düşük doğruluk oranı, hekim, klinisyen, hasta ve sağlık sistemi açısından 

ciddi bir zaman ve finansal maliyete yol açabilmektedir.  Bundan dolayı, daha doğru tanı konulması 

desteklemek için klinik karar destek sistemleri araştırılmaktadır.  Bu çalışmada, KTS şüphelisi 1079 hastadan 

oluşan tıbbi veri ambarı kullanılarak KTS’nun daha doğru ön tanısı için veri madenciliğinde yaygın olarak 

kullanılan Naive Bayes, J48, Id3, k-en yakın komşu (IBk algoritması ) ve Multilayer Perceptron 

sınıflandırma algoritmaları karşılaştırılmıştır. Rutin klinik uygulamalarda KTS şüphelisi hastalardan 

%50,2’si KTS olarak doğrulanırken, bu oran Naïve Bayes algoritmasına sahip veri madenciliği yöntemi 

kullanılarak %77,1 doğruluk,  %71,8 kesinlik ve  %71,7 duyarlık oranına yükselmiştir. Sonuç olarak, 

KTS’nin ön tanısında yüksek doğruluk oranına sahip bir klinik karar destek sisteminin, gereksiz tetkik ve 

tedavi uygulamalarından kaçınılmasına ve hastanın tedavi planlarının daha doğru yapılmasına katkı sunması 

beklenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Veri madenciliği, Klinik karar destek sistemleri, Karpal tunel sendromu 

 

Abstract 

 
Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is a common entrapment neuropathy associated with the compression of the 

median nerve at the wrist. The diagnosis of CTS is made according to the physical examination used in 

history, symptoms and various clinical tests and is confirmed by nerve conduction studies (NCS) based on 

electrophysiological methods. The accuracy of pre-diagnosis and standardization of clinical criteria is an 

important step in the evaluation of electrophysiological tests. Low accuracy rate in pre-diagnosis can lead to 

both a serious time cost and financial cost in terms of physician, clinician, and patient and health system. 

Therefore, clinical decision support systems are conducted to improve more accurate diagnosis. In this study, 

using data warehouse from 1079 patients with suspected CTS, Naive Bayes, J48, Id3, k-nearest neighbors 

(IBk algorithm) and Multilayer Perceptron classification algorithms used widely in data mining were 

compared to get more accurate rate in pre- diagnosis of KTS While 50.2% of the patients with suspected 

CTS were confirmed as CTS in routine clinical practice, this rate increased to 77.1% accuracy,  71,8% 

precision and 71,7% precision sensitivity rate using the data mining method with Naïve Bayes algorithm. 

Consequently, it is expected that a clinical decision support system with high accuracy in the pre-diagnosis 

of the CTS will contribute to avoid unnecessary examination and treatment applications and to make the 

treatment plan of the patient more accurate. 
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1. Giriş 
 

Bilgisayarlardaki veri saklama kapasitelerinin artması ve bilgisayarlı sistemlerinin tıp alanında çok yaygın 

kullanılması ile birlikte çok büyük miktarlardaki tıbbi veriler büyük öneme sahip olmuşlardır.  Hastalardan 

alınan tahliller, tanı bilgileri ve yapılan girişimler sonucunda oluşturulan tıbbı verilerden, çeşitli algoritmalar 

ve yöntemler aracılığıyla klinik karar desteği sistemleri (KKDS) oluşturmak mümkündür. Bu bağlamda veri 

madenciliği, büyük miktarlardaki verinin içinden geleceği tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve 

yararlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programlarının aracılığıyla aranması ve analizlerini yapılmasında 

kullanılan etkili bir yöntemdir [1,2]. Veri madenciliği tıp alanında; hastalık belirtilerinin tanısında,  var olan 

belirtilerden şablon ortaya çıkarılmasında, veri ambarının oluşturulmasında, kronik hastalar için erken uyarı 

sinyallerinin tespitinde, KKDS’nde, hizmet sunumunu optimize etmek için risk analizleri gibi işlemlerde 

kullanılabilmektedir [3-5]. 

 

KTS, median sinirin bilek hizasındaki kompresyonu en sık görülen tuzak nöropatidir ve genel nüfus 

içerisindeki prevalansı, % 1-5 arasındadır [6,7]. KTS tanısı; hastanın vaka geçmişi, mevcut belirtileri ve 

çeşitli elektrofizyolojik bulguları bir arada kullanarak temel belirtileri ortaya çıkarılmasını ve sinir ileti 

çalışmaları (NCS) verilerin analizini içermektedir [8]. KTS’de ön tanı, öykü, belirti ve çeşitli klinik 

testlerinde kullanıldığı fiziksel muayeneye göre yapılmaktadır. Son tanı ise bir anlamda altın standart olarak 

ta kabul edilen elektrofizyolojik yöntemlere dayalı NCS ile yapılmaktadır.  

 

Ön tanının doğruluğu ve klinik ölçütlerin standardizasyonu, elektrofizyolojik testlerin değerlendirilmesinde 

önemli bir adımdır. KTS’nun genelde idiyopatik olması ve semptomlarının diğer kas ve sinir hastalıklarıyla 

benzer özellikler taşıması ön tanı üzerinde doğruluğu azaltıcı büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Ayrıca 

farklı polikliniklerde farklı ana bilim dallarında KTS ön tanısı da konulabilmekte ve farklı sezgisel yaklaşım 

ve deneyimlere dayalı bu ön tanılarda, subjektiflik oranı çok yüksek olabilmektedir. Bu durum kanıta dayalı 

tıp açısından problem teşkil edebilmektedir. Özellikle, iğne EMG’ye dayalı NCS’de hastayı rahatsız edici 

girişimsel testler göz önüne alındığında yanlış ön tanı, finansal maliyetin yanı sıra hasta, hekim, klinisyen ve 

sağlık sistemi açısından ciddi zaman maliyetine yol açabilmektedir.   

 

Bu çalışmada, KTS’na ait veri ambarı kullanılarak KTS’nun daha doğru ön tanısı için veri madenciliğinde 

yaygın olarak kullanılan Naive Bayes, J48, Id3, k-en yakın komşu (IBk algoritması ) ve Multilayer 

Perceptron sınıflandırma algoritmaları karşılaştırılmıştır. 

 

2. Metodoloji 
 

2.1. Çalışma Grubu 
 

Bu retrospektif çalışmaya, 05.01.2011 ile 20.05.2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına KTS şüphesi ile sevk edilmiş elde uyuşma, karıncalanma, 

parestezi, median sinir dağılım alanında gece ağrı ve Tinel testi sonucu pozitif gibi belirtilere sahip olan 181 

erkek ve 898 kadın olmak üzere toplam 1079 kişi dâhil edilmiştir.  Double-crush hasarı, diyabet, kronik 

böbrek yetmezliği, gut, romatoid artrit, tiroit hastalıkları, diğer sistemik hastalıkları olanlar ve etkilenen elin 

bilek fraktürü veya herhangi bir cerrahi öyküsü olanlar çalışmadan dışlanmıştır. Çalışma için Gazi 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı ve ilgili anabilim dalından izin alınmıştır. 

 

2.2. Veri Madenciliği Sınıflandırma Algoritmaları 
 

Geliştirilecek KKDS için veri madenciliği sürecinde izlenen adımlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Veri madenciliği süreci şematik gösterimi [9]. 

 

Veri madenciliği yöntemi olarak sınıflandırma modeli kullanılmıştır.  Sınıflandırma modeli aynı özelliklere 

fakat farklı değerlere sahip yeni kayıtların hangi sınıfa ait olduğunu bulmak için tercih edilmiştir. Literatür 

taramasında veri madenciliği çalışmalarında sınıflandırıcı model üzerinde Naive Bayes, J48, Id3, k-en yakın 

komşu (IBk algoritması ) ve Multilayer Perceptron algoritmalarının kullanıldığı görülmüştür [10,11]. Hangi 

algoritmanın en iyi sonuç verdiğini tespit etmek için sınıflandırma modeline ait olan algoritmaların başarım 

testleri WEKA yazılımı aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Şekil 2. de WEKA programının ön ara yüzü 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. WEKA progamının ana menüsü 

 

IBk algoritması WEKA yazılımında IBk adıyla yer almaktadır. Bu algoritmanın çalışması için gerekli k 

değeri en iyi başarımı tespit etmek için denenerek bulunmuştur [12]. 

 

Hasta dosyaları incelendiğinde bazı dosyalarda eksik ve tutarsız bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. Verilerin 



1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey 

139 

 

ham haliyle veri madenciliği için uygulanmasının mümkün olmaması üzerine veri önişleme teknikleri 

kullanılmıştır. 

 

Model algoritmasının kullanacağı özelliklerden ikisi güçsüzlük ve gece şikayetlerinde artış olup 

olmamasıdır. Hasta dosyalarının büyük çoğunluğunda hastanın güçsüzlük yaşayıp yaşamadığı veya 

şikayetlerinde geceleri artış olup olmadığı belirtilmiştir. Dosyasında bu iki özellik hakkında bilgi yer 

almayan bireylerin ise bu şikayetleri yaşamadığı varsayılmıştır. 

 

Veri birleştirme aşamasında, veri madenciliği için uygun formata getirilen 1079 adet Excel biçimindeki hasta 

dosyasından çalışmada kullanılacak ilgili özellikler C# programlama dili kullanılarak oluşturulan yardımcı 

bir yazılım ile Microsoft Access yazılımında hazırlanan veri tabanına aktarılmıştır. 

 

Veri dönüştürme aşamasında veri tabanında yer alan yaş verileri, Naive Bayes algoritmasının kategorik 

verilerle çalışması sebebiyle standart sapma değeri kullanılarak kategorik veriye dönüştürülmüştür.  Veri 

madenciliği için hiçbir anlam ifade etmeyen hasta adı soyadı, protokol numarası, hasta öyküsü gibi alanlar 

veri tabanından çıkarılarak veri indirgeme işlemi yapılmıştır. 

 

Sınıflandırıcı model üzerinde çalışan algoritmaların başarımlarını ölçmek için çapraz geçerlilik yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem test verisi ve öğrenme verisini değerlendirme aşamasında birbirinden ayıran ve 

sınıflandırma modelinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Literatürde önerildiği üzere test verisi toplam 

verinin %33’lük bir bölümü olarak seçilmiştir [13-15].  

 

Veri madenciliğinde kullanılacak özellikler sayıca fazla olduğunda algoritmanın en iyi başarımını sağlayacak 

özelliklerin seçilmesi yapılabilir. Fakat çalışmamızda kullanılan hasta dosyaları sınırlı sayıda özellik 

barındırması ve mevcut özelliklerin her birisinin aynı derecede öneme sahip olması nedeniyle özellik seçimi 

yapılamamıştır. Tüm özellikler kullanılarak oluşturulan sınıflandırıcı model, hastanın tinel şikâyeti, gece 

şikâyeti, güçsüzlük şikâyeti, kliniğe başvuru mevsimi, yaş ve cinsiyet özelliklerine bakarak kişinin hasta 

veya normal sınıflarından birine atamasını yapar. 

 

Tanı ve sınıflandırma performansı için Alıcı işlem karakteristikleri (Receiver Operating Characteristic 

(ROC)) eğrisi yöntemi ve hata matrisi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemlerden elde edilen ROC 

eğrisi altında kalan alan (AUC), kesinlik ve duyarlılık parametreleri ile algoritmalarının başarım 

performasları değerlendirilmiştir [13,16].  

 

3. Bulgu ve Tartışmalar 
 

Çizelge 1’de veri madenciliği uygulanmadan klinikte rutin olarak gerçekleştirilen ön tanı ve son tanı 

arasındaki karşılaştırma sonuçları gösterilmiştir. Ön tanı ile KTS şüphesi olan hastalardan %50.2 ‘sine NCS 

ile gerçekleştirilen Elektrofizyolojik değerlendirmeler sonucunda KTS tanısı konulmuştur. 

 

Çizelge 1. Klinikte uygulanan rutin KTS değerlendirmelerinde ön tanı ve son tanı arasındaki 

karşılaştırma 

Ön Tanı Son Tanı 

Açıklama Sayı 
Hasta 

Normal 
Açıklama Sayı 

Sağ KTS 217 Sağ KTS 97 120 

Sol KTS 171 Sol KTS 63 108 

Bilateral KTS 

 
616 

Bileteral KTS) 243 
271 

Sağ KTS 64 
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Sol KTS  38 

Diğer 75 Diğer 75 - 

Toplam 1079 Toplam 580 499 

 

Çizelge 2’de ise veri madenciliği yönteminde yaygın olarak kullanılan beş ayrı sınıflandırma modelinin 

karşılaştırma sonuçları gösterilmiştir. IBk algoritmasının en iyi başarımı k değeri 7 olarak alındığında elde 

edilmiştir.   

 

Çizelge 2. Model başarım sonuçları 

Algoritmaları Kesinlik Duyarlılık ROC Area Kappa  

Naive Bayes 0,718 0,717 0,771 0,430 

J48 0,689 0,684 0,720 0,368 

Id3 0,679 0,670 0,705 0,344 

IBk (k=7) 0,688 0,681 0,730 0,365 

Multilayer Perceptron 0,697 0,687 0,734 0,377 

 

WEKA yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilen model başarım testlerinde en yüksek başarım Navie Bayes 

algoritması ile elde edilmiştir.  Model başarımlarının test edildiği Weka yazılımından elde edilen sonuçlara 

göre Kappa değerinin 0,40’dan yüksek olması modelin yaptığı tahminlerin tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Literatürde sağlık alanında geliştirilen sistemlerin başarımını değerlendirmekte sıklıkla kullanılan ROC area 

(AUC) değeri ise 0,77’lik sonucuyla modelin sınıflandırma da yüksek ayrım gücü olduğunu göstermektedir 

[13]. Kesinlik ve duyarlılık değerlerinin 0,70 üzerinde olması da model başarımının yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır [16].  

 

Rutin klinik uygulamalarında KTS ön tanısına sahip hastalardan yaklaşık % 50’sinin KTS tanısı ile 

doğrulanması  tartışmalı bir konudur. Ön tanıdaki bu düşük oranın bir çok sebebi olabilir. Farklı alan uzmanı 

ve deneyimlere sahip hekimlerin ön tanısı ile farklı polikliniklerden hastaların gelmesi,  ön tanıdaki fiziksel 

incelemede kullanılan test ve ölçümlerde eksikliklerin olması veya bir standardın olmaması başta olmak 

üzere KTS’ye etki eden diğer fizyolojik etkilerin ön tanıda her bir hekim veya klinikte standart olarak 

incelenmemesi gösterilebilir.  

 

Veri madenciliği yöntemi ile elde edilen KTS’nin ön tanısı çok daha yüksek başarıya sahip olmuştur. Bütün 

bu başarım değerleri modelin verileri sınıflandırmada rastgele bir karar vermediğini, yapılan tahminlerin 

şansa dayalı olmadığını göstermiştir. Fakat bu oranın daha yüksek çıkmamasının sebepleri olarak hasta 

dosyalarının bir standartta tutulmaması, dosyaların hastalara ait fazla özellik içermemesi ve buna bağlı olarak 

özellik seçiminin gerçekleştirilememesi sıralanabilir. Mevsim, meslek, gebelik, uyuşukluk, karıncalanma, 

çocuk sayısı, kilo, boy, kronik hastalık, alkol, sigara tüketimi ve obezite gibi özelliklerin yanı sıra Boston 

testi, Tinel Testi ve Fonksiyon Skala Testleri gibi önemli  testlerin standart olarak  yer aldığı bir  veri 

ambarından daha yüksek bir başarım elde edilebilir 
 

 

4. Sonuç  

 
Veri madenciliği ile geliştirilen bir KKDS’nin, KTS gibi nedeni çoğunlukla idiyopatik olan veya 

semptomları diğer hastalıklarla benzer olan hastalıklara yönelik yapılacak ön tanı destek çalışmalarında yol 

gösterici olması beklenmektedir.  Ayrıca, KTS’nin ön tanısında yüksek doğruluk oranına sahip bu KKDS, 

gereksiz tetkik ve tedavi uygulamalarından kaçınılmasına ve hastanın tedavi planlarının doğru yapılmasına 

katkı sunacaktır  
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