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ÖZET 

Bayraktaroğlu, Z. (2009). Durağan Hal Yanıtlarına Dayalı Hızlı Beyin Bilgisayar 

Arayüzü Algoritmalarının GeliĢtirilmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Fizyoloji ABD. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

 Beyin bilgisayar arayüzleri (BBA), kullanıcılarının beynin normal çıktı 

yolaklarını kullanmadan dıĢ dünyaya komut verebilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu 

çalıĢmada, durağan-hal uyarılma-potansiyellerinin (DHUP) mekânsal-dikkate ve uyarım 

frekansına bağlı özellikleri incelenerek, BBA sisteminin bilgi transfer hızının 

arttırılması amaçlandı. Bu amaçla, bireylerin 4-44 Hz arasındaki uyaran sıklıklarında 

DHUP yanıtları kaydedilerek genliklerin maksimuma ulaĢtığı uyarım frekansları 

belirlendi. Tüm katılımcılarda alfa (8-13 Hz) bandında en yüksek genlik tepesi 

bulunurken, düĢük-beta (14-21 Hz), yüksek-beta (22-29 Hz) ve gamma (30-44 Hz) 

bantlarında üç genlik tepesi daha belirlendi. fMRG‟de en geniĢ aktivasyon alanı 

DHUP‟daki alfa maksimumundan farklı olarak düĢük-beta bandında bulundu ve uyarım 

frekansı arttıkça küçüldü. Son olarak, arka planda durağan hal uyarımı uygulanırken, 

eĢzamanlı mekânsal oddball ödeviyle dikkatin sağ veya sol görme alanlarına 

yönlendirildiği bir Olaya ĠliĢkin Potansiyel (OĠP) ölçümü gerçekleĢtirildi. DHUP 

topografisinin mekânsal dikkatin yönünden etkilendiği ve bu etkilenimin uyarım 

frekansına bağlı olduğu gösterildi. Alfa bandındaki uyarımda yanıtlar dikkatin yönüyle 

aynı hemisferde artarken, diğer uyarım frekanslarında karĢı hemisferde büyüdü. Ayrıca, 

dikkatin yönü aynı hemisferde düĢük-beta bandında DHUP fazını öne kaydırmaktaydı. 

Dikkatin yönüne bağlı olarak OĠP‟nin P1 ve N1 genliklerinin kontralateral hemisferde 

büyüdüğü gösterildi. Ayrıca, alfa bandında uyarım uygulanırken OĠP‟nin N1 genliğinin 

en küçük olduğu, dolayısıyla görme korteksi eksitabilitesinin en düĢük olduğu sonucuna 

varıldı. Literatürden faklı olarak, tek frekansta difüz ıĢık titreĢimiyle DHUP‟lerin 

topografilerinde dikkatin yönlendirildiği görme alanına bağlı değiĢimler saptandı. 

Ayrıca, DHUP uyarım frekanslarının görme korteksinin eksitabilitesini etkilediği 

gösterildi. Bu bilgiler ıĢığında, DHUP genliklerinin seçici olarak büyüdüğü uyarım 

frekanslarının kullanılması ve DHUP frekansına özgü dikkat modülasyonlarının 

bilinmesi ile daha etkin BBA sistemleri tasarlanabileceği sonucuna varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler : Durağan Hal Uyarılma Yanıtları, Beyin Bilgisayar Arayüzü, EEG, 

Olaya ĠliĢkin Potansiyeller, Görsel Mekânsal Dikkat 
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ABSTRACT 

Bayraktaroğlu, Z. (2009). Development of Fast Brain Computer Interface Algorithms 

Based on Steady State Responses. Istanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Physiology. PhD Dissertation. Istanbul. 

Brain computer interfaces (BCI) enable users to control their environment using 

ways independent of brain‟s normal output channels. In this study, properties of steady-

state evoked-potentials (SSEP) that depend on spatial-attention and stimulation 

frequency were investigated to increase the information transfer rate of BCIs. To this 

end, SSEP responses of individuals were recorded using stimulation frequencies 

between 4-44 Hz to identify maximum responses. The highest amplitude was obtained 

in the alpha (8-13 Hz) band with local peaks in the low-beta (14-21 Hz), high-beta (22-

29 Hz) and gamma (30-44 Hz) bands. In contrast, widest activation area in the fMRI 

was in the low-beta band. Finally, Event Related Potentials (ERPs) were recorded with 

a spatial oddball task to direct the subject‟s attention to visual hemifields on a 

background of steady-state stimulation. The direction of spatial attention affected SSEP 

topography in relation to stimulation frequency. For alpha stimulation, SSEP amplitudes 

increased ipsilateral to attended hemifield, whereas for others, amplitudes increased in 

contralateral hemisphere. Furthermore, SSEP phase moved forward in ipsilateral 

hemisphere with low-beta stimulation. ERP P1 and N1 amplitudes increased 

contralateral to attention. Additionally, smallest N1 amplitude during alpha stimulation 

suggested visual cortex excitability was also lowest. Departing from literature, 

attentional modulations in SSEP topography could be obtained with a diffuse flickering 

light at a single frequency, and SSEP stimulation frequencies were shown to affect 

visual cortex excitability. In conlucison, more efficient BCIs can be designed using 

stimulation frequencies which especially enhance SSEP amplitude and taking into 

account attentional modulations specific to stimulation frequencies. 
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GĠRĠġ VE AMAÇ 

1.1. GiriĢ 

Kafa üzerinden kaydedilen elektroensefalogram (EEG) veya korteksten 

kaydedilen tek veya çok-ünite aktiviteleri beynin elektrofizyolojik sinyallerini 

oluĢturmaktadır. EEG'nin tanımlamasından sonra (Berger, 1929) bu yöntemin iletiĢim 

ve kontrol için kullanılabileceği tartıĢılmıĢ ve periferik sinirler ve kasların aracılığı 

olmadan da beynin çevreye müdahale etmesine imkân tanıyacağı düĢünülmüĢtür.  

Beyin-bilgisayar arayüzü (BBA), beynin normal çıktı yolları olan periferik sinir 

ve kaslara dayanmayan bir iletiĢim sistemidir (Wolpaw ve ark.,  2000a). BBA, paralizi 

ve diğer ağır hareket bozukluklarında iletiĢim için yeni olanaklar sağlamaktadır. Kafa 

üzerinden kaydedilen elektroensefalogram (EEG) hastaların ekran üzerinde bir imleci 

hareket ettirerek, harf veya rakamları aktive ederek veya nöroprotezleri kontrol ederek 

çevre ile etkileĢmelerine imkân tanımaktadır (McFarland ve Wolpaw, 2003). 

Rehabilitasyonun yanında insan ile bilgisayar arasında, klavye, ses vb. kas denetimi 

gerektiren bir araca gerek bırakmadan bir iletiĢim mekanizmasının oluĢturulması, 

zaman-kritik birçok iĢin gerçekleĢtirilmesinde de yeni ufuklar açacaktır. 

Yüzeyden non-invazif olarak kaydedilen EEG dıĢında, doğrudan nöral aktivitenin 

kaydedilmesini sağlayan elektrokortikogram (ECoG) ve yerel alan potansiyellerinin de 

BBA uygulamalarında kullanımı önemli bir araĢtırma konusudur (Wilson ve ark., 2006; 

Chapin ve ark., 1999). Bu yöntemlerin avantajları arasında EEG‟den daha yüksek 

uzaysal çözünürlük sağlamaları ve aktivite-iĢlev bağlantısının daha doğrudan olması 

sayılabilir. Fakat bunların yanında en büyük dezavantajları invazif olmalarıdır. 

BBA için kullanılan baĢlıca iki tip elektrofizyolojik ölçüm tekniği söz 

konusudur. Bunlardan birincisi, dıĢarıdan verilen uyaranlara karĢı beynin yanıtlarını, 

yani olaya iliĢkin potansiyelleri (OĠP) esas almaktadır (Donchin ve ark., 2000). OĠP 

literatüründen bilindiği gibi, kiĢi belirli bir uyaran tipine dikkat ettiğinde, beyin dikkat 

etmediği duruma göre farklı bir yanıt üretmektedir. Böylece katılımcının bir seri uyaran 

içinden dikkatini yoğunlaĢtırdığı uyaran belirlenerek seçim yapması sağlanabilmektedir. 

Fakat, EEG içinde OĠP sinyallerinin görece küçük genlikleri nedeniyle güvenilir bir 

sinyal elde etmek için uyaranların birçok kez yinelenmesi ve yanıtların ortalanması 

gerekmektedir. Ġkinci tip ölçümler ise süregiden beyin ritimlerinin geri-besleme 
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yöntemiyle katılımcı tarafından modüle edilmesine dayanmaktadır (Birbaumer ve ark., 

2000; Pfurtscheller ve ark., 2000). Bu koĢulda katılımcılar duysal geri-beslemeler ile 

nöral aktiviteleri kontrol etmeyi öğrenmektedir. Bu uygulamada, EEG‟de ortalama 

almaksızın ölçülebilen ritmler kullanılmaktadır. Fakat bu ritmler, örneğin uyanıklık ve 

dikkat düzeyi gibi kiĢinin iradi denetimi dıĢındaki faktörlerden de etkilenmektedir.  

Endojen ritimlerin yanında periyodik uyarımlar ile EEG‟de uyaran sıklığında ve 

uyaran süresince ritmik yanıtlar elde edilebilmektedir (durağan hal uyarılma 

potansiyelleri, DHUP). BBA literatürüne göre DHUP kullanan yöntemler daha hızlı ve 

kesin iletiĢim imkânı sağlamaktadır (Gao ve ark., 2003). DHUP ölçümünde uyaranın 

sıklığı araĢtırıcı tarafından bilindiği için EEG de bu frekansta veya harmoniklerindeki 

sinyal enerjisi filtrelenerek değerlendirilebilir. Böylelikle uyarılma potansiyellerinde 

sinyal/gürültü oranının düĢük olmasının yarattığı problem, frekans filtreleriyle bir 

ölçüde aĢılabilir ve daha kısa EEG dilimlerinde güvenilir bilgi edinilebilir.  

BBA‟da DHUP kullanımı görsel modalitede, kiĢinin farklı sıklıklarda titreĢen 

ıĢıkların iĢaretlediği nesnelerden hangisini görsel dikkatinin odağına yerleĢtirdiğine 

bağlı olarak beyinde ölçülen yanıtların frekansının değiĢimini esas almaktadır (Regan, 

1989; Silberstein, 1995). Örneğin, farklı uzaysal lokalizasyonlarda farklı sıklıklarda 

titreĢen ıĢıkların varlığında, EEG‟de genlik artıĢının ortaya çıktığı frekanstaki 

lokalizasyonun kiĢi tarafından seçildiğine karar verilmektedir (Cheng ve ark., 2002; 

Middendorf ve ark., 2000). Ancak bu çalıĢmalarda DHUP genliklerinin seçici olarak 

yükseldiği uyaran sıklıkları göz önüne alınmamıĢtır. Oysa, beyin bazı frekanslara karĢı 

daha büyük DHUP yanıtları üretmektedir. Bu yüksek genlikli yanıtları üreten uyaran 

sıklıklarının tek tek bireyler için saptanması ve arayüz kontrolünde kullanılması 

sinyal/gürültü oranını yükseltici ikinci bir yaklaĢımı oluĢturabilir.  

Kafa üzerinden EEG kayıtlamaları invazif olmamaları nedeniyle tercih 

edilmektedir. Fakat, kafanın iletken yapısı nedeniyle mekânsal çözünürlükleri düĢüktür. 

BBA oluĢturulurken DHUP yanıtlarının topografik özelliklerinin de 

değerlendirilebilmesi, ayrıĢtırılabilecek bilgi miktarını önemli ölçüde arttıracaktır.  

Nörogörüntüleme yöntemlerinden fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 

bölgesel kan akımı ve oksijen tüketimi ile nöral aktivite arasındaki iliĢkiyi saptamaya 

yönelik bir yöntemdir. Uzaysal çözünürlüğü elektrofizyolojik yöntemlere göre 

yüksektir; fakat zamansal çözünürlüğü daha düĢüktür. Ancak, elektrofizyolojik 



3 

 

 

sinyallerin jeneratörlerinin belirlenmesine ve topografilerinin daha iyi analiz edilmesine 

olanak sağlayabilir.  

1.2. Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı, mevcut beyin bilgisayar arayüzü algoritmalarına göre hızlı 

ve doğruluğu yüksek bir iletiĢim algoritmasının geliĢtirilmesine zemin hazırlayacak 

EEG değiĢkenlerini belirlemektir. Bu algoritmanın geliĢtirilmesinde, bilgi aktarım hızını 

yükseltebileceği varsayılan durağan hal uyarılma potansiyellerinin (DHUP) kullanımı 

hedeflenmektedir. Bu Ģekilde EEG-bilgisayar arasındaki bilgi aktarım hızının mevcut 

değerlerin birkaç kat üzerine çıkartılarak etkin bir haberleĢmenin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde projenin alt amaçları Ģunlardır: 

1. DHUP genliği ile uyarım frekansı arasındaki iliĢkinin ortaya konması. Bu 

Ģekilde, DHUP yanıtlarının en belirgin Ģekilde ölçümüne olanak sağlayacak olan uyarım 

frekansları belirlenmeye çalıĢılacaktır. 

2. Yüksek genlikli DHUP elde edilen uyaran frekanslarında fMRG ile aktive 

olan beyin bölgelerinin belirlenmesi. Bu Ģekilde, belirli uyarım frekanslarındaki 

genliklerin büyüklüğünün daha geniĢ bir alanın aktive olmasına mı, belirli bir alandaki 

nöronların daha iyi senkronize olmasına mı bağlı olduğu ve ilgili kortikal alanın 

eksitasyon/inhibisyon dengesiyle DHUP yanıtlarının genliği arasındaki iliĢki ortaya 

konmaya çalıĢılacaktır.    

3. Mekânsal dikkatin DHUP genliği, fazı ve topografisi üzerine etkilerinin 

araĢtırılması. Mekânsal dikkatin görme alanının farklı yarılarına yönlendirilmesiyle 

DHUP genlikleri, fazları ve topografilerindeki değiĢimler araĢtırılarak, farklı mekânları 

farklı frekansta titreĢen ıĢıklar ile iĢaretlemek yerine, tek bir titreĢen ıĢığın oluĢturduğu 

yanıtlarla, mekânsal dikkatin ne yöne yönlendirildiğinin saptanabilirliği araĢtırılacaktır. 

Bunda baĢarılı olunması DHUP bazlı BBA‟ların tasarımında önemli bir kolaylık 

sağlayacaktır. 

4. Farklı frekansta titreĢen ıĢıkların üzerine görme alanının farklı yarılarında 

transient uyaranlar gösterilecektir. Bu uyaranlara karĢı OĠP‟lerin genlik ve latanslarının 

mekânsal dikkatin yönü ve arka plandaki durağan hal uyarımının frekansından ne 

Ģekilde etkilendiği ortaya konacaktır. Bu DHUP ve OĠP hibrid yaklaĢımı ile mekânsal 

dikkatin yönünün daha hızlı ve güvenilir olarak saptanması beklenmektedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA) 

Beyin bilgisayar arayüzleri (BBA), kullanıcının kas ve periferik sinirler gibi 

beynin normal çıktı yolaklarını kullanmadan istemli olarak dıĢ dünyaya komut 

verebilmesini sağlayan sistemlerdir (Wolpaw ve ark., 2002). BBA‟lar kullanıcılara dıĢ 

dünya ile etkileĢim için alternatif bir yol sunmaktadır ve beynin elektrofizyolojik 

sinyallerindeki değiĢimleri, dıĢ dünya ile etkileĢim için kullanılabilecek mesaj veya 

komutlara dönüĢtürmektedirler. BBA sistemlerinde sinirler, kaslar ve bunların 

ürettikleri hareketler elektrofizyolojik sinyallerle yer değiĢtirirken yazılım ve 

donanımlar bu sinyalleri eyleme çevirmektedir (ġekil 2-1). 

BBA, beynin normal çıktı yolaklarını kullanamayan locked-in hastalar veya 

ilerleyici bir motor hastalık olan ALS hastaları için bir iletiĢim kanalı sağlayabileceği 

gibi sağlıklı bireylerin zaman kritik veya yoğun iĢlevler sırasında ortamla etkileĢimi için 

de ilave bir kapasite sağlayabilir. 

2.2. BBA için kullanılabilecek sinyaller 

BBA sistemleri için en sık kullanılan sinyal kafa yüzeyinden non-invazif olarak 

kaydedilen EEG aktivitesidir. EEG yüksek zamansal çözünürlüğü ve invazif olmaması 

nedeniyle BBA sistemlerinin gerçeklenmesinde en sık baĢvurulan yöntemdir. Ancak, 

nöral aktivitenin doğrudan kaydedilmesini sağlayan elektrokortikogram (ECoG) ve 

yerel alan potansiyelleri (local field potentials, LFP) de BBA uygulamalarında 

kullanılmaktadır (Wilson ve ark., 2006; Chapin ve ark., 1999). Doğrudan beyin 

aktivitesini yorumlayan ve buna uygun çıktı üreten BBA sistemlerine örnek olarak 

kuadriplejik hastalarda motor korteksteki hücresel aktivitenin derin elektrotlarla 

kaydedilmesi ve hareket ile doğrudan iliĢkili bu aktivitelerin bir robot kol veya bacak 

için girdi sinyali olarak kullanılması gösterilebilir. Bu sistemlerin iĢleyebilmesi için 

serebral kortekse çok sayıda derin elektrot yerleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu 

yöntemlerin avantajları arasında, EEG‟den daha yüksek uzaysal çözünürlük 

sağlamaları, aktivite ile iĢlev arasındaki bağlantının daha doğrudan olması ve BBA 

kontrol kanallarının sayısının arttırılabilmesine imkân tanımaları sayılabilir. Fakat 

bunların yanında en büyük dezevantajları invazif olmalarıdır. Bu nedenle, günümüzde 
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yalnızca hayvan çalıĢmalarında ve sınırlı klinik çalıĢmada kullanılmaktadır (Leuthardt, 

2006) . 

Bu çalıĢmada non-inavzif bir BBA uygulamasına yönelik bir geliĢtirme süreci 

hedeflendiğinden, tezin bundan sonraki bölümlerinde invazif ölçümlere yer 

verilmeyecek, tümüyle EEG bazlı invazif olmayan ölçümlere odaklanılacaktır.  

 

ġekil 2-1: Beyin bilgisayar arayüzü (BBA) sisteminin temel bileĢenleri.  

BBA sistemleri beynin elektrofizyolojik sinyallerini komut ve eylemlere çeviren yazılım ve donanımlardan 

oluĢmaktadır (Leuthardt ve ark., 2006). 

EEG 

ECoG 

Tek Ünite 
0011010010101001 

SayısallaĢtırılmıĢ 

Sinyal ĠĢleme 
Sinyal Toplama 

Ham Sinyal 

Çevrim  

algoritması 

Özellik  

çıkarma 

Basit ĠletiĢim 

Orta Düzey 

Basit 

KarmaĢık 

Cihaz Kontrolü 

Nöroprostetik  

Uzuvlar 

Elektrotlarla  

Bacak Kontrolü 

Geribesleme 
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2.3. EEG 

Beyin elektriksel aktivitesi hayvanlarda 19. yüzyılın sonlarında tanımlanmıĢ 

olmasına karĢın insanda ilk defa kaydedilmesi ve iĢlevle iliĢkili ilk aktivitelerin 

tanımlanması Alman psikiyatrist Hans Beger tarafından 1920‟lerin sonlarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir ve elektroensefalogram (EEG) olarak adlandırılmıĢtır (Berger, 

1929).  

EEG, geniĢ nöron gruplarının elektriksel aktivitesindeki değiĢimleri 

yansıtmaktadır. EEG aktivitesinin temelinde, büyük ölçüde korteksin 5. ve 6. 

tabakalarında yerleĢik ve kafa yüzeyine dik yerleĢimli piramidal nöronlarda (Elul, 1972) 

oluĢan eksitatör ve inhibitör postsinaptik potansiyellerin (EPSP ve ĠPSP) toplamı 

yatmaktadır (Purpura, 1959). Fakat, elektrot ile sinyal kaynağı arasındaki yalıtkan 

yapılar (beyin zarları, kafatası, deri) nedeniyle sinyal önemli ölçüde zayıfladığından ve 

EEG‟de ölçülebilen potansiyel değiĢimleri ancak çok sayıda kortikal nöronun eĢ 

zamanlı aktivitesi sonucu ortaya çıkmaktadır (ġekil 2-2). 

 

ġekil 2-2: EEG sinyalinin oluĢumu. 

EEG post-sinaptik potansiyellerin toplamıdır ve çoğunlukla korteks yüzeyine dik piramidal hücrelerin apikal 

dendritlerinden kaynaklanmaktadır (Kandel ve ark., 2000).  

Korteksin 4. tabakasında aktivite Korteksin 2. tabakasında aktivite 

Korteks yüzeyi 

Corpus callosum yoluyla kontralateral 

kortesten gelen aksonlar 

Talamustan gelen aksonlar 
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Piramidal hücreler serebral korteksin ana projeksiyon nöronlarıdır. Bu hücreler 

aksonlarıyla diğer beyin bölgelerine ve medulla spinalise uzanmaktadır. Piramidal 

hücrelerin lokal olarak uzanan akson kollateralleri komĢu kortikal tabakalar arasında 

bağlantılar sağlayarak kortikal nöronların ortak elektriksel aktivitesinde ve elektriksel 

aktivitenin komĢu korteks bölgeleri arasında yayılmasında rol oynamaktadır. 

Piramidal hücrelerin paralel dizilimleri ve dendritlerinin korteks yüzeyine dik 

konumu nedeniyle EEG‟nin oluĢumuna katkıları piramidal olmayan hücrelere göre daha 

fazladır. Dendritler üzerinde oluĢan postsinaptik potansiyeller ekstrasellüler akım 

yönlerinin kortekse dik olması nedeniyle daha az kayıpla kafa yüzeyine ulaĢmaktadır. 

Buna karĢın, piramidal olmayan hücrelerden veya derin yapılardan kaynaklanan 

elektriksel aktiviteler dağınık yerleĢimleri nedeniyle yayılamamaktadır ve net bölgesel 

elektriksel aktivite değiĢimi zayıf olduğundan kafa derisi yüzeyinden 

kaydedilememektedir (Elul, 1972). 

2.4. Olaya ĠliĢkin Potansiyeller (OĠP) 

Olaya iliĢkin potansiyeller (OĠP) ıĢık, kelimeler, yüzler ve sesler gibi dıĢarıdan 

sunulan uyaranlarla ve karar verme ve dikkat gibi içsel süreçlerle senkronize olan beyin 

potansiyellerinin kaydedilmesine dayanmaktadır (Picton ve Hillyard, 1988). Genellikle 

dıĢarıdan sunulan uyaranlara karĢı yanıtlar “eksojen” potansiyeller olarak 

adlandırılırken herhangi bir fiziksel uyaran olmadan da ortaya çıkan ve biliĢsel 

süreçlerle iliĢkili olan OĠP dalgaları ise “endojen” potansiyeller olarak 

adlandırılmaktadır. Fakat, bazı duysal olarak tanımlanmıĢ potansiyellerin de dikkat gibi 

yüksek biliĢsel süreçlerden etkilendikleri gösterilmiĢtir (Hillyard ve Anllo-Vento, 

1998). OĠP‟lerin erken duysal bileĢenleri uyaranların duysal-fiziksel özelliklerinden 

(uyaran Ģiddeti, sıklığı, yönü, kontrastı) daha fazla etkilenmektedir. 

Süregiden EEG‟deki dalgalanmalar beyin aktivitesindeki genel durum 

değiĢiklikleriyle (örn., uyku/uyanıklık)  iliĢkili iken, OĠP‟ler bir seri pozitif veya negatif 

sapmalar Ģeklinde geçici potansiyel değiĢimlerinden oluĢur. Bu türden geçici değiĢimler 

ancak olay ve ürettiği potansiyel senkronize kaydedildiğinde ölçülebilir. Sınırlı bir 

beyin bölgesinden veya beyin bölgelerinden kaynaklanan bu aktivitelerin genlikleri 

süreğen EEG‟den küçüktür. Bu sinyaller ortalama alma yöntemi ile EEG‟den 

ayrıĢtırılabilmektedir. Ortalama alma yöntemi, kaydedilen süreğen EEG üzerinde 

uyaranların gerçek zamanlı ve hassas Ģekilde iĢaretlenmesi ve bu iĢaretler kullanılarak 
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uyaran ile zamansal kilitli sinyal örneklerinin aritmetik ortalamasının alınmasına 

dayanmaktadır. Ortalama alma iĢlemi sonrasında uyarandan bağımsız beyin aktivitesi 

kaybolurken uyaran ile zamansal kilitli ve süreci yansıtan potansiyeller 

belirginleĢmektedir. 

 

 

R, tek bir denemedeki gürültü miktarı ve N deneme sayısı olduğunda, N sayıda 

denemeden hesaplanan ortalama sinyaldeki gürültü miktarı = (1/√N) x R‟dir. Sinyalin 

ortalama alma sürecinden etkilenmediği varsayıldığında sinyal/gürültü oranı (SNR, 

signal to noise ratio) deneme sayısının karekökü ile orantılı olarak artar (da Silva, 

2004). 

Ortalama alma yöntemi, uyarana yanıt veren nöral yapı ve verdiği yanıtın 

uyaranlar arasında sabit kaldığı varsayımına dayanmaktadır. Primer duysal süreçlerle 

iliĢkili erken OĠP yanıtları her ne kadar kararlı olsa da, uzun latanslı yanıtlar dikkat ve 

ġekil 2-3: Uyaran kilitli ortalama alma yöntemi ile EEG’de OĠP sinyallerinin gösterilmesi.  

Zaman ekseninde 0, uyaran zamanını göstermektedir. Sol tarafta tek EEG dilimleri, sağ tarafta ise bu dilimlerin 

ortalaması görülmektedir. 
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uyanıklık gibi biliĢsel süreçlerden etkilenmektedir (Proverbio ve Zani, 2003). 

Denemeler arasında dalga latansının değiĢkenliğinin artması ortalama OĠP‟de genliğinin 

küçülmesine neden olur (Spencer, 2005). 

Nöronal aktivitenin EEG gibi makro bir seviyede ölçülebilir olması için 

mekânsal ve zamansal sumasyon gereklidir. KomĢuluk içindeki yeterli sayıda nöronun 

aktive olması mekânsal sumasyonu, bu nöronlarda oluĢan postsinaptik potansiyellerin 

senkronizasyonu ise zamansal sumasyonu ifade eder. Bir OĠP genliğinin büyüklüğü, 

sürece katılan nöral popülasyonun büyüklüğü ve/veya senkronizasyonunun derecesine 

bağlıdır (da Silva ve van Rotterdam, 2004). 

OĠP‟lerin zihinsel süreçlerle iliĢkisi araĢtırılırken zamanlamaları (latans), 

genlikleri, polariteleri ve kafa yüzeyindeki topografik dağılımları ele alınmaktadır. 

Genlik bir sinyalin bir referans noktasına göre büyüklüğüdür ve potansiyelin zirve 

yaptığı zaman noktasında ölçülür. Uyaran sunumundan zirve noktasına kadar geçen 

zaman ise bu bileĢenin latansını verir. Gözlenen bu geçici potansiyeller, olayın türü 

(görsel, iĢitsel, duysal), yanıtın topografisi ve biliĢsel ödevin türüne göre farklı süreçleri 

yansıtmaktadır. Sinyal polaritesi OĠP için belirleyici parametrelerden biridir. OĠP'leri 

zaman alanında tanımlamak için temel sinyal hattından pozitif sapmalar „P‟ ve negatif 

sapmalar „N‟ harfleriyle adlandırılır ve oluĢ sıralarına göre veya olaydan gecikme 

sürelerine göre numaralandırılır (örn., N1, P3 veya N100, P300) (ġekil 2-5). Zaman 

alanında gözlenen pozitif ve negatif sapmaların (tepe ve vadi) genliği ve latansı sinyali 

tanımlamamızı sağlayan önemli iki parametredir (ġekil 2-4).  

 

 

 

 

 

ġekil 2-4: Bir uyarılmıĢ potansiyel 

tepesinin genlik ve latansının ölçülmesi.  

B dalgası için tepe latansı ve genliği 

gösterilmektedir (Handy, 2005).  
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Genlik ölçülürken çoğunlukla uyaran öncesi EEG aktivitesinin ortalaması OĠP 

için bir zemin (sıfır hattı) kabul edilir ve OĠP genlikleri bu zemine karĢı ölçülür. 

OĠP‟ler uyaran sonrasında ortaya çıktıkları zamana göre kısa, orta ve uzun 

latanslı olarak sınıflandırılır (ġekil 2-5). Erken latanslı (< 10 ms) potansiyeller beyin 

sapı seviyesinde gerçekleĢmektedir. ĠĢitsel modalitede verteks bölgesinden 

kaydedilebilirken görsel modalitede genellikle kaydedilemezler. Orta ve geç latanslı 

potansiyeller ise talamo-kortikal ve kortiko-kortikal iletimi yansıtırlar. Erken ve orta 

(10-100 ms) latanslı potansiyeller uyaranın fiziksel özelliklerinden büyük ölçüde 

etkilenir ve eksojen potansiyeller olarak da nitelendirilir. Uzun (>100 ms) latanslı 

potansiyeller ise uyaranın fiziksel özelliklerinden çok uyaranın bağlamından etkilenerek 

ilgili biliĢsel ödeve eĢlik eden potansiyellerdir ve endojen potansiyeller olarak 

sınıflandırılırlar (Proverbio ve Zani, 2003). 

      

       ġekil 2-5: ĠĢitsel modalitede elde edilen OĠP’lerin zaman ekseninde gösterimi 
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2.5. Görsel Uyarılma Potansiyelleri (GUP) 

Görsel uyarılma potansiyellerinin (GUP) ġekil 2-5‟de görülen iĢitsel uyarılma 

potansiyellerinden en büyük farkı, görsel uyarılma potansiyellerinde erken subkortikal 

(superior kollikulus veya lateral genikulat nükleus) bileĢenlerin gözlenememesi veya 

çok az gözlenmesidir. Bu nedenle, GUP serebral korteksten kaynaklanan potansiyelleri 

içermektedir (ġekil 2-6). 

 

 

GUP‟un ilk bileĢeni 40 ms civarında ortaya çıkar. Gözlenebilmesi için sinyal 

gürültü oranının yüksek olması gerekir. Subkortikal süreçleri yansıtır. Ġkinci GUP 

bileĢeni N80 veya P80 olarak adlandırılır ve görsel uyaranlar primer görme korteksinde 

(striat korteks veya Brodmann 17) erken iĢleme aĢamalarını yansıtır. GUP‟un ilk 

bileĢeni, C1 olarak da adlandırılır. C1 ve ardından gelen P1 bileĢeni uyaranların fiziksel 

özelliklerinden (uzaysal frekans, renk, Ģiddet, kontrast ve mekânsal konumu) etkilenir. 

Özellikle C1 bileĢeninin renk ve yüksek uzaysal frekanslı paternlerin iĢlenmesine 

ġekil 2-6: Görsel modalitede OĠP’lerin zaman ekseninde gösterimi.  

Bir görsel uyaran dizisi içerisinde dikkat edilen uyaranlara karĢı görsel uyarılma potansiyelleri (koyu çizgi) ve 

dikkat edilmeyen uyaranlara karĢı (ince çizgi) görsel uyarılma potansiyelleri gösterilmektedir (Proverbio ve Zani, 

2003). 
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katılan parvosellüler sistemin (Livingstone ve Hubel, 1988), P1 bileĢeninin ise renksiz 

ve düĢük frekanslı paternlerin iĢlenmesinden sorumlu magnosellüler sistemin 

(Kulikowski ve ark., 1989; Zani ve Proverbio, 1995) aktivitesini yansıttığı ileri 

sürülmektedir.  

GUP‟un üçüncü bileĢeni P1, uyarandan yaklaĢık 100-140 ms sonra ortaya çıkan 

pozitif bir tepedir. P1 genellikle patern-çevrimi veya flaĢ ıĢığı paradigmalarında 

kaydedilir ve en büyük genliğe oksipital bölgede ulaĢır (Proverbio ve Zani, 2003). Aynı 

latansta frontal ve santral bölgelerde negatif bir dalga ortaya çıkabilir. P1‟in ekstrastriat 

korteksin uyarılmıĢ aktivitesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir ve genellikle sağa 

hemisferik asimetri göstermektedir (Mangun ve ark., 2001; Heinze, 1994). P1 

bileĢeninin genliği dikkat ve beklentiden etkilenebilir (Clark ve Hillyard, 1996; Hillyard 

ve Anllo-Vento, 1998). Luck (1995), P1 genliği dikkat edilmeyen bölgelerde 

küçüldüğünden ve dikkat edilen bölgelerde artmadığından, P1 dalgasının gürültünün 

baskılanmasını yansıttığını ileri sürmüĢtür. Luck ve Hillyard (1995), görsel uyaranın 

Ģekil ve renginin kodlanması ile iliĢkili olduğunu bildirmiĢtir. Farklı çalıĢmalarda P1‟in 

striat (Strik ve ark., 1998) ve ekstrastriat (posterior fusiformgirus) (Heinze ve ark., 

1994) farklı kortikal kaynakları olduğu ileri sürülmüĢtür. 

Görsel N1 potansiyeli uyarandan yaklaĢık 150-300 ms sonra ortaya çıkar ve 

genellikle okspital (Hopf ve ark., 2002) veya infero-temporal (Bokura, 2001) bölgelerde 

en büyük genliğine ulaĢır. N1 genliği uyaran ayrımı ödevlerinde tipik olarak yüksektir 

(Mangun ve Hillyard, 1990). N1 genliğindeki artıĢ, uyaranın fiziksel (Mangun ve ark., 

1993) özelliklerinin daha fazla iĢlenmesine bağlanmaktadır ve uyarana dikkatin artması 

ile oksipital bölgelerde genliği artar (Coull, 1998; Harter ve Aine, 1984).  

Geç bir potansiyel olan P3 dalgası bugüne kadar en çok araĢtırılan OĠP‟dir. 

Uyarandan sonra 300 ile 1000 ms arasında ödev ve uyaranın ödevle iliĢkisine bağlı 

olarak parietal ve frontal bölgelerde en büyüktür. Genliği ve latansı dikkat, ödevin 

zorluğu, uyaranın sıklığı ve ödev ile iliĢkisi gibi faktörlerden etkilenirken uyaranın 

fiziksel özelliklerinden ve modalitesinden etkilenmemektedir. P3‟ün iĢlevsel anlamı 

konusunda farklı görüĢler mevcuttur. Donchin ve Coles (1988) belleğin 

güncellenmesini ve dikkat iĢlevini yansıttığını ileri sürerken diğerleri, uyaran ayrımı ve 

yanıtın hazırlanması gibi ödev ve durum ile değiĢen süreçlerin kombinasyonu ile iliĢkili 

olduğunu önermektedir (Verleger, 1988). Bu potansiyelin latansı ve yüzeydeki dağılımı 
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paradigmanın içeriğine göre değiĢkenlik göstermektedir. P3 latansının uyaranın 

sınıflandırılma hızını yansıttığı düĢünülürken genliği göreve yönlendirilen dikkat ile 

iliĢkilidir. Dikkat edilmeyen uyaranlara karĢı P3 kaybolurken uyaranların ayırt 

edilebilirliği azaldıkça P3 latansı uzamaktadır. Bu yüzden P3 latansının uyaran 

değerlendirme zamanının bir ölçüsü olduğu ileri sürülmüĢtür. P3 genliği hedef uyaran 

sıklığına bağlı olarak da değiĢmektedir ve uyaran sıklığı azaldıkça P3 genliği 

artmaktadır (Donchin ve Coles, 1988). Ayrıca P3 latansının biliĢsel yeteneklerle iliĢkili 

olduğu ve kısa latansların daha iyi performans ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Polich ve 

Martin, 1992). 

2.5.1. GUP ve Mekânsal Dikkat  

Her iki gözün görme alanı yatayda yaklaĢık 160 derece ve düĢeyde 110 

derecelik geniĢ bir alanı kaplamaktadır. Bu geniĢ alan içerisinde net görmenin 

gerçekleĢtiği fovea küçük bir alandır. Fovea genellikle görme alanında dikkat edilen 

bölgedir. Fakat, dikkat görme alanının herhangi bir bölgesine doğru kafa ve göz 

hareketleri olmadan, örtük olarak da yönlendirilebilir (Posner ve ark., 1980). Göz 

hareketleri dikkat odağını keskin görmenin olduğu bölgeye yerleĢtirmesine rağmen 

dikkat odağı foveadan bağımsızdır. 

Birçok davranıĢsal çalıĢma, beklenen bir mekânsal konumda sunulan uyaranlara 

karĢı yanıtın bilinmeyen bir mekânsal konumda sunulan uyaranlara yanıttan daha hızlı 

olduğunu göstermektedir. Uyaran bölgesinin önceden iĢaret edilerek dikkatin 

yönlendirilmesi, görsel iĢlemlemeyi dikkatin odağının etrafındaki yaklaĢık 0,5 derecelik 

bir alanda arttırmaktadır (Beck ve Ambler, 1973; Sperling ve Melcher, 1978). Posner ve 

ark. (1982) basit bir reaksiyon zamanı ödevinde uyaranın sunulacağı noktanın önceden 

iĢaret edilmesinin reaksiyon zamanını kısalttığını göstermiĢtir. 

Mekânsal konuma görsel dikkatin kendine özgü elektrofizyolojik bir deseni 

vardır. Dikkat edilen uyarana karĢı dikkat edilmeyen uyaran ile aynı GUP bileĢenleri 

ortaya çıkarken aradaki tek fark dikkat edilen uyarana karĢı bu bileĢenlerin daha büyük 

genlikli olmasıdır (Hillyard ve ark., 1998).  

Hillyard (1985) göz hareketlerinin kontrol edildiği, ve sağ ve sol görme alanında 

tamamen rastgele sırada sunulan flaĢ uyaranlarına yalnızca bir yöne dikkat eden 

katılımcının hızla yanıt vermesinin istendiği bir görsel mekânsal dikkat ödevinde P130, 
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P230, N190 ve N280 tepelerinin genliklerinin dikkat edilmeyen koĢula göre arttığını 

gösterdi (ġekil 2-8).  

 

 

Striat korteksin uyaranların farklı özelliklerini iĢleyen iki farklı yolağın kaynağı 

olduğunu ileri sürülmektedir. Bu yolaklardan birincisi ventral olarak temporal kortekse 

ulaĢır ve görsel uyaranların Ģekil ve renk bilgisini iĢleyen genikulostriat-inferotemporal 

yolaktır („ne yolağı‟). Ġkinci yolak ise, dorsal olarak parietal loba uzanır ve uyaranların 

mekânsal konumlarının ve hareketlerinin iĢlenmesinde önemli olan tektopulvinar-

parietal yolaktır („nerede yolağı‟). (Ungerleider ve Desimone, 1986; Desimone ve ark., 

1985). 

Tek hücre kayıtlamaları düzeyinde bakıldığında dikkat, her zaman ödev ile 

iliĢkili yanıtları arttırmaktadır. Bu etki en yaygın üst (I ve II) ve alt (VI) kortikal 

ġekil 2-7: Mekânsal Seçici Dikkat ve OĠP 

Kesikli çizgiler sağ görme alanında gelen ve dikkat edilen flaĢ uyaranlarına karĢı GUP yanıtlarını, düz çizgiler sol 

görme alanında gelen ve dikkat edilmeyen uyaranlara karĢı GUP yanıtını göstermektedir. Sağda gelen uyaranlara karĢı 

P130, P230, N190, N280 tepelerinin genliği artmaktadır (Hillyard, 1985). 

SAĞDAKĠ FLAġLARA KARġI OĠP 
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tabakalarda görülmektedir. Hyvarinen ve ark. (1980) bu etkiyi, beyin sapında locus 

ceruleus çekirdeğinden VI. tabakaya ve retiküler aktive edici sistemin özgül-olmayan 

çekirdeklerinden I ve II. tabakaya güçlü projeksiyonlarla açıklamaktadır. 

Ayrıca Harter ve Aine (1984) sağ ve sol hemisfer yanıtları arasında da bir 

farklılık göstermektedir. Sağ hemisfer, dikkat mekânsal konum ile iliĢki olduğunda daha 

büyük yanıt verirken, sol hemisferde bu durum uyaranın türüne karĢı gözlenmektedir. 

2.6. Olaya ĠliĢkin Salınımlar (OĠS) 

Nöron popülasyonları osilatuar aktivite gösteren kompleks ağlar oluĢturabilir. 

Genel olarak, senkronize olan nöral popülasyonun büyüklüğü arttıkça bu osilasyonların 

frekansı azalmaktadır (Singer, 1993). EEG‟de izlenen delta (0.1-4 Hz), teta (4-8 Hz), 

alfa (8-13 Hz), beta (14-30 Hz) ve gamma (30-80 Hz) salınımlarının güçleri, 

senkronizasyon ve desenkronizasyonları çeĢitli biliĢsel süreçlerin izlenmesine yardımcı 

olmaktadır. Bir olayla iliĢkili olarak, zamansal kilitli dilimlerin ortalamalarının alınması 

ile gözlenen OĠP‟lerin yanında EEG‟nin süregiden ritmik bileĢenleri de genlik ve faz 

değiĢimleri göstermektedir. Bu tür değiĢimler Olaya ĠliĢkin Salınımlar (OĠS) olarak 

adlandırılmaktadır.  

BBA ile ilgili olaya iliĢkin salınımlar olarak, her ikisi de sensorimotor 

korteksten kaynaklanan 7-13 Hz arasındaki rolandik mü ritmi ve 13 Hz üzerindeki 

santral beta ritmi önemlidir (Jasper ve Penfield, 1949). Duysal uyarım, motor aktivite ve 

bir hareketin tahayyülü korteksin iĢlevsel bağlantılarını değiĢtirerek mü ve santral beta 

ritmlerinde genlik düĢüĢüne (olaya iliĢkin desenkronizasyon; event related 

desychronisation - ERD) veya artıĢına (olaya iliĢkin senkronizasyon; event related 

sychronisation - ERS) yol açabilir (Pfurtscheller ve Aranibar, 1977). Ġstemli el 

hareketlerinin hazırlanması ve planlanması rolandik mü ve santral beta ritmlerinde kısa 

süreli bir desenkronizasyon (ERD) ile sonuçlanır. Bu desenkronizasyon hareket 

baĢlangıcından yaklaĢık 2 saniye önce hareketin karĢı tarafındaki rolandik bölgede 

baĢlayarak hareketin gerçekleĢmesinden hemen önce çift taraflı hale gelmektedir 

(Pfurtscheller ve ark., 1979, 1989).  

Beta salınımları da motor eylemin hazırlanması ve yürütülmesi sırasında mü 

ritmine benzer Ģekilde desenkronize olmaktadır (Pfurtscheller ve Neuper, 2001). Motor 

tahayyül, motor eylemin herhangi bir aĢikâr hareket olmadan zihinsel tekrarı olarak 

kabul edilebilir. Hareketlerin zihinsel tahayyülünün bu hareketlerin programlanması ve 
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hazırlanmasına katılan beyin bölgeleri ve iĢlevlerini kapsadığı kabul edilmektedir 

(Jeannerod, 1995). Sağ el veya sol el hareketlerinin tahayyülü sırasında hareketin karĢı 

tarafındaki motor el alanlarında ERD kaydedilmektedir (Pfurtscheller ve Neuper, 2001) 

ve ERD gerçek hareketin hazırlanmasının veya planlanmasının bir göstergesidir 

(Beisteiner ve ark., 1995). Bu nedenle, gerçek hareket ile tahayyül arasındaki temel fark 

tahayyül sırasında eylemin kortikospinal düzeyde engellenmesidir (Decety ve ark., 

1994).  

2.7. YavaĢ Kortikal Potansiyeller (YKP) 

YavaĢ kortikal potansiyeller (YKP), EEG‟de negatif veya pozitif yönde uzun 

süre içerisinde yavaĢ geliĢen potansiyel kaymalarıdır. YKP, ilk olarak iki paradigmada 

tanımlanmıĢtır. Bu paradigmaların birincisinde istemli hareketler öncesinde gözlenen 

yavaĢ negatif kayma, nöral hazırlık veya hareket planlanması olarak yorumlanmıĢtır. 

EEG‟de benzer bir negatif kayma, bir hazırlık uyaranından sonra hedef uyarana yanıt 

verilmesine kadar geçen süre boyunca da gözlenebilir. YKP, her iki paradigmada da bir 

beklenti veya olaya hazırlık döneminde kaydedildiğinden bu potansiyelin nöral 

kaynakların kullanıma hazırlanmasıyla iliĢkili olabileceği öne sürülmüĢtür. Hazırlık 

aĢamasında sinaptik eĢiğin düĢürülmesi ve kortikal eksitabilitenin artıĢı negatif kaymayı 

oluĢtururken, bu hazırlığın kullanımı ile hareketin gerçekleĢtirilmesinden sonra pozitif 

bir kayma gözlenecektir (Birbaumer ve ark., 1990; Rockstroh ve ark., 1990). 

YavaĢ potansiyel kaymaları Ģeklindeki bu negatif genlik artıĢları, yanıt hazırlığı 

veya hedefin belirlenmesini gerektirmeyen baĢka deneysel paradigmalarla da 

gösterilmiĢtir. Bunlara örnek olarak görsel-mekânsal tahayyül (visual-spatial imagery) 

(Lamm ve ark., 2001) ve sözel ve mekânsal materyalin ezberlenmesi (Rolke ve ark., 

2000) verilebilir. Bu ödevlerde ortak olan özellik iĢlem sürelerinin uzun olmasıdır. 

YKP genliği ve genliğinin değiĢim hızı OĠP‟ye göre çok düĢüktür. YKP 

topografisi sürece özgü bir dağılım göstermektedir. ĠĢitsel uyarılan YKP bilateral 

fronto-santral yayılım gösterirken, görsel-mekânsal tahayyül parieto-santral bölgede en 

büyük genliğine ulaĢır.  
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2.8. Durağan Hal Uyarılma Potansiyelleri (DHUP) 

Durağan hal uyarılma potansiyelleri (DHUP), beyin mekanizmalarının 

baĢlangıçtaki durumuna dönmesine imkân tanımayacak kadar kısa aralarla yinelenen 

uyaranlara karĢı, EEG‟de uyaranlar uygulandığı süre boyunca süreklilik gösteren genlik, 

frekans ve faz yanıtını ifade eder (Regan, 1966; 1972; 1982). DHUP zaman alanında 

tanımlanmasına karĢın, frekans bileĢenlerine ayrıĢtırılarak incelenmesi sinyal 

gösterimini kolaylaĢtırmaktadır. 

Süregiden EEG‟ye göre DHUP genlikleri düĢük olduğundan sinyal/gürültü 

oranını arttırmak için GUP veya OĠP ölçümündekine benzer Ģekilde bir ortalama alma 

yöntemi uygulanmaktadır. Uyaranlar ile kilitli olarak dilimlere ayrılan EEG‟nin 

ortalamasının alınması sinyal/gürültü oranını arttırmaktadır.  

Durağan hal uyarımı ile yukarıda tarif edilen ve tek tek görsel uyaranlara karĢı 

elde edilen GUP dalga formu belirgin Ģekilde değiĢmektedir. GUP, C1, P1 ve N1 

bileĢenlerini içerirken yüksek uyaran sıklıklarında, beyin elektriksel yanıtı uyarım 

sıklığında modüle edilmektedir (Regan, 1989). Herhangi bir sinüzoidal dalga formunda 

olduğu gibi DHUP‟nin de genlik ve fazı ölçülebilir. Faz, uyaran sıklığı ve uyaran ve 

beyin yanıtı arasındaki gecikmenin ortak bir fonksiyonudur. DHUP‟nin genlik ve fazı 

uyarım frekansının fonksiyonu olarak değiĢmektedir. 

2.8.1. Uyaran Sıklığının DHUP Genliklerine Etkisi 

DHUP genliğinin uyaran sıklığı ile iliĢkisi karmaĢıktır. Farklı frekanslardaki 

uyarımlarla elde edilen DHUP genlikleri uyaran frekansına göre çizdirildiğinde çeĢitli 

tepeler saptanır. 3-60 Hz arasındaki uyaran sıklıklarında düĢük frekans (6-12 Hz); orta 

frekans (15-25 Hz) ve yüksek frekans (30-60 Hz) tepelerinin oluĢtuğu bildirilmiĢtir 

(Regan, 1972; 1989). Uyaran sıklıklarına göre ayrıĢan bu üç yanıt bölgesinin altında 

yatan ayrı görme yolakları olduğu ve bu yolakların uyaran sıklığı, rengi, ve kontrastına 

göre seçici yanıt verdikleri ileri sürülmüĢtür (Regan, 1972; 1989; Spekreijese ve ark., 

1977). Herrmann (2001) görsel modalitede 1-100 Hz arasında uyaran sıklıkları 

uygulayarak 10, 20 ve 40 Hz uyarım frekanslarında DHUP yanıtının en yüksek 

değerlerine ulaĢtığını bildirmektedir. DHUP yanıtlarının maksimumlarının özellikle 

EEG bantları ile örtüĢen uyaran sıklıklarında olması, nöral ağların içsel salınım 

frekanslarına uyan uyarım sıklıklarına seçici olarak güçlü yanıt verdiğini ve uyarım ile 
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bu ağlarda etkin uyarılmaya yol açan bir rezonans geliĢtiğini düĢündürmektedir 

(Herrmann, 2001). 

2.8.2. DHUP ve Mekânsal Dikkat  

Mekânsal dikkatin DHUP etkisi Morgan ve ark. (1996) tarafından, katılımcıların 

ipucu uyaranlarını kullanarak bir yöne dikkat etmeleri ve yanıt vermeleri ve diğer 

tarafta gelen uyaranı ihmal etmeleri istenen bir ödev ile araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada her 

iki görme alanındaki uyaranlar farklı sıklıklarda titreĢen kareler üzerine yerleĢtirilerek 

sunulmuĢtur. Katılımcıların dikkat ettikleri görme alanında titreĢen karenin sıklığına 

bağlı olarak DHUP yanıtlarında sağ taraftaki parieto-oksipital kanallarda güç artıĢı 

gözlenmiĢtir. Bu sonuç, frekansa özgü DHUP yanıtlarının titreĢen ıĢık uyaranları 

arasında dikkat odağını ayrıĢtırabileceğini göstermektedir. 

Bir görsel uyanıklık ödevinde Silberstein ve ark. (1990), hedef uyaranın aktif 

olarak aranması sırasında ödev ile iliĢkisiz titreĢen 13 Hz frekansındaki ıĢığa karĢı elde 

edilen DHUP yanıtının, hedef beklenmediği duruma göre azaldığını göstermiĢtir. Bu 

etki, yazarların ödeve yönelen kaynakların ödev ile iliĢkisiz titreĢen ıĢığa yanıtı 

azaltacağı hipotezleri ile uyumlu bulunmuĢtur. 

Morgan ve ark. (1996) ve Silberstein ve ark. (1990) sonuçları arasındaki fark 

baĢlangıçta çeliĢkili görünmesine rağmen ödev ile iliĢkisiz uyaranın fiziksel özellikleri 

ile açıklanabilir. Morgan ve ark.‟nın çalıĢmasındaki ayrık ve mekânsal olarak dikkatin 

ġekil 2-8: Temel uyarım frekansında bir katılımcının DHUP yanıtları 

Rezonans tepeleri net olarak 10, 20 ve 40 Hz‟de görülmektedir (Herrmann, 2001). 
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yönlendirildiği uyaran bölgesinde titreĢen uyaranlara karĢılık, Silberstein ve ark.‟nın 

çalıĢmasındaki ödevden bağımsız titreĢen ıĢık geniĢ bir görme alanını kaplayan difüz bir 

uyarandır ve tek bir uyaran sıklığında titreĢmektedir. Morgan ve ark.‟nın tasarımında, 

dikkat odağı ödev ile iliĢkili uyarana kaydırıldığında arkada titreĢen ödev ile iliĢkisiz 

uyaran da dikkatin odağına düĢerken, Silberstein ve ark.‟nın çalıĢmasında difüz ıĢığın az 

bir kısmı bu odak içerisinde kalacaktır; dikkat dar bir alana odaklandığında çevresindeki 

diffüz uyaran aslında baskılanmıĢ olabilir. Bu teknik farklar iki çalıĢmanın birbirine ters 

gibi duran bulguları arasındaki farkı açıklamaya yeterlidir. 

Bir baĢka çalıĢmada mekânsal dikkatin eĢ zamanlı kaydedilen geçici ve durağan 

hal uyarımlarına etkisi araĢtırılmıĢtır (Müller ve Hillyard, 2000). Daha öceki bulgularla 

uyumlu olarak DHUP genliği, dikkat edilen titreĢen ıĢığın bulunduğu görme alanının 

karĢı tarafındaki arka yerleĢimli elektrotlarda yüksek bulunmuĢtur (ġekil 2-10 ve 2-11). 

Transient N1 ve N2 yanıtları ile DHUP dikkat etkileri arasında anlamlı iliĢki olduğu 

gösterilmiĢtir. 

 

 

Morgan ve ark. (1996) dikkatin faz üzerine etkilerini göstermelerine rağmen bu 

etkiler elektrot bölgeleri ve katılımcılar arasında tutarlı değildi. Müller ve ark. (1998a,b) 

20,8 ve 27,8 Hz Ģeklinde iki ayrı frekansta görsel uyaran kullandıkları çalıĢmalarında 

ġekil 2-9: DHUP Dikkat etkisi 

Sol ve sağ görme alanlarında titreĢen çubuklara karĢı ortalama dikkat edilen ve edilmeyen DHUP genliklerinin farkı 

(Müller ve Hillyard, 2000). 

SOLA DĠKKAT  SAĞA DĠKKAT  
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dikkat edilen ve edilmeyen uyaranlara karĢı birçok elektrot bölgesinde DHUP fazında 

kayma gözlenmesine karĢın bu etkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.  

 

 

2.8.3. DHUP’un Spontan EEG Ritmleriyle ĠliĢkisi 

Pollock ve ark. (1986) spontan ve sürülen aktiviteleri çeĢitli frekanslarda 

incelemiĢtir. Spontan EEG aktivitesini kaydederek delta (1-4 Hz), teta (4-7 Hz), alfa-1 

(7-9 Hz), alfa-2 (9-11 Hz), alfa-3 (11-14 Hz), beta-1 (14-22 Hz) ve beta-2 (22-29,6 Hz) 

bantlarına ayırarak ayrı oturumlarda 5, 10, 15, 18 ve 24 Hz görsel uyarımlarına karĢı 

yanıtları kaydettiler ve sürülen frekanslara karĢı yanıtların spontan aktivite bantları ile 

iliĢkisini araĢtırdılar. En önemli bulguları spontan alfa aktivitesi bantları ile sürülen 10 

Hz aktivitesi arasındaki güçlü korelasyondur. Spontan ve sürülen diğer frekanslar 

arasında korelasyonlar düĢük bulunmuĢtur. 

ġekil 2-10: Sol görme alanında dikkat edilen ve edilmeyen uyaranlara karĢı DHUP 

yanıtları 

Hedef uyarandan sonraki 1000 ms‟lik dönemde pencere kaydırma tekniği kullanılarak uyandırılan DHUP dalga 

formları. Koyu çizgiler sol yarı alandaki uyaranlara dikkat edildiğinde aynı taraftaki DHUP‟leri ve ince çizgiler sağ 

görme alanındaki uyaranlara dikkat edildiğinde sağ taraftaki uyaranlara karĢı DHUP yanıtlarını göstermektedir 

(Müller ve Hillyard, 2000). 

dikkat edilen 

dikkat edilmeyen 
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2.9. EEG Sinyal Kaynaklarının Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile 

Ġncelenmesi 

Fonksiyonel manyetik rezonans ve EEG (OĠP/GUP/DHUP) beyin aktivitesi 

hakkında farklı bilgiler sağlamaktadır. Genel olarak, fMRG nöral aktivite ile iliĢkili 

dolaylı bir değiĢkeni (hemodinamik yanıt) ölçerken, EEG doğrudan nöral aktiviteyi 

ölçmektedir. Ancak, bu çıkarım çok indirgemecidir. Ġki ölçüm türü örtüĢen ve ayrılan 

yönlerinin yanında, birbirini tamamlayan özelliklere sahiptir. Bir yandan BOLD-fMRG 

ile ölçülen hemodinamik yanıt tamamen anlaĢılamamıĢtır, diğer taraftan EEG daha önce 

bahsettiğimiz gibi yalnızca bazı tip nöral aktivitelere duyarlıdır. EEG‟de ölçülen nöral 

aktivitelerin çoğu korteks yüzeyine dik yerleĢimli piramidal hücrelerin apikal 

dendritlerinden kaynaklanmaktadır ve yüzeyden ölçülebilmeleri için açık elektriksel 

alanlar oluĢturmaları gereklidir. Bu piramidal nöronlar dıĢında stellat hücrelerin 

aktivitesinin (Nunez ve Silberstein, 2000) ve dizilimleri organize olmayan subkortikal 

yapıların nöral aktivitelerinin yüzeyden kaydedilememesinin veya çok az 

kaydedilmesinin nedenidir. Subkortikal yapıların veya derin kortikal tabakaların yüzeye 

uzaklığı yüzeyde ölçülen genliği azaltan diğer bir faktördür (Lutzenberger ve ark., 

1987). EEG aktif nöral dokunun geometrik oryantasyonuna farklı duyarlılık 

göstermektedir ve skalp yüzeyine dik yerleĢimli nöronlara duyarlılığı en yüksektir. Bu 

nokta, özellikle kortikal yüzeyin büyük bölümünün kıvrımlı olması nedeniyle 

nöronların önemli kısmının skalp yüzeyine tam dik olarak yerleĢmemesi nedeniyle 

önemlidir.  

Bunun yanında yüzeyden ölçülebilir sinyallerin oluĢabilmesi için büyük hücre 

gruplarının senkron aktivitesi gereklidir. Aktivite senkron olmadığında birbirini 

söndürerek yüzeyden ölçülemeyebilir (da Silva ve van Rotterdam, 2004). Bu nedenle, 

EEG ölçümlerinin nöral aktiviteyi homojen örneklemediği akılda tutulmalıdır. 

Senkronize olmayan ve derin aktiviteler genellikle EEG‟de görülememektedir ve veriler 

yorumlanırken geometrik oryantasyon ve skalp yüzeyine aktivitenin projeksiyonu göz 

önüne alınmalıdır. Diğer taraftan, beyin bölgeleri içinde ve birbirleri arasında yüzey 

potansiyellerinde zamanlama ve genlik değiĢimleri nöral aktivitenin miktarı ve ortaya 

çıkıĢındaki değiĢimin kantitatif değerlendirilmesi için kullanılabilir. EEG iyon 

konsantrasyonundaki çok kısa süreli değiĢikliklere duyarlı olduğundan, nöral aktivitenin 

belirlenebilmesi için zamana yayılan bir aktivite gerekli değildir. Ayrıca, bir temel 

aktiviteye göre yüzey negativitesinin artıĢı piramidal nöronların inhibitör ve eksitatör 
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sinapslarının yerleĢimi nedeniyle genellikle nöral aktivitenin artıĢına atfedilebilirken, 

yüzey potansiyellerinin pozitif değiĢimi aktivitenin azalması ve/veya inhibitör 

aktivitenin artıĢı olarak yorumlanabilir. 

fMRG‟ye bakıldığında, nörovasküler ve BOLD yanıtına yol açan nöral olayları 

tanımlamak daha zordur (Jueptner ve Weiler, 1995; Magistretti ve Pellerin, 1999). 

Ancak bu bilgi olmadan da BOLD yanıtının ortaya çıktığı ve çıkmadığı deneysel 

koĢulları tanımlamak mümkündür. fMRG‟nin beyin aktivitesini daha homojen 

örneklediği söylenebilir. Beynin tamamı nöronların oryantasyonundan, açık veya kapalı 

elektriksel alanlar oluĢturup oluĢturmamalarından ve derinliklerinden bağımsız olarak 

aynı kalitede görüntülenebilir. BOLD yanıtı nöronların metabolik ihtiyacı ile 

tetiklendiğinden nöronların aktivitelerinin senkronize olmasına da gerek yoktur. Ancak, 

sinyal genliğinin nöral aktivitenin miktarı ile iliĢkisi EEG‟deki kadar doğrusal değildir. 

Çok kısa olayların ölçülebilir hemodinamik yanıta yol açtığı gösterilmesine rağmen, 

saptanabilir BOLD yanıtının oluĢabilmesi için nöral aktivitenin zamansal ve uzaysal 

kritik bir büyüklüğe sahip olması gereklidir. Eksitatör veya inhibitör nöronların her 

ikisinin de aktivitesinin artıĢı metabolik ihtiyacın artıĢına yol açacağından BOLD 

yanıtının artıĢının doğrudan nöral aktivitenin artıĢı veya azalması ile bağlantılı olmadığı 

akılda tutulmalıdır. 

EEG‟nin yüksek zamansal çözünürlüğü ve fMRG‟nin yüksek mekânsal 

çözünürlüğünün bir arada kullanımı, günümüzde önde gelen bir açılımdır. Bunun 

yanında, fMRG nöral aktivitenin yerine iĢaret ederek EEG‟de eksik kalan derin ve 

subkortikal yapıların değerlendirmesinde tamamlayıcı bir iĢlev görecektir. Buna karĢın, 

fMRG‟deki sinyal artıĢlarının eksitatör veya inhibitör doğasının belirlenmesinde ve 

miktarının ölçümünde EEG tamamlayıcı bir rol oynayacaktır. Ölçülen değiĢkenlerin 

farklı olması nedeniyle iki yöntem her zaman bire bir örtüĢen sonuçlar sağlamayacaktır. 

Fakat birbirlerinin eksik kaldıkları noktalarda yol gösterici olacaklardır.  

2.10. Güncel Beyin Bilgisayar Arayüzü Teknolojileri 

Günümüz BBA sistemleri kullanıcının niyetini yukarıda açıklanan türden 

elektrofizyolojik sinyallerden kestirmektedir. Non-invazif BBA‟larda bu sinyaller kafa 

derisinden kaydedilen olaya iliĢkin potansiyeller, yavaĢ kortikal potansiyeller, mü ve 

beta ritmleri ve durağan hal uyarılma potansiyellerini içermektedir. Bu sinyaller gerçek 
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zamanlı olarak bilgisayar ekranına aktarılmakta veya bir cihazı kontrol eden komutlara 

dönüĢtürülmektedir. 

Beynin normal nöromusküler çıktı yolaklarının bir alternatifi olarak BBA, 

geribeslemeye ve bu geribeslemeye göre Ģekillenen beyin aktivitesine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle BBA sistemi geribesleme sağlamalıdır ve beynin 

geribeslemeye yanıt olarak gerçekleĢtirdiği uyumu değerlendirebilmelidir. BBA‟nın 

iĢleyiĢi, BBA tarafından ölçülen sinyalleri üreten kullanıcı beyni ve bu sinyalleri 

komutlara çeviren BBA‟nın yani iki adaptif sistemin etkileĢimine bağlıdır.  

Sistemin baĢarılı çalıĢması kullanıcının yeni bir yetenek geliĢtirmesi ve bunu 

sürdürmesine bağlıdır. Bu yetenek, motor beceri kazanılmasına benzetilebilir; fakat bu 

durumda gerekli olan özgül elektrofizyolojik sinyallerin uygun Ģekilde kontrolünün 

baĢarılması ve BBA‟nın bu kontrolü kullanıcının niyetini gerçekleyen çıktılara 

dönüĢtürmesidir. Bu nedenle, kullanıcı ve BBA sisteminin kararlı bir performans için 

sürekli olarak birbirlerine uyum sağlamaları gerekmektedir.  

Güncel BBA sistemlerinin güvenli maksimum bilgi transfer hızları 5-25 

bit/dakikadır. Bu sınırlı kapasite mevcut yardımcı iletiĢim yöntemlerinden 

yararlanamayan kiĢiler için değerli olabilir, ancak nöroprotez kontrolü gibi BBA 

teknolojisinin diğer uygulamaları yüksek bilgi transfer hızlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Bu nedenle, hızlı sistemlerin geliĢtirilmesi BBA kullanımını kolaylaĢtırırken olası 

uygulamaların da çeĢitliliğini arttıracaktır. 

2.10.1. Bağımlı ve Bağımsız BBA Sistemleri 

Mevcut BBA sistemlerini bağımlı ve bağımsız olarak iki gruba ayırabiliriz. 

Bağımlı BBA sistemleri komutları taĢımak için beynin normal çıktı yolaklarını 

kullanmamalarına rağmen, beyin aktivitesini üretmek için bu yolaklardaki aktivite 

gereklidir. Örneğin, bir bağımlı BBA sisteminde bir harf matrisi üzerindeki harfler teker 

teker yanıp sönerken kiĢi bir harfe sürekli bakarak bu harf yanıp söndüğünde görme 

korteksinde diğer harflere göre daha büyük görsel uyarılma potansiyellerinin 

üretilmesini sağlayabilir (Sutter, 1992). Bu durumda beynin çıktı yolağı EEG‟dir, fakat 

sinyalin üretilmesi bakıĢ yönüne ve dolayısıyla göz kasları ve optik sinirin iĢlevine 

bağlıdır.  
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Bağımsız BBA sistemleri hiç bir Ģekilde beynin normal çıktı yolaklarına bağımlı 

değildir ve mesajı taĢıyacak aktiviteyi üretmek için bu yolaklardaki aktiviteye de ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bağımsız bir BBA örneğinde, kullanıcıya harflerin sırayla teker teker 

yanıp söndüğü bir harf matrisi gösterilirken, kiĢi seçtiği harfe P300 yanıtı üreterek yanıt 

verir (Donchin ve ark., 2000). Bu durumda beynin çıktı kanalı EEG‟dir. Fakat EEG 

sinyalinin üretilmesi kiĢinin gözlerinin baktığı kesin yönden çok kiĢinin dikkatini örtük 

olarak yönlendirmesine, yani, niyetine bağlıdır. Bağımsız BBA sistemleri beyin için 

tamamen yeni çıktı yolakları sağlamaktadır. Bu nedenle, bağımsız BBA sistemleri 

normal çıktı yolaklarının tamamen kaybedildiği kiĢilerde (kuadriplejik hastalar veya 

locked-in sendromlularda) kullanılabilir. 

2.10.2. BBA Sistemlerinin BileĢenleri 

BBA sistemleri girdiyi toplayan, çıktıyı üreten, girdi sinyalini çıktı için 

yorumlayan ve bu süreçlerin baĢlama, bitiĢ ve zamanlamasını kontrol eden protokolleri 

içeren yazılım ve donanımları içermektedir (ġekil 2-1). 

2.10.2.1. Sinyal Toplama 

BBA iĢleyiĢi için kullanılacak elektrofizyolojik sinyal kafa derisinden 

kaydedilen EEG olabileceği gibi beyin yüzeyinden veya beyin dokusunun içinden 

kaydedilen elektriksel aktiviteler de olabilir. Bu bağlamda BBA‟lar invazif ve invazif 

olmayan sistemler olarak iki gruba ayrılabilir. Non-invazif BBA sistemlerinin 

kullandıkları sinyaller spontan EEG ritmleri, olaya iliĢkin beyin potansiyelleri veya 

durağan hal uyarılma potansiyelleri olabilir. GUP, OĠP ve DHUP için tekrarlayan 

duysal uyarım gerekirken, spontan sinyaller (sensorimotor korteks üzerindeki EEG 

ritmleri) için bu tip uyarımlara gerek yoktur. Bu sinyaller ayrı ayrı kullanılabilecekleri 

gibi bir arada da kullanılabilirler. Elektrotlar aracılığı ile yükselticiye aktarılan sinyaller 

bilgisayar ortamında sayısallaĢtırılır. 

2.10.2.2. Sinyal Özelliklerin AyrıĢtırılması 

SayısallaĢtırılan sinyaller zamansal ve mekânsal filtrelerden, genlik 

ölçümlerinden ve spektral analiz gibi iĢleme aĢamalarından geçirilerek kullanıcının 

komutlarını kodlayan özellikler ayrıĢtırılır. BBA‟lar sinyalin zaman alanındaki (GUP 

genlikleri) veya frekans alanındaki (mü/beta ritmlerinin güçleri veya durağan hal 

uyarılma potansiyellerinin uyarım frekansı veya harmoniklerindeki güçleri) özelliklerini 
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kullanabilir. Sinyali üreten kortikal bölgenin yeri, boyutu ve iĢlevinin bilinmesi, sinyalin 

en yüksek ayrımsama gücünü elde etmek için nereden kaydedilmesi gerektiğine ve 

kullanıcıların bu sinyali en iyi nasıl kontrol etmeyi öğreneceklerine iliĢkin önemli 

bilgiler sağlayabilir. Sinyal özellikleri iyi ayrıĢtırıldığı takdirde, kullanıcının niyeti bu 

sinyallerle korele edilebilir.  

2.10.2.3. Sinyal DönüĢüm Algoritması 

Sinyal iĢlemenin ilk aĢaması sinyal özelliklerini ayrıĢtırırken, bir sonraki aĢama 

bu sinyalleri kullanıcının niyetini gerçekleĢtiren komutlara dönüĢtürür. Bu aĢamada 

klasik istatistiksel yaklaĢımlar kullanılabileceği gibi doğrusal olmayan sinir ağı ve 

bulanık mantık yöntemleri de tercih edilebilir. Sonuçta, bu algoritma sinyal özelliklerini 

kontrol komutlarına çevirecektir. 

Sinyal dönüĢüm algoritmaları genellikle üç aĢamada kullanıcıya uygun hale 

getirilmektedir. Ġlk aĢamada BBA algoritması kullanıcının sinyal özelliklerine (P300 

genliği, mü/beta genliği) uyarlanır. Ġkinci aĢamada sistemin kararlı iĢleyiĢini devam 

ettirmek için kullanıcının sinyal özelliklerinde zaman içerisinde gerçekleĢen değiĢimler 

kullanım sırasında aralıklı olarak güncelleĢtirilir. Doğal olarak BBA çıktıları 

geribesleme olarak kullanıcının yeni kazandığı elektrofizyolojik yeteneğini ve BBA 

sistemine bir sonra gelecek sinyali etkileyecektir. Beynin sinyal özelliklerini 

değiĢtirerek niyet ile sinyal arasındaki iliĢkiyi güçlendirmesi ve BBA iĢleyiĢini 

iyileĢtirmesi beklenecektir. Üçüncü aĢama olarak sinyal korelasyonundaki iyileĢme 

algoritmaya dahil edildiğinde kullanıcı daha hızlı bilgi aktarım hızlarına ulaĢacaktır. 

2.10.2.4. Çıktı Cihazı 

Güncel birçok BBA için çıktı cihazı hedefler, harfler, Ģekiller ve imleç 

hareketlerinin sunulduğu bilgisayar ekranıdır. BBA sistemin sonucu olmasının yanında 

bu çıktılar aynı zamanda beynin iletiĢim yeteneğini arttırmak için kullandığı 

geribeslemedir. Bunların yanında, tekerlekli sandalye, el ve ayak protezleri ve robot kol 

ve bacaklar da çıktı cihazı olarak kullanılmaktadır. 

2.10.2.5. ĠĢleyiĢ Protokolleri 

BBA sistemlerinin iĢleyiĢini kontrol eden protokoller sistemin nasıl açılıp 

kapandığını, iletiĢimin ve sinyallerin türünü ve kullanıcıya verilecek geribeslemeyi 

belirlemektedir. 
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2.10.3. Non-invazif BBA Türleri 

Non-invazif BBA sistemleri kullandıkları elektrofizyolojik sinyallere göre 4 

gruba ayrılabilir (Wolpaw ve ark., 0002): OĠP (P300/GUP) bazlı, OĠS (mü ve beta 

ritmi) bazlı, YKP bazlı, ve DHUP bazlı BBA sistemleri. Mü ve beta ritmlerini esas alan 

BBA sistemleri de motor tahayyül ve zihinsel ödevler içerenler olarak olarak ikiye 

ayrılabilir (ġekil 2-12). 

 

 

2.10.3.1. OĠP bazlı BBA sistemleri 

Olaya iliĢkin potansiyeller (OĠP) biliĢsel bir ödevde EEG dilimlerinin uyarana 

zaman kilitli ortalaması ile elde edilir. Uygun uyaranların sunulması ile OĠP‟ler BBA 

için kontrol sinyali üretebilir. Bu paradigma eğitim gerektirmemesine rağmen yeterli 

sinyal kalitesi için gerekli sayıda uyaranın sunulması için kullanıcının beklemesini 

gerektirmektedir. OĠP‟ler içsel/otomatik yanıtlar olduğundan duysal yolakları sağlam 

tüm kullanıcılar için kontrol sağlayabilir. 

ġekil 2-11: Ġnvazif olmayan güncel 

BBA sistemleri. 

(Wolpaw ve ark., 2002) 

(au) 

(µV) (µV) 
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Eksojen bileĢenler veya öncelikle uyaranların fiziksel özelliklerinden etkilenen 

bileĢenler uyaran sunumundan yaklaĢık 200 ms sonra ortaya çıkar. Görsel uyarılma 

potansiyelleri (GUP) bunlar arasındadır. Sutter (1992) kısa süreli görsel uyarımlar 

sırasında kullanıcının baktığı ve seçmek istediği uyaranı belirlemek için GUP yanıtlarını 

kullanmıĢtır. Bu sistemde 8 x 8 boyutunda bir harf matrisinin alt grupları veya dama 

deseni saniyede 40-70 defa kırmızı/yeĢil renk değiĢtirmektedir. Harfler farklı alt 

gruplarda bir kaç kere sunulmaktadır. Her alt grubun GUP genlikleri, katılımcı için 

hesaplanan Ģablon ile karĢılaĢtırılarak kullanıcının baktığı harf seçilmektedir. 

 

 

Geç OĠP bileĢenlerinden P300 sinyaline dayalı ilk BBA sistemi Farwell ve 

Donchin (1988) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sistem kullanıcıların harf harf 

kelimeleri seçmesini sağlamaktadır. Uyaran olarak 6 x 6 boyutlarında harf ve sayılardan 

oluĢan bir matris kullanılmıĢtır. P300 potansiyelini elde etmek için basit oddball 

ġekil 2-12: P300 potansiyellerine dayalı BBA sistemi 

Uyaranekranı (solda), uyaranlara yanıtlar (sağda). Uyaran ekranında satır ve sütunlar sıra ile yanıp sönmektedir. 

KiĢinin dikkat ettiği uyaran, satır ve sütünlara karĢı ortaya çıkan P300 genliklerinin kesiĢiminden hesaplanmaktadır. 
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ödevine dayalı bir strateji ile katılımcıların matrisin sıra ile yanıp sönen satır ve 

sütunlarında yazmak istedikleri harfe odaklanmaları istenmektedir. Satır ve sütunlara 

karĢı oluĢan uyarılmıĢ yanıtlar kaydedilerek P300 potansiyeli oluĢturan satır ve sütunun 

kesiĢimindeki harf belirlenmektedir (ġekil 2-13). 

P300 potansiyeli dikkate bağlı otomatik bir yanıt olduğundan BBA sistemini 

kullanmaya baĢlamadan önce kiĢinin bir öğrenme aĢamasından geçmesine gerek yoktur. 

Fakat P300 sinyalinin saptanması sinyal ortalama yöntemine ve dolayısıyla uyaranların 

birçok defa tekrarlamasına dayanmaktadır. Bu yöntemin bir iletiĢim kanalı olarak 

kullanılabilmesi için komutların az sayıda deneme ile kısa sürede kestirilebilmesi 

önemlidir. Bu amaçla P300 potansiyelini kullanan yeni BBA sistemlerinde uyaranlar 

arasındaki sürenin kısaltılarak örtüĢen uyaranlar üzerinden sinyal kestirimi (Sellers ve 

ark., 2006; Allison ve Pineda, 2006) ve tek dilimlerde sinyal ayrıĢtırılmasına (Bayliss, 

2003) yönelik çalıĢmalar ön plana geçmektedir. 

2.10.3.2. OĠS bazlı BBA sistemleri 

Olaya iliĢkin salınımlar (OĠS), sensorimotor korteks bölgeleri üzerinde hareket 

veya duysal girdi yokluğunda kaydedilen alfa ve beta salınımlarıdır. Motor tahayyül, 

motor eylemin herhangi bir aĢikâr hareket olmadan zihinsel tekrarı olarak kabul 

edilebilir. Motor tahayyülün hareket hazırlanmasına katılan beyin bölgeleri ve 

iĢlevlerini kapsadığı, PET ve fMRG çalıĢmaları ile gösterilmiĢtir (Jeannerod, 1995; 

Roth, 1996). Sağ veya sol el hareketlerinin tahayyülü sırasında hareketin karĢı 

tarafındaki motor el alanlarında ERD kaydedilmektedir (Pfurtscheller ve Neuper, 2001) 

ve ERD gerçek hareket hazırlığı veya planlanmasının bir göstergesidir (Beisteiner ve 

ark., 1995). Bu nedenle, gerçek hareket ile tahayül arasındaki temel fark tahayyül 

sırasında eylemin kortikospinal düzeyde engellenmesidir (Decety ve ark., 1994). Bu 

gözlem motor tahayyülün BBA uygulamalarında bir seçenek olarak kullanılmasına 

imkan tanımaktadır (Neuper ve ark., 1999). Pfurtscheller ve ark. (2003), sağ/sol el ve 

ayak hareketinin tahayyülü ile üretilen ERD aktivitesini BBA amaçlı kullanmıĢtır. Cz 

kanalından kaydedilen ve hareketlerin tahayyülü ile ortaya çıkan beta osilasyonları 

sistemin açılıp kapatılması için kullanılarak asenkron, yani kullanıcının istediği zaman 

devreye giren, bir BBA sistemi gerçeklenmiĢtir. Ayak motor tahayyülünün, ayak motor 

alanlarının ve suplementer motor alanın anatomik yerleĢimi nedeniyle Cz kanalından 

daha iyi kaydedildiğini ileri sürmektedirler. C3 ve C4 elektrotlarının 2,5 cm önüne 
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yerleĢtirilen iki elektrottan sağ/sol el motor hareket tahayyülü sırasında kaydedilen 

EEG‟nin 10-12 Hz alfa bandı ve 16-24 Hz beta bandındaki güçlerini kullanarak bir 

sınıflandırma algoritması geliĢtirilmiĢtir. Bu algoritmada, bilateral alfa/beta 

salınımlarının oranları kullanılarak sağ/sol yön seçimi gerçekleĢtirilmektedir (ġekil 2-

14). Bununla iliĢkili baĢka bir çalıĢmada, benzer Ģekilde bir imlecin hareketi mü ve beta 

ritmlerindeki değiĢimlerle kontrol edilmektedir (Wolpaw ve ark., 2000). 

 

 

 

2.10.3.3. YKP bazlı BBA sistemleri 

YavaĢ kortikal potansiyeller (YKP), Birbaumer ve ark. (2000) tarafından BBA 

kontrol sinyali olarak kullanılan diğer bir EEG bileĢenidir. YKP çok düĢük frekanslı, 

0.5-10 saniye arasında geliĢen yavaĢ kaymalardır. YKP ile gerçekleĢtirilen BBA‟larda 

kullanıcılar yoğun bir eğitim aĢamasında görsel veya iĢitsel geri-besleme ile bu 

potansiyelleri kontrol etmeyi öğrenmektedir (Hinterberger, 2004). YKP üretmek için 

kullanıcılar genellikle matematiksel iĢlem, yazı yazma veya Ģarkı söyleme gibi bir 

tahayyül ödevini kullanmaları için yönlendirilmektedir. Eğitim aĢamasında uyaran 

sunumunun ardından kararlı Ģekilde YKP kontrolünü sağlayan kullanıcılar sonraki 

aĢamada bu sistemi ikili seçimler yapmak için kullanmaktadır. Ġkili seçimler kelime 

yazmakta veya karar ağacı içerisinde hedef belirlemekte kullanılabilmektedir. 

Birbaumer ve ark (2000) çalıĢmasında tanımlanan sistemde bir ekranın alt tarafında 

alfabe ikiye bölünerek sunulmaktadır. Kullanıcının temel hattan ayrıĢan bir YKP 

üretmesi seçim kabul edilerek seçimin yapıldığı taraftaki harf dizisi ikiye 

bölünmektedir. Bu süreç her iki yarımda tek harf kalana kadar devam etmekte ve son 

sol el sağ el Alfa bandı 

sol motor tahayyül 

sağ motor tahayyül 

A B 

ġekil 2-13: Sağ ve sol el motor tahayyülü  

(A) ERD potansiyellerin kortikal dağılımı; (B) C3 ve C4 

kanallarında zaman sinyali (Neuper ve ark., 1999). 
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harf seçildiğinde, harf dizisinin üst kısmında görüntülenmektedir. YKP‟ler uzun süreli 

eğitim gerektirmelerine karĢın, locked-in ve ALS hastalarında motor aktivite 

gerektirmeden kullanılabilmeleri nedeniyle baĢarılı olmuĢtur. 

 

2.10.3.4. DHUP bazlı BBA sistemleri 

Son yıllarda durağan hal uyarılma potansiyellerine dayalı BBA algoritmalarının 

geliĢtirilmesi hız kazanmıĢtır (Müller-Putz ve ark., 2008; Allison ve ark., 2008; Wang 

ve ark., 2006; Cheng ve ark., 2002). DHUP belirli frekansta titreĢen ıĢık uyaranlarına 

karĢı EEG‟de uyaran sıklığı ile aynı temel frekansta ve üst harmoniklerinde oluĢan 

yanıtlardır (Regan, 1989).  

Buraya kadar sunulan BBA sistemleri yüksek oranda zihinsel stratejilerin 

kullanımına dayanan sistemlerden oluĢmaktadır. Zihinsel stratejilerin ve kaynakların 

daha az kullanıldığı BBA sistemleri daha etkin olabilir. 

Amerikan Hava Kuvvetleri Alternatif Kontrol Teknolojileri Laboratuvarı‟nda 

yapılan çalıĢmada (Middendorf ve ark., 2000), mekânsal dikkat ile DHUP 

ġekil 2-14: Kortikal negativite ve pozitivite ödevlerinde EEG potansiyeli 

(Hinterberger ve ark., 2004) 
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modülasyonuyla bir BBA sistemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada katılımcıların 

görme alanlarını 83º kaplayan, 13,25 Hz frekansında ve farklı fazlarda titreĢen iki dikey 

dikdörtgen alan uyaran olarak kullanılmıĢtır. Uyaranlardan birine mekânsal olarak 1 

saniye dikkat ederek katılımcılar ödev kontrolü sağlamıĢtır. Sistem iki saniyede bir 

örnek toplayarak katılımcıların kontrolü sürdürmelerini sağlayabilmiĢtir. Bu 

uygulamada bir BBA, fonksiyonel elektrik stimülatör kullanarak katılımcılardan birinin 

diz kaslarını kasmasını veya gevĢetmesini sağlarken, diğeri bir uçuĢ simülatörünün 

içinde pilotun uçağı sağa veya sola yatırmasını sağlamıĢtır. UçuĢ simülatörü %80-95 

niyet edilen yönü saptayabilirken fonksiyonel elektrik stimülatör %95,8 baĢarı 

göstermiĢtir. Katılımcılar bu sistemlerin ikisinde de ön eğitim almadan Ģans düzeyinin 

üstünde baĢarı gösterirken, 20-45 dakika geribesleme ile eğitildiklerinde performansları 

artmıĢtır. Katılımcılar arasında büyük bir değiĢkenlik gözlenmiĢ ve katılımcılardan biri 

kontrol sağlayamamıĢtır.  

Aynı laboratuvarda gerçekleĢtirilen bir baĢka deneyde (Middendorf ve ark., 

2000), iki farklı frekansta titreĢen (23,42 ve 17,56 Hz) iki dikdörtgen alanı uyaran 

olarak kullanmıĢtır. Denemeler sırasında katılımcılardan uyaranlardan birine rastgele 

birkaç saniye süre ile bakmaları istenmiĢtir. Her katılımcı toplam 200 deneme 

gerçekleĢtirmiĢtir. BBA sistemi hedef uyaranı %92 doğruluk ile ortalama 2,1 saniyede 

belirleyebilmiĢtir. 

Bugüne kadar gerçekleĢtirilen DHUP bazlı BBA sistemlerinde yüksek boyutlu 

ayrımların gerçekleĢtirilebilmesi için çok sayıda titreĢen ıĢığa ihtiyaç duyulmuĢtur. 

Cheng ve ark.‟nın (2002) çalıĢmasında hedef olarak kullanılan titreĢen ıĢık sayısı 13‟tür 

ve uyaranlar arasındaki frekans farkı 0,39 Hz‟dir. Kullanıcı bir titreĢen ıĢığa bakıĢını 

sabitlediğinde O1 ve O2 kanallarında hedef frekansının gücündeki artıĢ frekans analizi 

ile seçimin belirlenmesi sağlanabilmiĢtir. En yüksek bilgi aktarım hızı bu sistemde 

55,69 bit/dakikadır. 

Gao ve ark. (2003) tarafından tanımlanan BBA sistemi diğerlerine göre bazı 

iyileĢtirmeler sunmaktadır. Bu sistemde katılımcılar DHUP‟de istemli değiĢimleri 

kullanarak 48 farklı hedefe kadar ayrım sağlayabilmektedir. Bu sistemde iki aktif 

kanaldan (O1 ve O2) EEG kaydedilerek sınıflandırılmıĢtır. Katılımcıların ulaĢtıkları en 

yüksek bilgi transfer hızı 68 bit/dakikadır ve literatürde bildirilen en yüksek hızlardan 
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birisidir. Önceki çalıĢmalara göre elde edilen yüksek aktarım hızlarının elde edilmesi 

muhtemelen çok sayıda hedef uyaranın kullanılmasına bağlıdır.  

Yukarıda tarif edilen DHUP bazlı BBA sistemlerinin YKP ve OĠS‟yi (mü/beta 

ritmlerini) girdi sinyali olarak kullanan sistemlere göre dezavantajı yüksek boyutlu bir 

sinyal ayrımı elde edebilmek için karmaĢık uyaran sistemlerine ihtiyaç duyulması ve 

aĢikâr göz hareketlerinin gerekmesidir. 

Bu sistemlerde hedef uyaranın seçilebilmesi için göz hareketleri gerektiğinden, 

bağımlı BBA sistemleri arasında sayılmaktadırlar. Ancak, DHUP aktivitesinin modüle 

edilebilmesi için bakıĢın değil sadece dikkatin yönlendirilmesinin yeterli olduğu Müller 

ve Hillyard (2000) ve Teder-Sälejärvi ve ark.‟nın (1999) çalıĢmalarında 

gösterilmektedir.  

 

 

Kelly ve ark., (2005) bir bilgisayar ekranında görme alanın sağında ve solunda 

gelen uyaranların arka planında titreĢen siyah ve beyaz kareler kullanmıĢtır. Uyaranların 

zemininde yer alan kareler 14,17 ve 17,01 Hz frekanslarında titreĢtirilmiĢtir. Mekânsal 

dikkat ödevinde normalde hedef uyaranların saptanması istenirken burada dikkat edilen 

tarafta gelen hedef uyaranların sayılması mekânsal dikkatin davranıĢsal bir ölçütü 

olarak kullanılmıĢtır. Her uyarandan önce çıkan ipucu uyaranı ile dikkatin 

yönlendirilmesi gereken taraf iĢaret edilmiĢ ve görme alanının bu tarafında 

Sola Dikkat Sağa Dikkat 

ġekil 2-15: Dikkatin yönü ile EEG 

topografisinde gözlenen değiĢiklikler.  

Beta bandında 14 Hz (üst sıra) ve 17 Hz (alt sıra) 

uyarımlarda DHUP potansityellerinin topografik 

gösterimi (Kelly ve ark., 2005). 
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katılımcıların orta noktadan gözlerini ayırmadan dikkatlerini örtük olarak 8 saniye 

sürdürmeleri istenmiĢtir. Dikkatin yönlendirildiği tarafta titreĢen arka plan temel 

frekansında (14,17 Hz) sola dikkat durumunda parieto-oksipital kanallarda maksimum 

tepesi solda olmak üzere bilateral bir aktivite, sağa dikkat durumunda ise arka plan 

uyarım frekansında (17,01 Hz) sol parieto-oksipital kanallara lokalize maksimum güç 

artıĢı gözlenmiĢtir. Bu çalıĢmada da iki taraflı farklı titreĢen ıĢıklar kullanılarak 

katılımcının dikkatinin yönü belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. EEG kanalları arasında uyaran 

temel frekansında elde dilen yanıtlar dikkatin yönüne göre farklılık göstermektedir 

(ġekil 2-16). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma kapsamında Beyin-Bilgisayar Arayüzlerinde daha etkin ve hızlı bir 

iletiĢim sağlamaya yönelik olarak, Durağan Hal Uyarılma Potansiyelleri esas alınarak 

aĢağıdaki değerlendirmeler yapıldı:  

1. 4-44 Hz arasındaki uyarım frekansları sistematik olarak taranarak, Durağan Hal 

Uyarılma Potansiyellerinin uyarım frekansına bağlı olarak global ve yerel genlik 

maksimumları bireyler için belirlendi. Genel olarak alfa bandındaki bir global 

maksimumun yanısıra düĢük-beta, yüksek-beta ve gamma bantlarında da yerel 

maksimumlar saptandı. 

2. Ayrı bir oturumda aynı uyarım frekanslarıyla fMRG-BOLD yanıtları incelenerek 

durağan hal uyarımının metabolik karĢılıkları saptandı ve bu Ģekilde farklı 

frekanslardaki uyarımlara karĢı elde edilen DHUP‟ların oluĢum mekanizmaları 

arasındaki olası farklar araĢtırıldı.  

3. Bir ve ikinci maddelerde elde edilen bulguları geniĢletmek amacıyla daha küçük 

bir katılımcı grubunda eĢzamanlı EEG-fMRG ölçümleri gerçekleĢtirildi. 

EĢzamanlı ölçümlerde, DHUP maksimumları madde 1‟de belirtilen Ģekilde 

belirlendikten sonra, fMRG verileri analiz edilerek bu frekanslardaki uyarımlarla 

aktivasyon haritaları elde edildi. Bu Ģekilde, alfa, düĢük-beta, yüksek-beta ve 

gamma bantlarında gözlenen maksimumlardan en yaygın aktivasyon paternine 

sahip olanın saptanmasına çalıĢıldı. 

4. Bireysel DHUP genlik maksimumları esas alınarak, her denek için alfa, düĢük-

beta, yüksek-beta ve gamma frekans bantlarında yer alan dört uyarım 

frekansında durağan hal uyarımı uygulanırken, dikkatin görme alanının sağ veya 

sol yarısına odaklanmasının DHUP genlik ve fazları üzerindeki etkileri 

araĢtırıldı. 

5. Aynı dört frekansta DHUP ölçümü gerçekleĢtirilirken görme alanının sağ veya 

sol yarısında uzun uyaranlar arası sürelerle uygulanan görsel uyaranlara karĢı 

elde edilen transient OĠP‟lerin dikkatin yönü ve arka plandaki durağan hal 

uyarımından ne Ģekilde etkilendiği araĢtırıldı.  
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3.1. Durağan Hal Uyarım Frekansına Bağlı Bireysel DHUP Global ve Lokal 

Maksimumlarının Bulunması 

3.1.1. Hedef 

Görsel durağan hal uyarılma potansiyellerinin kiĢiler arasında uyarım frekansına 

bağlı gösterdiği lokal ve global değiĢimlerin araĢtırılması. 

3.1.2. Katılımcılar 

On üç sağlıklı, gönüllü katılımcıdan (6 erkek, 7 kadın) bilgilendirilmiĢ onamları 

alınarak EEG kaydedildi. Katılımcıların yaĢ ortalaması (± SD) 28,54 (± 3,07) ‟tü. 

Katılımcıların nörolojik ve psikiyatrik hastalık hikâyeleri alındı ve epileptik durumları 

sorgulandı. Katılımcıların hiçbiri epileptik hastalık hikâyesi bildirmedi.  

3.1.3. EEG Kayıt Sistemi 

Görsel DHUP kayıtları ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı‟nda elektromanyetik gürültüden ve sesten yalıtılmıĢ bir 

odada gerçekleĢtirildi. EEG kayıtları için BrainAmp MR+ (Brainproducts, Münih, 

Almanya) EEG yükselticisi kullanıldı. Katılımcıların nasion ve iniondan geçen kafa 

çevreleri ölçülerek uygun boyuttaki (54, 56, 58, 60 cm) EasyCap 32 kanallı EEG kepi 

(EasyCap, Münih, Almanya) kullanıldı. Kep üzerinde geniĢletilmiĢ uluslararası 10/20 

sistemine göre Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, FT7, FC3, FCz, FC4, FT8, T7, C3, Cz, C4, 

T8, TP7, CP3, CPz, CP4, TP8, P7, P3, Pz, P4, P8, O1, Oz, O2 bölgelerine yerleĢtirilen 

30 Ag/AgCl halka elektrottan, iki kulak memesinin ortalaması referans alınarak 

unipolar EEG kaydedildi. Toprak elektrodu sağ kulak memesine yerleĢtirildi. Göz 

hareketlerini takip etmek için burun kökü ve sağ dıĢ kantus bölgesine yerleĢtirilen 2 adet 

Ag/AgCl kup elektrottan (Nihon-Kohden, Tokyo, Japonya) elektro-okülogram (EOG) 

kaydedildi. EEG elektrotlarının kafa ile teması Abralyt 2000 (EasyCap, Münih, 

Almanya) elektrolit jel kullanılarak sağlandı. Elektrot empedansları 10 kOhm altına 

düĢürülerek katılımcı kayda hazırlandı. EEG verileri yükseltici üzerinde 10 s zaman 

sabiti ve 250 Hz üst kesim frekansı ile filtrelendi ve 1000 örnek/saniye hızında 

sayısallaĢtırıldı. SayısallaĢtırılan sinyaller fiberoptik kablolar aracılığı ile EEG kabini 

dıĢında bulunan bilgisayarlara aktarılarak BrainRecorder yazılımı (BrainProducts, 

Münih, Almanya) ile kaydedildi. 
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3.1.4. Deney Düzeneği ve Uyaran Sunumu 

IĢık uyaranlarını sunmak için bilgisayar kontrollü bir ıĢık kaynağı geliĢtirildi. 

IĢık kaynağı olarak 1 W gücünde 4 adet beyaz LED kullanıldı. IĢık kaynağı EEG 

kabininin dıĢında 100 cm mesafeye yerleĢtrildi. Difüze edilen ıĢığın EEG kabinin 

duvarında katılımcının göz hizasında bulunan 55 x 45 cm boyutunda yarı saydam perde 

üzerine homojen olarak düĢmesi sağlandı. Katılımcı oda içerisinde görme alanının orta 

noktası yarı saydam perdenin merkezine gelecek Ģekilde 100 cm mesafeye oturtuldu. 

Perdenin ortasında katılımcının gözünü sabitleyeceği bir nokta iĢaretlendi. Uyaran 

kontrolü NI-DAQ 6218 USB kart (National Instruments, Texas, ABD) aracılığıyla 

sağlandı. Bu kart ile üretilen kontrol sinyallerinin çevrim döngüsü %50 olarak ayarlandı 

ve durağan hal uyarılma potansiyellerini elde etmek için 4-44 Hz arasında 26 farklı 

sıklıkta (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 

40, 42, 44 Hz) kare dalga sinyal üretildi. Her bir ıĢık uyaranı gerçek zamanlı olarak 

BrainProducts yükselticisi USB adaptörü üzerinde bulunan TTL giriĢi üzerinden EEG 

kaydına iĢaretlendi. 

3.1.5. Deney Tasarımı 

Deneylerinin baĢlangıcında katılımcılardan 3 dakika gözler açık ve 3 dakika 

gözler kapalı spontan EEG kaydedildi. Her bir uyarım frekansında 30 s uzunluğunda iki 

uyarım bloğunun 45 s dinlenim süreleri ile ayrıldığı kayıtlar alındı. Toplam 52 aktif 

blok (26 uyarım sıklığı x 2 uyaran bloğu) kaydedildi. Deney sırasında 18. ve 36. aktif 

bloklardan sonra ara verilerek katılımcıların dinlenmesi sağlandı. Uyarım frekanslarının 

sırası katılımcılar arasında rastgele belirlendi.  

3.1.6. EEG Analizi 

EEG verilerinin analizi MATLAB ortamında hazırlanan yazılımlar ve sinyal 

iĢleme fonksiyonları kullanılarak gerçekleĢtirildi. EEG verileri uyaranların geldiği 

dönemlerde uyaranlar ile kilitli olarak birer saniyelik örtüĢmeyen dilimlere ayrıldı. 

Dilimleme iĢlemi sonunda elde edilen 60 dilim (30 saniye x 2 uyaran bloğu) 0,1 Hz 

yüksek geçiren filtre ile filtrelendi. Artifaktlı dilimler içerisinde sinyal genliği 

(minimum -60 µV, maksimum 60 µV) geçen dilimler otomatik olarak artifaktlı 

iĢaretlendi ve analizden çıkarıldı. Geriye kalan EEG dilimleri tekrar gözden geçirilerek 

artifaktlı olmayan dilimler belirlendi. Artifaktsız EEG dilimlerinden doğrusal kaymalar 

detrend iĢlemi ile çıkarıldıktan sonra bütün dilimlerin zaman alanında ortalaması 
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alınarak her bir uyarım sıklığında ortalama DHUP yanıtı elde edildi (ġekil 3-1). Bir 

saniyelik ortalama zaman yanıtı 1000 noktalık Hamming penceresi ile çarpıldıktan 

sonra Hızlı Fourier DönüĢümü (Fast Fourier Transform - FFT) hesaplanarak frekans 

spektrumu kestirildi. 

EEG spektrumunda ilgili uyarım frekansındaki temel yanıt gücünün P3, Pz, P4, 

O1, Oz, O2 kanallarında ortalaması alınarak her bir uyarım sıklığında kiĢinin görsel 

DHUP genliği belirlendi ve uyarım sıklıklarına karĢı gösterildi (ġekil 4-1).  
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ġekil 3-1: Ortalama DHUP yanıtı 

Bir katılımcıda 11 Hz uyarımına karĢı O2 kanalında ortalama DHUP yanıtı. 
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3.2. Durağan Hal Uyarımının fMRG-BOLD Yanıtıyla ĠliĢkisinin AraĢtırılması 

3.2.1. Hedef 

Görsel durağan hal uyarım sıklıkları ile fMRG‟de ölçülen BOLD yanıtı 

iliĢkisinin araĢtırılması. 

3.2.2. Katılımcılar 

ÇalıĢma kapsamında 8 sağlıklı gönüllüden (2 kadın, 6 erkek) bilgilendirilmiĢ 

onamları alınarak fMRG kaydedildi. Katılımcıların yaĢ ortalaması (± SD) 28,25 (± 5,06)  

idi. Katılımcıların nörolojik ve psikiyatrik hastalık hikâyeleri alındı ve epileptik 

durumları sorgulandı. Katılımcıların hiçbiri epileptik hastalık hikâyesi bildirmedi. 

3.2.3. fMRG Kayıt Sistemi 

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) kayıtları ĠÜ Ġstanbul Tıp 

Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Nörogörüntüleme Bilim Dalı'nda 

gerçekleĢtirildi. BOLD ölçümleri için 1,5 Tesla Siemens Symphony MRG sistemi 

üzerinde tek çekim T2* ağırlıklı gradyan eko planar görüntüleme sekansı kullanıldı. 
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ġekil 3-2: Ortalama DHUP yanıtının frekans spektrumu 

ġekil 3-1‟de gösterilen ortalama DHUP yanıtının frekans spektrumunda en güçlü temel uyarım frekansında (11 

Hz) görülmektedir. Ayrıca uyarım frekansının üst haroniklerinde de (22, 33, 44, 55, 77 ve 88 Hz) yanıtlar 

görülmektedir. 50 Hz‟de ki tepe elektrik Ģebeke gürültüsünden kaynaklanmaktadır. 
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Ġmgelerin görüĢ alanı (field of view) 192 mm x 192 mm ve çözünürlüğü 128 x 128 

noktaydı ve her imge için 20 transvers dilim alındı. Voksel boyutu 4,7 x 4,7 x 3 mm 

olan dilimler görme korteksinden geçecek Ģekilde hizalandı. TR = 2000 ms, TE = 60 ms 

ve flip angle = 90º belirlendi. Her uyarım frekansı için dinlenim ve uyarım süreleri ile 

birlikte 90 imge (180 saniye) alındı. BOLD yanıtın kaynaklandığı alanların anatomik 

karĢılıklarını belirleyebilmek için standart 3D MPRAGE sekansı kullanılarak yüksek 

çözünürlüklü anatomik görüntü alındı. Katılımcının hareketlerini en aza indirmek için 

baĢı yastıkçıklar ile sabitlendi. 

3.2.4. Deney Düzeneği ve Uyaran Sunumu 

fMRG kayıtlarında görsel uyaranların sunumu için MR‟ın manyetik ortamında 

çalıĢabilecek görsel bir uyarım sistemi geliĢtirildi. Bu sistem aracılığı ile MR kontrol 

odasında bilgisayar kontrollü LED'ler aracılığı ile üretilen ıĢık uyaranları, gözlük 

üzerine yerleĢtirilen fiber optik lifler aracılığı ile katılımcıya sunuldu. Uyaran kontrolü 

NI-DAQ 6062e PCMCIA kart (National Instruments, Texas, ABD) aracılığıyla 

sağlandı. Bu kart ile üretilen kontrol sinyallerinin çevrim döngüsü %50 olarak ayarlandı 

ve 4-44 Hz arasında 22 farklı sıklıkta kare dalga sinyal (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44 Hz) üretildi. 

3.2.5. Deney Tasarımı 

Her bir uyarım frekansında bir bloğun 30 s dinlenim, 30 s uyarım, 30 s dinlenim 

periyodundan oluĢtuğu iki blok kayıt alındı. Toplam 44 aktif blok (22 uyarım sıklığı x 2 

uyarım bloğu) kaydedildi. Deney sırasında katılımcıların belirledikleri iki ara verilerek 

katılımcıların dinlenmesi sağlandı. Uyarım frekanslarının sırası katılımcılar arasında 

rastgele belirlendi.  

3.2.6. fMRG Veri Analizi 

fMRG imgelerinde hareket artifaktlarını ortadan kaldırmak için katılımcıların 

her bir ölçümü için tüm imgeler FSL (FMRIB‟s Software Library, 

http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl) program paketi içerisinde yer alan MCFLIRT rutini 

kullanılarak dizinin ilk imgesine hizalandı. Ġlk seviye analizler FSL FEAT (fMRI expert 

analysis tool) Sürüm 5.63 kullanılarak gerçekleĢtirildi. Ön iĢleme aĢamalarında 1) 

FWHM = 5 mm Gaussian çekirdek kullanılarak uzaysal yumuĢatma; 2) tüm imgelerde 

ortalamaya dayalı yoğunluk normalizasyonu; 3) yüksek-geçiren zamansal filtre 

http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl
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uygulandı. Zaman serisi istatistiksel analizleri FILM rutini kullanılarak gerçekleĢtirildi. 

Ġlk seviyede tüm uyaran sıklıklarında bireysel istatistiksel analiz haritalarını birleĢtirmek 

için fixed-effect grup analizi uygulandı. Bunun sonucunda tüm uyaran sıklıklarında 

uyarım ile iliĢkili anlamlı aktiviteyi gösteren Z-skoru haritaları elde edildi. Z skorları > 

3 ve düzeltilmiĢ anlamlılıkları p<0,05 olan aktivite öbeklerinden görme korteksinde yer 

alan anlamlı voksellerin zaman sinyalinin ortalaması alınarak uyarım frekansı için 

ortalama BOLD zaman serisi hesaplandı. Ortalama yüzde (%) pozitif BOLD (PBOLD) 

değiĢimini, uyarım baĢladıktan sonra 20-30 saniye arasındaki BOLD yanıtının, uyaran 

baĢlamadan önceki 10 saniyelik dinlenim aktivitesine oranı olarak hesaplandı ve iki 

deney bloğundan elde edilen yanıtın ortalaması alındı. 

Pozitif BOLD yanıtının yanında uyarım kesildikten sonra ortaya çıkan ve BOLD 

sinyalinin uyarım öncesindeki seviyesinin altına düĢmesi olarak tanımlanan uyaran 

sonrası negatif kayma (post-stimulus undershoot, PSU) sinyali de hesaplandı. Ortalama 

yüzde (%) PSU değiĢimini hesaplamak için uyaran kesildikten sonra 10-30 saniye 

sonraki BOLD yanıtının uyaran baĢlamadan önceki 10 saniyelik dinlenim aktivitesine 

oranı hesaplandı ve iki deney bloğundan elde edilen yanıtın ortalaması alındı. 

Maksimum yanıtın gerçekleĢtiği frekansın farklılığı nedeniyle katılımcılar 

arasındaki gözlenen değiĢkenliğin önüne geçmek için elde edilen PBOLD ve PSU 

değerleri katılımcının en yüksek değerine bölünerek ikinci bir normalizasyon 

gerçekleĢtirildi. 

3.3. Durağan Hal Uyarımına KarĢı Elektriksel ve Metabolik Yanıtların EĢzamanlı 

EEG-fMRG Ölçümleriyle Ġncelenmesi 

3.3.1. Hedef 

Bu tez çalıĢması sürecinde, laboratuvarımızda ve NPIstanbul Hastanesi MRG 

laboratuvarında fMRG ile eĢzamanlı EEG ölçüm teknolojisi geliĢtirilmiĢtir. Yeni oluĢan 

bu teknolojik olanak kullanılarak ilk iki adımda ayrı zamanlarda gerçekleĢtirilen görsel 

DHUP ve fMRG ölçümlerinin eĢzamanlı olarak uygulanması ve bu Ģekilde DHUP 

genlik maksimumlarındaki BOLD aktivasyon haritalarının daha güvenilir Ģekilde elde 

edilmesi amaçlanmıĢtır. 

3.3.2. Katılımcılar 

ÇalıĢma kapsamında 5 sağlıklı gönüllüden (3 kadın, 2 erkek) bilgilendirilmiĢ 

onamları alınarak eĢ zamanlı EEG-fMRG kaydedildi. Katılımcıların yaĢ ortalaması  
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(± SD) 25,2 (± 1,1) idi. Katılımcıların nörolojik ve psikiyatrik hastalık hikâyeleri alındı 

ve epileptik durumları sorgulandı. Katılımcıların hiçbiri epileptik hastalık hikâyesi 

bildirmedi. 

3.3.3.  EEG Kayıt Sistemi 

EEG-fMRG kayıtları NöroPsikiyatri Ġstanbul Hastanesi‟nde (Ümraniye, 

Ġstanbul) gerçekleĢtirildi. EEG kayıtları için BrainAmp MR+ (Brainproducts, Münih, 

Almanya) EEG yükselticisi kullanıldı. EEG yükselticisi MR uyumlu akü ile beslendi. 

Katılımcıların nasion ve iniondan geçen kafa çevreleri ölçülerek uygun boyuttaki (54, 

56, 58, 60 cm) MR uyumlu BrainCap 32 kanallı EEG kepi (EasyCap, Münih, Almanya) 

kullanıldı. Kep üzerinde geniĢletilmiĢ uluslararası 10/20 sistemine göre Fp1, Fp2, F7, 

F3, Fz, F4, F8, FT7, FC3, FC4, FT8, T7, C3, Cz, C4, T8, P7, P3, Pz, P4,  P8, O1, Oz, 

O2, TP9, TP7, CP3, CPz, CP4, TP8, TP10, bölgelerine yerleĢtirilen 31 Ag/AgCl nokta 

elektrottan, FCz bölgesine yerleĢtirilen elektrot referans alınarak unipolar EEG 

kaydedildi. Toprak elektrodu AFz bölgesine yerleĢtirildi. Nabız dalgasından 

kaynaklanan elektrot hareketlerini sonraki ön analiz aĢamasında temizleyebilmek için 

kalp elektriksel aktivitesi sol skapulanın alt hizasından geçen çizgi ile arka aksiller 

hattın kesiĢtiği noktaya EKG elektrodu yerleĢtirilerek kaydedildi. EEG elektrotlarının 

kafa ile teması Abralyt 2000 elektrolit jel (EasyCap, Münih, Almanya) kullanılarak 

sağlandı. Elektrot empedansları 5 kOhm altına düĢürülerek katılımcı kayda hazırlandı. 

EEG verileri yükseltici üzerinde 10 s zaman sabiti ve 250 Hz üst kesim frekansı ile 

filtrelendi ve 5000 örnek/saniye hızında sayısallaĢtırıldı. SayısallaĢtırılan sinyaller 

fiberoptik kablolar aracılığı ile MRG cihazından MRG kontrol odasında bulunan 

bilgisayara aktarılarak BrainRecorder yazılımı (BrainProducts, Münih, Almanya) ile 

kaydedildi. 

3.3.4. fMRG Kayıt Sistemi 

BOLD ölçümleri için 1,5 Tesla Philips Achieva MRG sistemi üzerinde tek 

çekim T2* ağırlıklı gradyan eko planar görüntüleme sekansı kullanıldı. Ġmgelerin görme 

alanı (field of view) 230 mm x 230 mm ve çözünürlüğü 128 x 128 noktaydı ve her imge 

için 30 transvers kesit alındı. Voksel boyutu 4,7 x 4,7 x 3 mm olan kesitler ile tüm beyin 

görüntülendi. TR = 3000 ms, TE = 50 ms ve flip angle = 90º belirlendi. Her uyarım 

frekansı için dinlenim ve uyarım süreleri ile birlikte 100 imge (300 saniye) alındı. 

BOLD yanıtın kaynaklandığı alanların anatomik karĢılıklarını belirleyebilmek için 
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standart 3D MPRAGE sekansı kullanılarak yüksek çözünürlüklü anatomik görüntü 

alındı. Katılımcının hareketlerini en aza indirmek için baĢı yastıkçıklar ile sabitlendi. 

3.3.5. EEG-fMRG Senkronizasyonu 

MRG cihazının saati ile EEG yükselticisinin örnekleme frekansını senkronize 

etmeyi ve bu Ģekilde gradyan artifaktlarının daha baĢarılı Ģekilde temizlenmesini 

sağlayan senkronizasyon kutusu (SynchBox, BrainProducts, Münih, Almanya) 

kullanıldı. 

3.3.6. Deney Düzeneği ve Uyaran Sunumu 

Görsel durağan uyaranların sunumu için bilgisayar kontrollü, MR uyumlu bir 

ıĢık kaynağı geliĢtirildi. IĢık kaynağı olarak 1 W gücünde 4 adet beyaz LED kullanıldı. 

Manyetik alan uyumlu ıĢık kaynağı MR cihazının içinde yatan katılımcının baĢ tarafına 

gelecek Ģekilde yerleĢtirildi. IĢık, MR koili üzerine yerleĢtirilen ve önünde ıĢığı difüze 

eden bir membran bulunan ayna üzerine düĢürülerek katılımcıya sunuldu. Uyaran 

kontrolü NI-DAQ 6062e PCMCIA kart aracılığı sağlandı. Bu kart ile üretilen kontrol 

sinyallerinin çevrim döngüsü %50 olarak ayarlandı ve 4-46 Hz arasında 14 farklı 

sıklıkta (4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 Hz) kare dalga sinyal üretildi. 

MR kontrol odasında üretilen sinyaller dıĢ ortam gürültülerini MR ortamına taĢımaması 

için koaksiyel kablolar kullanılarak MR odasının filtre giriĢlerine bağlandı. Oda 

içerisinde filtre çıkıĢlardan alınan sinyaller uyaran cihazının kontrol edilmesi için 

kullanıldı. 

Her bir ıĢık uyaranı gerçek zamanlı olarak BrainProducts yükselticisi USB 

adaptörü üzerinde bulunan TTL giriĢi üzerinden EEG kaydına iĢaretlendi. MR 

imgelerinin baĢlangıcını iĢaretleyen volüm iĢaretleri yakalanarak farklı bir iĢaretle TTL 

giriĢinden EEG üzerine iĢaretlendi. Volüm iĢaretleri aynı zamanda uyaranlarının 

zamanlamasını belirlemek için kullanıldı ve uyaran bloklarının baĢlangıcı ve bitiĢi 

volüm iĢaretleri ile senkronize edildi (ġekil 3-3). 
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ġekil 3-3: EĢzamanlı EEG-fMRG ölçüm sisteminin bileĢenleri ve bağlantı Ģeması 

BrainAmp MR+ USB adaptörü bir yandan BrainAmp MR+ EEG yükselticisinden fiberoptik kablo aracılığıyla aldığı 

EEG iĢaretlerini ve uyaran sunum bilgisayarına bağlı National Instruments NI-DAQ 6062e çoklu giriĢ/çıkıĢ kartının 

dijital ve sayaç çıkıĢlarından gelen MR volüm iĢareti ve görsel uyaran iĢaretlerini aynı hızda örnekleyerek kayıt 

bilgisayarına USB arayüzü ile aktarırken, öte yandan senkronizasyon kutusundan (SyncBox) gelen MR saatine iliĢkin 

iĢaretleri kullanarak EEG örnekleme fazını MR saati ile senkronize etmektedir. Uyaran sunum bilgisayarı PCMCIA 

arayüzü ile bağlı olduğu NI-DAQ 6062e kartının sayaçlarını kullanarak uyaran dizilerini oluĢturmakta ve görsel veya 

iĢitsel uyaran cihazını kontrol etmektedir. MR volüm iĢareti ise NI-DAQ 6062e kartının analog giriĢi tarafından 

yakalanmakta ve dijital bir çıkıĢ ile BrainAmp USB adaptörüne aktarılmaktadır. Böylelikle durağan hal uyarımı için 

uyaran frekansının yüksek bir kesinlikle kontrol edilmesi ve MR volüm iĢaretiyle kesin senkronizasyonu 

sağlanmaktadır. 
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3.3.7. Deney Tasarımı 

MR cihazının imge iĢaretleme sinyali yakalanarak uyaranların fMRG 

görüntülerinin zamanları ile senkronize edilmesi sağlandı. Uyaran (aktif) ve dinlenme 

(pasif) dönemlerinin baĢlangıç ve süreleri bu iĢaret sinyali kullanılarak belirlendi. 

Deney tasarımı 30 s pasif, 45 s aktif, 45 s pasif, 45 s aktif, 45 s pasif, 45 s aktif ve 45 s 

pasif dönemlerden oluĢmaktaydı. Bir blokta yer alan 3 aktif dönemde sunulan 

uyaranların sıklığı sabit kaldı. Deney boyunca toplam 42 aktif blok (14 uyarım sıklığı x 

3 uyarım bloğu) kaydedildi. Uyarım frekanslarının sırası katılımcılar arasında rastgele 

belirlendi. Deney sırasında katılımcıların belirledikleri iki ara verilerek katılımcıların 

dinlenmesi sağlandı. 

3.3.8. fMRG ile EĢzamanlı Kaydedilen EEG Verilerinin Ön Analizi 

EEG verilerinin analizi Brain Analyzer 2 (BrainProducts, Münih, Almanya) 

yazılımı ile gerçekleĢtirildi. MR ortamında hızlı manyetik alan değiĢimlerinin 

oluĢturduğu gradyan artifaktları ve güçlü manyetik alanda nabız dalgasının etkisi ile 

hareket eden elektrotların oluĢturduğu ballistokardiyogram artifaktları temizlendi.  

Gradyan artifaktların temizlenmesi için EEG yükselticisi ve MR cihazının 

gradyan saatlerinin senkronize edilmesi ile EEG üzerinde hassas Ģekilde iĢaretlenen 

volüm iĢaretleri kullanılarak gradyanların baĢlangıçları belirlendi. Gradyan artifaktının 

temizleneceği noktadan önceki 15 ve sonraki 15 gradyan artifaktlı bölgenin volüm 

iĢareti ile kilitli ortalaması alınarak gradyan artifaktı için Ģablon oluĢturuldu (Allen ve 

ark., 2000). Her gradyan artifaktı için bu Ģablon yeniden hesaplanarak ortalama gradyan 

sinyali EEG sinyalinden çıkarıldı. Gradyan artifaktları temizlendikten sonra sinyalin 

örnekleme hızı 1000 örnek/saniye‟ye düĢürüldü ve kaydedildi (ġekil 3-5). 

Gradyan artifaktları temizlendikten sonra ballistokardiyogram artifaktlarının 

temizlenmesi için EKG kanalı üzerinde QRS dalga paterni ile korelasyon gösteren 

bölgelerde R tepeleri otomatik bir algoritma ile iĢaretlendi. Yazılım tarafından otomatik 

iĢaretlenen R tepeleri tekrar gözden geçirilerek hatalar düzeltildi. R tepelerine bağlı 

olarak her EEG kanalında nabız dalgasının gecikme süresi hesaplanarak artifaktın 

temizleneceği bölgeden önceki 30 ve sonraki 30 artifaktın ortalaması alınarak her kanal 

için artifakt Ģablonu hesaplandı (Allen ve ark., 1998). Artifakt Ģablonu ilgili EEG 

diliminde EEG verisinden çıkartılarak ballistokardiyogram artifaktı temizlendi  

(ġekil 3-6). 
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ġekil 3-4: EĢzamanlı fMRG kaydı sırasında kaydedilen EEG sinyali 

Gradyan ve ballistokardiyogram artifaktlarını içermekedir. 
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ġekil 3-5: Gradyan artifaktları temizlenmiĢ EEG sinyali 

Gradyan artifaktları temizlendikten sonra ballistokardiyokardiyogram artifaktları görünür hale gelmiĢtir. 
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ġekil 3-6: Ballistokardiyogram artifaktları temizlenmiĢ EEG sinyali 

Gradyan ve ballistokardiyogram artifaktları temizlenmiĢ EEG sinyali. 
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3.3.9. fMRG ile EĢzamanlı Kaydedilen EEG Verilerinin Analizi  

Artifaktlardan temizlenen EEG verileri uyaranların geldiği dönemlerde 

uyaranlar ile kilitli olarak birer saniyelik örtüĢmeyen dilimlere ayrıldı. Dilimleme iĢlemi 

sonunda elde edilen 135 dilim (45 saniye x 3 uyaran bloğu) 0,1 Hz - 100 Hz arasında 

bant geçiren filtre ile filtrelendi. Artifaktlı dilimler içerisinde sinyal genliği (minimum -

100 µV, maksimum 100 µV) ve sinyal değiĢim hızı (maksimum 10 µV/örnek) kriterleri 

kullanılarak artifaktlı dilimler otomatik olarak analizden çıkarıldı. Geriye kalan EEG 

dilimleri tekrar gözden geçirilerek artifaktlı olmayan dilimler belirlendi. Artifaktsız 

EEG dilimlerinin zaman alanında ortalaması alınarak her bir uyarım sıklığında ortalama 

DHUP yanıtı elde edildi. Bir saniyelik ortalama zaman yanıtı 1000 noktalık Hamming 

penceresi ile çarpıldıktan sonra FFT hesaplanarak frekans spektrumu kestirildi. 

EEG spektrumunda ilgili uyarım frekansındaki temel yanıt gücünün P3, Pz, P4, 

O1, Oz, O2 kanallarında ortalaması alınarak her bir uyarım sıklığında kiĢinin görsel 

DHUP yanıt belirlendi ve uyarım sıklıklarına karĢı gösterildi.  

3.3.10. EEG ile EĢzamanlı Kaydedilen fMRG Verilerinin Analizi 

fMRG analizlerinde verilerin iĢlenmesi için SPM5 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm5/) yazılım paketi kullanıldı. fMRG 

imgelerinde hareket artifaktlarını ortadan kaldırmak için bütün imgeler ilk imgeye 

hizalandı ve yüksek-geçiren filtre ile artifaktlara bağlı hızlı değiĢimler ortadan 

kaldırıldı. Ön iĢleme aĢamalarında 1) FWHM = 5 mm Gaussian çekirdek kullanılarak 

uzaysal yumuĢatma; 2) tüm imgelerde ortalamaya dayalı yoğunluk normalizasyonu; 3) 

yüksek-geçiren zamansal filtre uygulandı. Katılımcılar arasında verileri 

karĢılaĢtırabilmek için Talairach dönüĢümü gerçekleĢtirildi ve fonksiyonel MR 

görüntüleri anatomik görüntü ile eĢleĢtirildi. Zaman serisi istatistiksel analizleri SPM5 

yazılım paketi ile yürütüldü. 

Ġlk seviyede tüm uyaran sıklıklarında bireysel istatistiksel analiz haritalarını 

birleĢtirmek için fixed-effect grup analizi uygulandı. Bunun sonucunda tüm uyaran 

sıklıklarında uyarım ile iliĢkili anlamlı aktiviteyi gösteren Z-skoru haritaları elde edildi. 

Katılımcıların belirlenen alfa, düĢük-beta, yüksek-beta ve gamma bantlarındaki uyarım 

frekanslarında Z skorları>3 ve düzeltilmiĢ anlamlılıkları p<0.05 olan voksellerin 

ortalaması alınarak katılımcılar arasında anlamlı aktivite gösteren vokseller belirlendi. 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm5/
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Fonksiyonel görüntülerde anlamlı aktivasyon gösteren alanların voksel sayısı 

cinsinden büyüklüğü ve dağılım alanları belirlendi. 

3.4. Durağan Hal Uyarılma Potansiyellerinin ve Görsel OĠP’lerin Mekânsal 

Dikkate Duyarlılığının AraĢtırılması 

3.4.1. Hedef 

Bu adımda, daha önceki adımlarda belirlenen bireysel DHUP genlik 

maksimumlarına karĢılık gelen uyarım frekanslarında durağan hal uyarımı uygulanarak 

DHUP‟ler elde edilirken, bu arka plan üzerinde 1010 ms uyaranlar arası süre ile görme 

alanının sağ veya sol yarısına verilen transient görsel uyaranlara karĢı elde edilen 

OĠP‟ler de ölçüldü ve her iki sinyalin parametrelerinin mekânsal dikkate bağlı olarak 

değiĢimi araĢtırıldı. DHUP‟lerde genlik ve fazlar analiz edilirken, OĠP‟lerde transient 

tepe ve vadilerin genlik ve latansları ölçüldü. 

3.4.2. Katılımcılar 

On üç sağlıklı, gönüllü katılımcıdan (6 erkek, 7 kadın) EEG kaydedildi. 

Katılımcıların yaĢ ortalaması (± SD) 28,54 (± 3,07) idi. Katılımcıların nörolojik ve 

psikiyatrik hastalık hikâyeleri alındı ve epileptik durumları sorgulandı. Katılımcıların 

hiçbiri epileptik hastalık hikâyesi bildirmedi. 

3.4.3. EEG Kayıt Sistemi 

Görsel DHUP kayıtları ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 

Elektrofizyoloji Laboratuvarı‟nda elektromanyetik gürültüden ve sesten yalıtılmıĢ bir 

odada gerçekleĢtirildi. EEG kayıtları için BrainAmp MR+ (Brainproducts, Münih, 

Almanya) EEG yükselticisi kullanıldı. Katılımcıların nasion ve iniondan geçen kafa 

çevreleri ölçülerek uygun boyuttaki (54, 56, 58, 60 cm) EasyCap 32 kanallı EEG kepi 

(EasyCap, Münih, Almanya) kullanıldı. Kep üzerinde geniĢletilmiĢ uluslararası 10/20 

sistemine göre Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, FT7, FC3, FCz, FC4, FT8, T7, C3, Cz, C4, 

T8, TP7, CP3, CPz, CP4, TP8, P7, P3, Pz, P4, P8, O1, Oz, O2 bölgelerine yerleĢtirilen 

30 Ag/AgCl halka elektrottan, iki kulak memesinin ortalaması referans alınarak 

unipolar EEG kaydedildi. Toprak elektrodu sağ kulak memesine yerleĢtirildi. Göz 

hareketlerini takip etmek için burun kökü ve sağ dıĢ kantus bölgesine yerleĢtirilen 2 adet 

Ag/AgCl kup elektrottan (Nihon-Kohden, Tokyo, Japonya) elektro-okülogram (EOG) 

kaydedildi. EEG elektrotlarının kafa ile teması Abralyt 2000 elektrolit jel kullanılarak 
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sağlandı. Elektrot empedansları 10 kOhm altına düĢürülerek katılımcı kayda hazırlandı. 

EEG verileri yükseltici üzerinde 10 s zaman sabiti ve 250 Hz üst kesim frekansı ile 

filtrelendi ve 1000 örnek/saniye hızında sayısallaĢtırıldı. SayısallaĢtırılan sinyaller 

fiberoptik kablolar aracılığı ile EEG kabini dıĢında bulunan bilgisayarlara aktarılarak 

BrainRecorder yazılımı (BrainProducts, Münih, Almanya) ile kaydedildi. 

3.4.4. Deney Düzeneği ve Uyaran Sunumu 

IĢık kaynağı olarak 1 W gücünde 4 adet beyaz LED kullanıldı. IĢık kaynağı EEG 

kabinin dıĢında 100 cm mesafeye yerleĢtirildi. Difüze edilen ıĢığın EEG kabinin 

duvarında katılımcının göz hizasında bulunan 55 x 45 cm boyutunda yarı saydam 

perdenin üzerine homojen olarak düĢmesi sağlandı. Katılımcı oda içerisinde görme 

alanının orta noktası yarı saydam perdenin merkezine gelecek Ģekilde 100 cm mesafeye 

oturtuldu. Durağan hal uyaranlarının kontrolü NI-DAQ 6218 USB kart aracılığı 

sağlandı. Bu kart ile üretilen kontrol sinyallerinin çevrim döngüsü %50 olarak ayarlandı 

ve 4-44 Hz arasında 26 farklı sıklıkta kare dalga sinyal (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Hz) üretildi. Her bir ıĢık 

uyaranı gerçek zamanlı olarak BrainProducts yükselticisi USB adaptörü üzerinde 

bulunan TTL giriĢi üzerinden EEG kaydına iĢaretlendi. 

Mekânsal dikkatin sürdürülebilmesi için katılımcılardan görme alanının sağında 

veya solunda gelen uyaranlara dikkat etmeleri ve bilgisayar faresinin sol düğmesine 

basarak yanıt vermeleri istendi. Bu uyaranların ıĢık uyaranları ile eĢzamanlı sunumunu 

sağlamak için geliĢtirilen deney düzeneğinde uyaran kontrolü ayrı bir bilgisayar ile 

sağlandı. Uyaranlar ıĢık uyaranının sunulduğu perde üzerine katılımcı tarafından 

içeriden düz görülecek Ģekilde Toshiba T90 projeksiyon cihazı kullanılarak düĢürüldü. 

Dikkat uyaranları MATLAB ortamında hazırlanan bir yazılım aracılığı ile sunuldu. 

Uyaranların sunum zamanları ve katılımcının yanıtları aynı yazılım tarafından yükseltici 

adaptörü üzerinden EEG kaydına iĢaretlendi.  

3.4.5. Deney Tasarımı 

Bu proje kapsamında ilk gerçekleĢtirilen deneyde alfa, düĢük-beta, yüksek-beta 

ve gamma bantlarında belirlenen bireysel DHUP genlik tepeleri arka planda durağan hal 

uyarımı sağlamak için kullanıldı. Uyarım frekanslarının sırası katılımcılar arasında 

rastgele belirlendi. 
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Katılımcıların dikkatlerini mekânsal olarak bir tarafta sürdürmelerini sağlamak 

için mekânsal bir oddball ödevi gerçekleĢtirmeleri istendi. Açıklığı yukarı (hedef, %20) 

ve aĢağı (standart, %80) yöne bakan halkalar uyaran olarak kullanıldı. Katılımcılardan 

gözlerini perdenin orta noktasından ayırmadan bir tarafa dikkat ederek açıklığı yukarı 

bakan halkaları gördüklerinde bilgisayar faresinin sol düğmesine basarak bildirmeleri 

istendi. Uyaranlar görme alanının sağında (200 uyaran) ve solunda (200 uyaran) eĢit 

sayıda ve rastgele sırada sunuldu. Uyaran baĢlangıçları arasındaki süre 1010 ms olarak 

belirlendi. 

Alfa, düĢük-beta, yüksek-beta ve gamma bantlarında belirlenen her bir durağan 

hal uyarım frekansında mekânsal dikkatin yönü değiĢtirilerek (sola ve sağa dikkat) 

toplam 8 oturum (4 uyarım sıklığı x 2 mekânsal yön) gerçekleĢtirildi. Oturumlar 

arasında katılımcılara yönergeleri vermek için kısa aralar verildi. 

3.4.6. EEG Analizi 

3.4.6.1. Mekânsal Dikkatin Yönüne Bağlı Durağan Hal Uyarılma Yanıtlarının 

Analizi 

EEG verilerinin analizi MATLAB ortamında hazırlanan yazılımlar ve sinyal 

iĢleme fonksiyonları kullanılarak gerçekleĢtirildi. EEG verileri uyaranların geldiği 

dönemlerde durağan hal uyaranları ile kilitli olarak birer saniyelik örtüĢmeyen dilimlere 

ayrıldı. Dilimleme iĢlemi sonunda her bir oturum için yaklaĢık 410 dilim elde edildi. 

Uyaran dilimleri 0,1 Hz yüksek geçiren filtre ile filtrelendi. Artifaktlı dilimler içerisinde 

sinyal genliği (minimum -60 µV, maksimum 60 µV) geçen dilimler otomatik olarak 

artifaktlı iĢaretlendi ve analizden çıkarıldı. Geriye kalan EEG dilimleri tekrar gözden 

geçirilerek artifaktlı olmayan dilimler belirlendi. Artifaktsız EEG dilimlerinden 

doğrusal kaymalar detrend iĢlemi ile çıkarıldıktan sonra bütün dilimlerin zaman 

alanında ortalaması alınarak her bir uyarım sıklığında ortalama DHUP yanıtı elde edildi. 

Bir saniyelik ortalama zaman yanıtı 1000 noktalık Hamming penceresi ile çarpıldıktan 

sonra FFT hesaplanarak frekans spektrumu kestirildi. Durağan hal uyarım frekansında 

temel yanıt gücü ve fazı dikkat yönleri için tüm kanallarda ayrı ayrı ölçüldü. 
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3.4.6.2.  Mekânsal Dikkatin Yönü ve Durağan Hal Uyarımının Sıklığına Bağlı 

Olarak Olaya ĠliĢkin Yanıtların Analizi 

EEG verileri oddball uyaranlarının geldiği yöne göre uyaranlar ile kilitli olarak 

uyaran öncesi 300 ms, uyaran sonrası 1000 ms uzunluğunda dilimlere ayrıldı. 

Dilimleme iĢlemi sonunda her bir oturumda sol ve sağ tarafta gelen uyaranlara karĢı 

200‟er dilim elde edildi. Uyaran dilimleri 0,1- 45 Hz bant geçiren filtre ile filtrelendi. 

Artifaktlı dilimler içerisinde sinyal genliği (minimum -60 µV, maksimum 60 µV) geçen 

dilimler otomatik olarak artifaktlı iĢaretlendi ve analizden çıkarıldı. Geriye kalan EEG 

dilimleri tekrar gözden geçirilerek artifaktlı olmayan dilimler belirlendi. Artifaktsız 

EEG dilimlerinin zaman alanında ortalaması alınarak ortalama OĠP yanıtı elde edildi. 

Uyaran öncesi 200 ms dönemin ortalaması her bir kanalda hesaplanarak ortalama 

yanıttan çıkarıldı. Ortalama OĠP yanıtı üzerinde uyaranların solda geldiği durumlar için 

P8, P4 ve O2 kanallarında, uyaranların sağda geldiği durumlar için P7, P3 ve O1 

kanallarında P1 (90-140 ms), N1 (170-210 ms) ve P2 (230-270 ms) arasında genlik 

tepeleri ve tepe latansları ölçüldü. 
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4. BULGULAR 

4.1. Durağan Hal Uyarım Frekansına Bağlı Bireysel DHUP Global ve Lokal 

Maksimumlarının Bulunması 

Bu proje kapsamında öncelikle 4-44 Hz arasındaki flaĢ uyarımları ile elde edilen 

durağan hal uyarılma potansiyelleri incelenerek, her bireyde yüksek genlikli durağan hal 

uyarılma potansiyellerinin elde edildiği frekanslar saptanmıĢtır. Tüm katılımcılarda 

EEG‟nin alfa frekans bandına (8-13 Hz) denk düĢen bir global maksimum, ve düĢük 

beta (14-21 Hz), yüksek beta (22-29 Hz) ve gamma (30-44 Hz) bantlarına denk düĢen 

yerel maksimumlar olduğu saptanmıĢtır (ġekil 4-1). Bu çerçevede, 13 katılımcıda elde 

edilen durağan hal uyarılma potansiyeli genliklerinin global ve yerel maksimumları 

Tablo 4-1‟de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4-1: Katılımcıların uyarım sıklıklarında DHUP genlik maksimumları 

Katılımcıların 4-44 Hz arasındaki uyarımlara karĢı alfa, düĢük-beta, yüksek-beta ve gamma 

bantlarında belirlenen genlik maksimumlarının bulunduğu uyarım sıklıkları. 

 

Katılımcı 

Alfa 

(8-13 Hz) 

DüĢük-beta 

(14-21 Hz) 

Yüksek-

beta 

(22-29 Hz) 

Gamma 

(30-44 Hz) 

1 11 18 26 32 

2 12 14 22 40 

3 11 16 22 32 

4 10 14 28 34 

5 10 16 24 38 

6 10 14 26 32 

7 10 16 24 32 

8 10 18 24 40 

9 10 16 22 36 

10 10 18 24 38 

11 9 16 22 34 

12 13 16 22 34 

13 9 14 26 34 

Ortalama 10,38 15,85 24 35,08 
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4.2. Durağan Hal Uyarımının fMRG-BOLD Yanıtıyla ĠliĢkisinin AraĢtırılması 

4-44 Hz arasındaki uyarım frekanslarıyla görsel DHUP‟lerin genlikleri 

arasındaki iliĢkiler bir önceki adımda sistematik olarak ortaya konduktan sonra, aynı 

frekanslardaki görsel uyarımın beyinde yarattığı metabolik yanıtlar da fMRG ile 

ölçülmüĢtür. Bu ölçümlerin analizi sırasında fMRG‟de elde edilen BOLD yanıtının iki 

geçici (transient) bileĢenin, yani pozitif BOLD (PBOLD) ve uyaran-sonrası negatif 

kaymanın (post-stimulus undershoot, PSU) uyarım frekansına bağımlılıkları 

araĢtırılmıĢtır. 

 PBOLD ve PSU yanıtlarının uyarım frekansına bağlı tüm deneklerdeki ortalama 

normalize değiĢimi ġekil 4-2‟de gösterilmiĢtir. PBOLD yanıtının global tepesi 8 

Hz‟dedir, ve tüm deneklerde 8 Hz‟de elde edilen PBOLD genliğinin 4-44 Hz arasındaki 

diğer tüm uyarım frekanslarında elde edilen PBOLD genliklerinden anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (p < 0,03). 16 ve 24 Hz uyarım frekanslarında ikincil 

tepeler saptanmıĢtır. Ayrıca, 36-40 Hz civarında daha geniĢ bir tepe daha 

gözlenmektedir. Son tepe, 36 ve 40 Hz‟deki genliklerin ortalaması alınarak ifade 

edilecek ve gamma tepesi olarak adlandırılacaktır. Bu yerel tepelerin anlamlılığını test 

ġekil 4-1: Uyarım sıklıklarında ortalama güç yanıtı 

Bir katılımcının 4-44 Hz arasındaki durağan hal uyarımlarında DHUP yanıtlarının temel uyarım frekansındaki gücü. 
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etmek için 8, 16, 24, ve 40 Hz‟deki tepelerin genlikleri, çevrelerini saran 1–13, 13–22, 

22–28 ve 28–44 Hz frekans aralıklarındaki ortalama genliklerle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ANOVA testinin genel sonucu tepe genliklerinin komĢu frekanslardaki genliklere göre 

anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermiĢtir (F(1; 8) = 6,53; p < 0,05). Post-hoc 

ikili karĢılaĢtırmalar ise, 8, 16 ve 24 Hz‟deki tepelerin komĢu uyarım frekanslarının 

ortalama genliklerinden anlamlı derecede daha yüksek olduğunu ortaya koyarken (8 Hz: 

p < 0,02; 16 Hz: p < 0,05; 24 Hz: p < 0,05) 36-40 Hz ortalama genliğinin 28-44 Hz 

aralığındaki genliklerden anlamlı derecede daha yüksek olmadığını (p=0,37) ortaya 

koymuĢtur.  

 PBOLD ve PSU arasındaki korelasyon tüm uyarım frekanslarını kaplayacak 

Ģekilde hesaplandığında, iki seri arasından anlamlı bir korelasyon olmadığı bulunmuĢtur 

(p=0,059). Bunun üzerine tüm spektrumun 3 spesifik bandı ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 

Frekans bantları, DHUP‟de saptadığımız bantlar göz önüne alınarak belirlenmiĢtir. Alfa 

ve alfa-altı frekanslar (4-13 Hz) birlikte bir bant olarak ele alındığında PBOLD ile PSU 

arasında anlamlı bir korelasyon saptanırken (r
2
 = 0,615; p < 0,03), düĢük-beta, yüksek-

beta ve gamma bantlarında ise PBOLD ile PSU genlikleri arasında anlamlı bir 

korelasyon olmadığı saptanmıĢtır. 
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ġekil 4-2: Mutlak ortalama normalize PBOLD ve PSU değiĢimi 

Mutlak ortalama normalize PBOLD (soldaki y-ekseni) ve PSU (sağdaki y ekseni) değiĢimi. Hata çubukları standart 

hatayı göstermektedir. Lokal PBOLD tepelerinin anlamlılığı komĢu frekansların ortalamasına karĢı test edildi (yatay 

çizgiler). 
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4.3. Durağan Hal Uyarımına KarĢı Elektriksel ve Metabolik Yanıtların EĢzamanlı 

EEG-fMRG Ölçümleriyle Ġncelenmesi 

Durağan hal uyarılma potansiyellerinin jeneratörlerinin yayılımını ortaya 

koymak için aynı deney daha küçük bir katılımcı grubuyla eĢzamanlı EEG-fMRG 

ölçümleriyle yinelenmiĢtir. Bu Ģekilde, EEG‟de görsel durağan hal uyarılma 

potansiyellerinin global ve yerel maksimumlarının elde edildiği frekanslardaki 

uyarımlarla fMRG‟de elde edilen aktivasyonlar ortaya konmuĢtur (ġekil 4-3, 4, 5 ve 6). 

Her deneğin alfa, düĢük ve yüksek beta ve gamma bandına düĢen maksimum genlikli 

DHUP‟lerinin frekansındaki uyarımlarla elde edilen ve Rastlantısal Alan Kuramı 

(Random Field Theory) esas alınarak belirlenen eĢik değerlerini aĢan aktivasyonlar elde 

edilmiĢtir ve bunlar üzerinden her frekans bandı için katılımcılar arası birleĢim kümesi 

hesaplanmıĢtır. ġekil 4-3, 4, 5 ve 6, bu birleĢim kümelerinin frekans bantlarına göre 

değiĢimlerini göstermektedir. 

4.4. Durağan Hal Uyarılma Potansiyellerinin ve Görsel OĠP’lerin Mekânsal 

Dikkate Duyarlılığının AraĢtırılması 

Ġlk üç adımda, beynin görsel durağan hal uyarımlarına maksimum genliklerle 

yanıt verdiği uyarım frekansları ve bu frekanslardaki uyarımlara karĢı elektriksel ve 

metabolik beyin sinyalleri arasındaki bağıntılar ve bu uyarım frekanslarıyla aktiflenen 

beyin bölgeleri saptandıktan sonra, bu frekanslardaki flaĢ uyarımları zemininde, 

katılımcı bir bilgisayar ekranının sağ veya sol yarısına dikkat ederken ekranın sağ veya 

sol yarısında 1010 ms uyaranlar arası süre ile gösterilen görsel uyaranlara karĢı elde 

edilen görsel OĠP‟ler kaydedilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu aĢamasında hedeflenen mekânsal 

dikkatin yönlendirildiği alana bağlı olarak, i) durağan hal uyarıma potansiyellerinin 

genlik, faz ve topografilerinde ortaya çıkan değiĢimleri, ii) bilgisayar ekranında 

gösterilen uyaranlara karĢı elde edilen olaya iliĢkin potansiyellerin genlik ve 

latanslarında gözlenen değiĢimleri, ve iii) arka plandaki durağan hal uyarımının bu 

olaya iliĢkin potansiyellerin genlik ve latansları üzerine etkilerini ortaya koymaktır. 

AĢağıda bu bulgular sırasıyla rapor edilecektir. 
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ġekil 4-3: Katılımcıların DHUP alfa bandı maksimumlarında fMRG aktivasyon 

haritalarının birleĢim kümesi 

Katılımcıların durağan hal uyarımları ile bireysel olarak belirlenen alfa bandındaki maksimum DHUP yanıtın elde 

edildiği frekansta anlamlı fMRG aktivasyonlarının birleĢim kümesi. 
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ġekil 4-4: Katılımcıların DHUP düĢük-beta bandı maksimumlarında fMRG aktivasyon 

haritalarının birleĢim kümesi 

Katılımcıların durağan hal uyarımları ile bireysel olarak belirlenen düĢük-beta bandındaki maksimum DHUP yanıtın 

elde edildiği frekansta anlamlı fMRG aktivasyonlarının birleĢim kümesi. 
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ġekil 4-5: Katılımcıların DHUP yüksek-beta bandı maksimumlarında fMRG aktivasyon 

haritalarının birleĢim kümesi 

Katılımcıların durağan hal uyarımları ile bireysel olarak belirlenen yüksek-beta bandındaki maksimum DHUP yanıtın 

elde edildiği frekansta anlamlı fMRG aktivasyonlarının birleĢim kümesi. 
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ġekil 4-6: Katılımcıların DHUP gamma bandı maksimumlarında fMRG aktivasyon 

haritalarının birleĢim kümesi 

Katılımcıların durağan hal uyarımları ile bireysel olarak belirlenen gamma bandındaki maksimum DHUP yanıtın elde 

edildiği frekansta anlamlı fMRG aktivasyonlarının birleĢim kümesi. 
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4.4.1. Durağan Hal Uyarılma Potansiyellerinin Genlik ve Fazlarının Mekânsal 

Dikkate Bağlı DeğiĢimleri 

Mekânsal dikkate bağlı olarak alfa, düĢük- ve yüksek-beta ve gamma bandındaki 

uyarımlarla elde edilen durağan hal uyarılma potansiyeli genliklerindeki değiĢimleri 

incelemek için, dikkat (2 seviye: sağ, sol) ve kanal (2 seviye: sağ ve sol) faktörlerini 

içeren yinelenmiĢ ölçümler için ANOVA deseni P7-P8, P3-P4 ve O1-O2 kanal çiftleri 

için ayrı ayrı uygulanmıĢtır. Ġstatistiksel sonuçlar Tablo 4-2‟de görülmektedir. Tabloda 

görüldüğü gibi, dikkatin yönü düĢük beta bandında P7 ve P8 kanallarındaki toplam 

genlik ve yüksek beta bandında P3 ve P4 kanallarındaki toplam genlik üzerine etkilidir. 

ġekil 4-7‟de görüldüğü gibi düĢük beta bandındaki fark, dikkatin sola yönlendirilmesi 

durumunda P7-P8 kanal çiftinde, sağa yönlendirilmiĢ dikkate göre anlamlı derecede 

daha yüksek genlikler elde edilmesinden kaynaklanmaktadır (F(1;12)=7,43; p=0,018). 

Buna zıt Ģekilde, yüksek-beta bandındaki uyarımda dikkat sağa yönlendirildiğinde, sol 

görme alanına dikkat edildiği duruma göre her iki hemisferdeki parietal kanallarda (P3 

ve P4) daha yüksek genlikli yanıt elde edilmektedir (F(1;12)=7,41; p=0,02). Daha 

belirgin bir fark ise alfa bandında uyarım sırasında P7-P8 kanalları arasında dikkate 

bağlı olarak ortaya çıkan genlik topografisi farkıdır. Dikkat x kanal etkileĢiminde 

gözlenen bu anlamlı fark (F(1;12)=4,91; p=0,05), görme alanının sol yarısına dikkat 

edildiğinde her iki hemisferde benzer genlikler elde edilirken, dikkat sağa 

yöneltildiğinde sağ hemisferdeki genliklerin sola göre anlamlı derecede yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır (ġekil 4-7).  

Bunlara ek olarak, düĢük beta bandındaki uyarımlarla oksipital kanallarda 

dikkatten bağımsız olarak genlikler sağ hemisferde daha yüksek bulunmuĢtur.  

 Durağan hal uyarılma potansiyellerinin fazlarının dikkatin yönünden ne Ģekilde 

etkilendiği benzer ANOVA desenleriyle incelendiğinde ise, oksipital kanallarda düĢük 

beta ve gamma bandında kanallar arasında dikkatten bağımsız bir faz farkı olduğu 

saptanmıĢtır. Her iki frekans bandında da bu fark sağ oksipitalde fazın sol oksipitalden 

daha önde olmasından kaynaklanmaktadır. Daha önemli olan bulgu ise düĢük-beta 

bandında dikkatin yönüne bağlı olarak DHUP fazının TP7 ve TP8 kanalları arasında 

gösterdiği anlamlı farktır. Dikkat x kanal etkileĢiminde gözlenen bu anlamlı farkın 

(F(1;12)=5,06; p=0,04) kaynağı ġekil 4-8‟de görüldüğü gibi, dikkat sağa yöneltildiğinde 

sağ hemisferdeki fazın sola dikkat koĢuluna göre daha öne gelmesi, tam tersine dikkat 
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sola yönlendirildiğinde ise sol hemisferdeki fazın dikkatin sağa yönlendirildiği koĢula 

göre daha önde olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

Uyaran 

Frekansı 

Faktör P7-P8 P3-P4 O1-O2 

F p F p F p 

Alfa 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
0,99 NS 0,24 NS 0,54 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
1,55 NS 2,68 NS 0,59 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
4,91 0,05 2,1 NS 1,41 NS 

DüĢük-

Beta 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
7,43 0,018 1,15 NS 0,05 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
1,7 NS 0,66 NS 6,48 0,026 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
1,1 NS 0,02 NS 0,51 NS 

Yüksek-

Beta 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
1,65 NS 7,41 0,02 0,9 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
0,12 NS 0,02 NS 0,22 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
0,89 NS 0,94 NS 0,06 NS 

Gamma 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
1,0 NS 3,47 NS 0,42 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
0,69 NS 0,46 NS 2,15 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
3,06 NS 1,09 NS 0,42 NS 

Durağan hal uyarılma potansiyeli genliklerindeki değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), uyarım frekansı (alfa, 

düĢük beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin sonuçları. 

Tablo 4-2: Durağan hal uyarılma potansiyeli genliklerinin istatistiksel analizinin sonuçları 
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ġekil 4-7: Mekânsal dikkat ödevinde katılımcıların dikkatin yönüne göre ortalama DHUP 

yanıtları. 

Mekânsal dikkate bağlı olarak alfa, düĢük- ve yüksek-beta ve gamma bandındaki uyarımlarla elde edilen durağan hal 

uyarılma potansiyeli genliklerindeki dikkatin yönüne bağlı değiĢimler. 

ġekil 4-8: Mekânsal dikkatin yönüne göre DHUP fazının değiĢimi. 

Mekânsal dikkatin yönüne göre düĢük-beta bandında uyarım sırasında bir katılımcıda DHUP fazının TP7 ve TP8 

kanallarında değiĢimi. 
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Uyaran 

Frekansı 

Faktör TP7 – TP8 P7-P8 O1-O2 

F p F p F p 

Alfa 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
0,05 NS 0,30 NS 0,26 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
0,04 NS 0,94 NS 0,1 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
0,48 NS 0,46 NS 0,98 NS 

DüĢük-

Beta 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
0,52 NS 0,64 NS 0,88 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
2,09 NS 2,13 NS 4,81 0,049 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
5,06 0,04 0,37 NS 0,98 NS 

Yüksek-

Beta 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
2,65 NS 1,32 NS 1,44 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
3,31 NS 3,31 NS 1,08 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
2,65 NS 2,71 NS 0,97 NS 

Gamma 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
0,06 NS 1,56 NS 1,13 NS 

Kanal  

(Df: 1; 12) 
3,34 NS 3,15 NS 15,54 0,002 

Dikkat x Kanal 

(Df: 1; 12) 
0,02 NS 0,01 NS 1,52 NS 

Durağan hal uyarılma potansiyeli fazlarındaki değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), uyarım frekansı (alfa, düĢük 

beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin sonuçları. 

 

 

Tablo 4-3: Durağan hal uyarılma potansiyeli fazlarının istatistiksel analizinin sonuçları 
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4.4.2. Mekânsal Dikkate ve Arka Plandaki Durağan Hal Uyarım Frekansına Bağlı 

Olarak Görsel OĠP’lerin Genlik, Latans ve Topografilerinde Gözlenen DeğiĢimler 

Mekânsal dikkat deneyinde, durağan hal uyarılma potansiyelleri kaydedilirken, 

bir yandan da katılımcının görme alanının sağ ve sol yarısına 1010 ms aralarla görsel 

uyaranlar uygulanarak OĠP kaydı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde görsel OĠP‟lerin 

mekânsal dikkatten ne Ģekilde etkilendiğinin yanı sıra, görsel OĠP‟ler üzerine arka 

planda süren durağan hal uyarımının frekansının etkili olup olmadığı da araĢtırılmıĢtır.  

ġekil 4-10, 11, 12, ve 13, alfa, düĢük-beta, yüksek-beta ve gamma durağan hal 

uyarımları sırasında görme alanının sağ veya sol yarısına dikkat koĢulunda, görme 

alanın sağ ve sol yarısında gösterilen görsel uyaranlarla elde edilen OĠP‟leri 

göstermektedir. Yer kısıtlılığı nedeniyle sol ve sağ oksipital kanallar (O1, O2) ve sol ve 

sağ parietal kanalların (P7, P8) eğrileri gösterilmektedir. ġekillerden görüldüğü gibi, 

uyaranın verildiği görme yarı alanının kontralateral hemisferindeki görsel OĠP‟ler çok 

belirgin P1 ve N1 dalgalarına sahipken, ipsilateral hemisferdeki yanıtlarda bu dalgalar 

belirgin olarak saptanamamaktadır. Bunlara ek olarak, dikkatin yönlendirildiği taraftaki 

uyaranlara karĢı kontralateral hemisferde elde edilen P1 ve N1 genliklerinin, dikkatin 

karĢı tarafa yönlendirildiği duruma göre daha büyük olduğu görülmektedir.  

P3 potansiyeli beklendiği gibi uyaran dikkat edilen yarı alanda iken her iki 

hemisferde birden belirgin olarak ortaya çıktığı için, bu potansiyelin istatistiksel 

analizine gerek duyulmamıĢtır. BBA açısından daha ilginç olan P1 ve N1 dalgaları 

uyaranın kontralateralindeki hemisferin OĠP‟lerinde belirgin olarak gözlendiği için, 

istatistiksel analizlerde uyaranların kontralateralinde yer alan parieto-oksipital kanallar 

kullanılmıĢtır. Uyaranın sol yarı alanda çıktığı durumda P8, P4 ve O2, sağ yarı alanda 

çıktığı durumda ise P7, P3 ve O1 kanallarının genlik ve latansları ele alınmıĢtır. 

Dikkat etkisini incelemek için uyaranın aynı yarı alanda yer aldığı, dikkatin ise o 

yarı alana veya diğer yarı alana odaklandığı durumlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Arka plandaki 

durağan hal uyarımının görsel OĠP üzerindeki etkilerini ortaya koymak için 4 farklı 

durağan hal uyarım frekans bandı bir faktör olarak ANOVA desenine eklenmiĢtir. Buna 

göre, sol ve sağ yarı alana uygulanan uyaranlar için iki ayrı ANOVA deseni Ģu 

faktörlerle tasarlanmıĢtır: Dikkat (2 seviye: sol, sağ), DHUP frekansı (4 seviye: alfa, 

düĢük-beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal (3 seviye: Uyaran sağdayken P7, P3, O1 

veya uyaran soldayken, P8, P4 ve O2). Bu ANOVA desenlerinde Dikkat x DHUP 

frekansı ve Dikkat x Kanal etkileĢimleri de analiz edilmiĢtir. 
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4.4.2.1. Mekânsal Dikkate ve Arka Plandaki Durağan Hal Uyarım Frekansına 

Bağlı Olarak Görsel OĠP’lerin Genliklerinde Gözlenen DeğiĢimler 

Dikkatin yönü, uyaran hangi yarı alanda verilirse verilsin P1 ve N1 genlikleri 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (Tablo 4-4 ve 4-5). Bu etkiler, arka plandaki 

durağan hal uyarımının frekansından bağımsızdır. Eğriler incelendiğinde, bu anlamlı 

farkların uyaranın dikkatin yöneltildiği yarı alanda bulunması durumunda belirgin 

olarak daha yüksek P1 ve N1 genlikleri elde edilmesinden kaynaklandığı görülmektedir. 

DHUP frekansı ise, uyaranın sağ veya sol yarı alana uygulandığı durumlarda N1 

genlikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (Tablo 4-4 ve 4-5). DHUP frekansına 

bağlı olarak N1 genliklerinin değiĢimini gösteren ġekil 4-9 incelendiğinde, bu etkinin 

alfa bandında durağan hal uyarımı sırasında en düĢük genliklerin elde edilmesinden 

kaynaklandığı görülmektedir. ġekilde düĢük-beta bandında uyarım sırasında genliklerin 

alfa uyarımına göre daha yüksek olduğu, yüksek-beta ve gamma uyarımı sırasında ise 

en yüksek olduğu görülmektedir. ANOVA kontrastları incelendiğinde, uyaran sol yarı 

alanda iken N1 genliklerinde DHUP frekansına bağlı anlamlı farkın, alfa uyarımı 

sırasındaki genliklerin diğer frekanslardaki uyarım sırasında elde edilen genliklerden 

daha küçük olmasından kaynaklandığı görülmektedir (F(1;12)=8,98; p=0,011). Uyaran 

sağ yarı alanda iken de, N1 genlikleri alfa uyarımı sırasında diğer frekanslardaki 

uyarımlar sırasında elde edilen genliklerden anlamlı derecede daha küçüktür 

(F(1;12)=38,65; p=0,000); ancak buna ek olarak düĢük-beta bandındaki uyarım 

sırasında elde edilen N1 genlikleri de yüksek-beta ve gamma bandında uyarım sırasında 

elde edilen genliklerden anlamlı derecede daha küçüktür (F(1;12)=25,73; p= 0,000). 

Kanal faktörü, uyaranın gerek sağ gerekse sol yarı alanda yer aldığı durumlarda, 

sadece P1 genliği üzerinde anlamlı etki göstermektedir (Tablo 4-4 ve 4-5). Dikkatin 

yönünden bağımsız olan bu etki, P1 genliğinin oksipital kanallarda parietal kanallara 

göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. ANOVA kontrastları, uyaranın sağ 

(F(1;12)=7,57; p=0,018) veya sol yarı alanda (F(1;12)=15,29; p=0,002) yer aldığı 

durumlarda oksipital kanallardaki P1 genliğinin parietal kanallardakinden anlamlı 

derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Dikkat x DHUP frekansı etkileĢimi uyaran hangi yarı alanda bulunursa bulunsun 

dalga genliklerini etkilememektedir (Tablo 4-4 ve 4-5). Bu bulgu, yukarıda belirtilmiĢ 

olan arka plandaki durağan hal uyarımının OĠP üzerindeki etkisinin dikkatin yönünden 

bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Dikkat x kanal etkileĢimi ise uyaranın sağ yarı alanda yer alması durumunda, P1 

genliği üzerine anlamlı bir etki yapmaktadır (Tablo 4-4 ve 4-5). ANOVA kontrastları, 

kanallar arasında gözlenen bu anlamlı farkın, dikkat sağ yarı alanda iken uyaranın sağ 

yarı alanda görünmesi ile en büyük genlik artıĢının P7 kanalında gerçekleĢmesinden 

kaynaklandığını göstermektedir (F(1;12)=9,27; p=0,01). 

 

4.4.2.2. Mekânsal Dikkate ve Arka Plandaki Durağan Hal Uyarım Frekansına 

Bağlı Olarak Görsel OĠP’lerin Latanslarında Gözlenen DeğiĢimler 

Arka planda uygulanan durağan hal uyarımının frekansı gerek sağ gerekse sol 

yarı alanda gelen uyaranlara yanıtların N1 latanslarında anlamlı bir fark yaratmaktadır 

(Tablo 4-6 ve 4-7). ANOVA kontrastları incelendiğinde, bu etkinin gerek sağ gerekse 

sol yarı alanda sunulan uyaranlara karĢı elde edilen N1 latansının arka planda düĢük-

beta bandında durağan hal uyarımı verilirken maksimum olmasına karĢın (uyaran 

sağdayken F(1;12)=25,07; p=0,000 ve uyaran soldayken F(1;12)=8,02; p=0,015) 

gamma bandında durağan hal uyarımı verilirken minimum seviyeye inmesinden (uyaran 

sağdayken F(1;12)=44,6; p=0,000 ve uyaran soldayken F(1;12)=7,53; p=0,018) 

kaynaklandığı saptanmaktadır.  

ġekil 4-9: N1 genliğinin uyaran 

frekansına göre değiĢimi 
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OĠP GENLĠKLERĠ 

 

 

Faktörler 
P1 N1 

F p F p 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
13,45 0,003 13,99 0,003 

DHUP frek. 

(Df: 3; 36) 
0,91 NS 5,93 0,005 

Kanal (P8 – P4 – O2) 

(Df: 3; 36) 
7,42 0,004 1,35 NS 

Dikkat x DHUP frek. 

(Df: 6; 72) 
0,57 NS 1,29 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 2; 24) 
2,93 NS 0,28 NS 

Uyaranlar sol örme alanında sunulduğunda OĠP genliklerinde (P1 ve N1) değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), 

uyarım frekansı (alfa, düĢük beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin 

sonuçları. 

 

 

 

Faktörler 
P1 N1 

F p F p 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
55,79 0,000 20,3 0,001 

DHUP frek. 

(Df: 3; 36) 
0,12 NS 19,55 0,000 

Kanal (P7 – P3 – O1) 

(Df: 3; 36) 
7,23 0,008 3,01 NS 

Dikkat x DHUP frek. 

(Df: 6; 72) 
0,38 NS 0,05 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 2; 24) 
4,34 0,036 3,19 NS 

Uyaranlar sağ örme alanında sunulduğunda OĠP genliklerinde (P1 ve N1) değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), 

uyarım frekansı (alfa, düĢük beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin 

sonuçları. 

 

Tablo 4-4: Uyaranlar sol görme alanında sunulduğunda OĠP genliklerinin istatistiksel 

analizinin sonuçları. 

Tablo 4-5: Uyaranlar sağ görme alanında sunulduğunda OĠP genliklerinin istatistiksel 

analizinin sonuçları. 
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OĠP LATANSLARI 

 

 

Faktörler 
P1 N1 

F p F p 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
3,17 NS 4,59 NS 

DHUP frek. 

(Df: 3; 36) 
1,47 NS 3,43 0,043 

Kanal (P8 – P4 – O2) 

(Df: 3; 36) 
1,69 NS 1,65 NS 

Dikkat x DHUP frek. 

(Df: 6; 72) 
0,45 NS 0,65 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 2; 24) 
0,4 NS 3,87 0,039 

Uyaranlar sol örme alanında sunulduğunda OĠP latanslarının (P1 ve N1) değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), 

uyarım frekansı (alfa, düĢük beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin 

sonuçları. 

 

 

 

Faktörler 
P1 N1 

F p F p 

Dikkat 

(Df: 1; 12) 
0,08 NS 0,29 NS 

DHUP frek. 

(Df: 3; 36) 
2,52 NS 11,28 0,000 

Kanal (P7 – P3 – O1) 

(Df: 3; 36) 
0,57 NS 2,32 NS 

Dikkat x DHUP frek. 

(Df: 6; 72) 
1,4 NS 0,53 NS 

Dikkat x Kanal 

(Df: 2; 24) 
0,24 NS 4,22 0,037 

Uyaranlar sağ örme alanında sunulduğunda OĠP latanslarının (P1 ve N1) değiĢimlerin mekânsal dikkat (sol, sağ), 

uyarım frekansı (alfa, düĢük beta, yüksek-beta, gamma) ve kanal topografisine (sol, sağ) göre istatistiksel analizinin 

sonuçları. 

Tablo 4-6: Uyaranlar sol görme alanında sunulduğunda OĠP latanslarının istatistiksel 

analizinin sonuçları 

Tablo 4-7: Uyaranlar sağ görme alanında sunulduğunda OĠP latanslarının istatistiksel 

analizinin sonuçları 
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ġekil 4-10: Alfa frekansında uyarım sırasında OĠP’lerin katılımcılar arasında ortalaması 
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ġekil 4-11: DüĢük-beta frekansında uyarım sırasında OĠP’lerin katılımcılar arasında 

ortalaması 
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ġekil 4-12: Yüksek-beta frekansında uyarım sırasında OĠP’lerin katılımcılar arasında 

ortalaması 
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ġekil 4-13: Gamma frekansında uyarım sırasında OĠP’lerin katılımcılar arasında 

ortalaması 
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5. TARTIġMA 

EEG bazlı non-invazif BBA sistemlerinde, spontan EEG ritmlerinin EEG 

geribesleme yöntemleriyle modüle edilmesinden, P3 gibi olaya iliĢkin potansiyellere ve 

genellikle hareketlerin ve hareket tahayyülünün öncesinde motor alanlar üzerinde 

gözlenen yavaĢ kortikal potansiyel kaymalarına kadar varan değiĢik tipte iĢaretler 

kullanılmıĢtır. Bu farklı BBA modaliteleri arasında son yıllarda bilgi aktarım hızı 

açısından daha efektif bulunan, görsel durağan hal uyarılma potansiyellerine dayalı 

sistemler ön plana çıkmaktadır. Görsel durağan hal uyarılma potansiyelleri, yukarıda 

sayılan diğer EEG bazlı sinyallere göre daha kararlı bir karaktere sahip olduklarından ve 

verilen uyaranın titreĢim frekansı bilindiği için karmaĢık ve süreğen yapıdaki EEG 

sinyali içinden DHUP‟un ayıklanması diğer sayılan sinyallere göre daha kolay 

olduğundan DHUP bazlı BBA sistemlerinin beyin komutlarını daha kısa süre içinde ve 

daha güvenilir olarak ayırt etmeleri mümkündür.  

Bu çerçeve içinde, BBA uygulamalarıyla ilgili birçok DHUP bazlı sistem önerisi 

yapılmıĢ olmasına karĢın, bu literatürde önemli iki eksiklik ve bir sorun göze 

çarpmaktadır: 

1. DHUP, BBA amaçlı olarak kullanılırken DHUP literatüründe tarif edilmiĢ 

bazı temel karakteristikler gözardı edilmektedir. BBA uygulamaları 

öncesinde diagnostik ve duysal sistemleri inceleme amaçlı olarak birçok 

grup tarafından kullanılmıĢ olan DHUP‟lerin temel özelliklerinden birisi, 

bunları üretmek için uygulanan duysal uyarımın frekansına bağlı olarak 

gösterdikleri genlik değiĢimleridir. 

2. Birinci maddeyle bağlantılı olarak gözden kaçırılan bir diğer önemli nokta 

ise bu uyarım frekansına bağlı genlik değiĢiminin bireyler arasında 

gösterdiği ince farklardır. 

3. Mevcut DHUP bazlı BBA sistemlerinin neredeyse tümünde görme alanının 

farklı bölgeleri veya denek tarafından DHUP kullanılarak seçilmesi istenen 

uyaranlar farklı uyarım frekanslarıyla titreĢtirilmekte ve deneklerin bu farklı 

frekanstaki titreĢimleri DHUP‟lerine yansıtabilmeleri için bakıĢlarını 

seçtikleri uyarana doğrudan yönlendirmeleri gerekmektedir. Oysa, günümüz 
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BBA sistemlerinde en çok üzerinde durulan noktalardan birisi göz 

hareketlerinden bağımsız BBA sistemlerinin gerçekleĢtirilebilmesidir. 

Doğrudan göz hareketleri gerektirmeyen ve mekânsal dikkatin yönünü ayırt 

edebilmek için farklı frekanslarda titreĢen uyaranlara ihtiyaç duymayan basit 

tasarımlar BBA sistemlerinin kullanım alanlarını geniĢletecek ve kullanımını 

yaygınlaĢtıracaktır. 

Bu çalıĢmada öncelikle, bu sorunları aĢmak için DHUP literatürü kapsamlı 

olarak gözden geçirilerek, görsel DHUP‟ların EEG‟den en kolay ayıklanmasını 

sağlayacak ve mekânsal dikkate karĢı en fazla duyarlı olabilecek uyarım frekanslarının 

sistematik bir analiz ile ortaya konmasına çalıĢılmıĢtır. Herhangi bir uyarım frekansında 

değil, ama bireye özgü kolay sürülebilen frekanslardaki DHUP‟lerin mekânsal dikkatten 

nasıl etkilendikleri ortaya konarak, seçilecek nesneyi iĢaretlemeyi birden fazla frekans 

kullanarak gerçekleĢtirmek yerine aydınlığı tek frekansta titreĢen bir ortamda elde 

edilen DHUP‟un mekânsal dikkate bağlı farklılaĢması araĢtırılmıĢtır. 

Bu araĢtırmalar yapılırken, salt elektrofizyolojik ölçümlerle yetinilmemiĢ, 

DHUP literatüründe de eksikliği hissedilen, farklı frekanslarda DHUP‟lerin neden 

büyük ölçekli genlik değiĢimleri gösterdiği sorusuna yanıt bulmak amacıyla fMRG 

kullanılarak metabolik ve hemodinamik ölçümler de gerçekleĢtirilmiĢ, hatta EEG-

fMRG eĢzamanlı ölçüm teknolojisi geliĢtirilerek elektrofizyolojik iĢaret değiĢimlerinin 

metabolik karĢılıklarının güvenilir Ģekilde ortaya konmasına çalıĢılmıĢtır. 

DHUP literatürü görsel modalitede flaĢ uyaranlarıyla oluĢturulan DHUP‟lerin 

genliklerinin 10 Hz civarında bir global maksimuma ulaĢtığını, buna ek olarak beta ve 

gamma bantlarında da yerel genlik maksimumları gözlendiğini ortaya koymaktadır 

(Regan, 1989; Herrmann, 2001). Biz bu çalıĢmada uyarım frekansını 4-44 Hz arasında 

sistematik olarak değiĢtirerek elde ettiğimiz DHUP‟ler ile literatürdeki bu bilgileri 

replike ettik. Ancak, bireyler arası farkların önemli ölçekte olduğunu da saptayarak, tüm 

bireylerde aynı frekanslarda uyarım uygulamak yerine, temel olarak tüm bireyler için 

geçerli olabilecek frekans bantlarını tanımlayarak, her katılımcının bu frekans bantları 

içindeki kendine özgü genlik maksimumlarını saptama yolunu seçtik. Bu çerçevede, 

yaptığımız DHUP ölçümlerinin sonuçları Ģu noktaları ortaya koymaktadır:  

1. Tüm katılımcılar için, alfa (8-13 Hz), düĢük-beta (14-21 Hz), yüksek-beta 

(22-29 Hz) ve gamma (30-44 Hz) frekans bantlarında olmak üzere 4-44 Hz 
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aralığı içinde DHUP genliklerinin yerel maksimumlara ulaĢtığı en az 4 adet 

uyarım frekansı mevcuttur. 

2. Bu frekans bantları içinde tüm katılımcılar için global maksimum alfa 

frekans aralığındadır. 

Bu saptamanın ardından, gözlenen bu bir global ve üç yerel genlik 

maksimumunun oluĢum nedenlerini araĢtırmaya yönelik olarak, aynı tipte durağan hal 

görsel uyarımlarını kullanarak fMRG ölçümleriyle farklı frekanslardaki kortikal 

yanıtların oluĢumu sırasında beyin dokusunda hemodinamik yanıtın, dolayısıyla 

metabolik gereksinimlerin ne Ģekilde değiĢtiğini araĢtırdık. Bu nokta, özellikle 

verdiğimiz uyaranlarla sürülen DHUP aktivitelerinin benzer mekanizmalara mı 

dayandıklarını yoksa aralarında temel bazı mekanizma farklılıkları mı olduğunu ortaya 

koymak açısından önemliydi. 

Bu amaçla, 4-44 Hz arasındaki durağan hal uyarımlarıyla fMRG‟de BOLD 

yanıtları kaydedildi. Tüm frekanslarda ortak olarak aktive olan bir oksipital korteks 

maskesi oluĢturulduktan sonra, bu alan içinde yer alan doku hacmindeki ortalama 

BOLD yanıtı tüm uyarım frekansları için hesaplandı. Bu iĢlemler sırasında BOLD 

sinyalinin son yıllarda üzerinde durulmaya baĢlanan iki transient bileĢeni ayrı ayrı 

değerlendirildi. Bunlardan birincisi, fMRG literatüründe yaygın olarak kullanılan pozitif 

BOLD (PBOLD) bileĢeniyken, diğer uyaranın kesilmesinin ardından ortaya çıkan 

uyaran sonrası negatif kayma (post-stimulus undershoot, PSU) idi. Son yıllarda yapılan 

modelleme çalıĢmaları bu iki bileĢenin kortikal dokuda oluĢan post-sinaptik aktivitenin 

eksitasyon ve inhibisyon bileĢenlerinden farklı Ģekillerde etkilendiklerini ortaya 

koymaktadır (Sotero ve Trujillo-Barreto, 2007). Bu nedenle, farklı frekanslardaki 

durağan hal uyarımları arasında bu iki sinyal bileĢeni arasındaki uyum veya 

uyumsuzluk, farklı frekanslarda sürülen DHUP aktivitelerinin oluĢum mekanizmaları ve 

kortikal dokuda neden oldukları etkiler açısından farklar içerip içermediklerini ortaya 

koymak açısından önemlidir. 

ÇalıĢmamızda, durağan hal uyarımlarının sıklığı ile fMRG-BOLD yanıtının 

iliĢkisi araĢtırıldığında, öncelikle PBOLD yanıtının da DHUP‟ye benzer Ģekilde, ama 

biraz daha düĢük bir frekansta, 8 Hz uyarım sıklığında bir global maksimuma sahip 

olduğu, ancak bunun yanısıra yine DHUP‟de görülene benzer Ģekilde düĢük-beta, 

yüksek-beta ve gamma bantlarında da yerel maksimumlar gösterdiği saptanmıĢtır. Bu 
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bulgu, pozitif BOLD yanıtıyla EEG‟den elde edilen DHUP arasında bir koĢutluk 

olduğunu düĢündürmekle birlikte, PBOLD ile PSU arasındaki korelasyon analizleri 

farklı bir noktaya dikkat çekmektedir. 1-13 Hz arasındaki uyarım sıklıklarında PBOLD 

(pozitif BOLD) yanıtının uyaran sonrası PSU (post-stimulus undershoot) ile korele 

olduğu gözlenirken, 13-44 Hz arasında bu korelasyon ortadan kalkmaktadır.  

EEG/OĠS literatüründe gamma ritmlerinin lokal senkronizasyonlar oluĢtururken 

düĢük frekanslı osilasyonların ise uzak kortikal alanlar arasındaki etkileĢimlerin 

kurulmasında rol aldığı ileri sürülmüĢtür (Nunez, 1998). Kortikal alanlara uzak girdiler 

neredeyse sadece eksitatörken, kısa mesafede etkili inhibitör inter-nöronlar nedeniyle 

lokal girdiler önemli ölçüde inhibitör sinaptik süreçleri de içerebilmektedir. Gamma ve 

beta salınımlarının oluĢum mekanizmasını araĢtıran birçok çalıĢma, eksitatör piramidal 

hücreler ve inhibitör inter-nöronlar arasındaki karĢılıklı etkileĢimin gamma ve beta 

frekans bantlarında osilatör aktivitelerin oluĢumu için esas olduğunu açıkça 

göstermektedir (Traub ve ark., 1996; Whittington ve ark., 2000). Bu çalıĢmada, PBOLD 

ve PSU iliĢkisinde 1-13 Hz ve 13-44 Hz arasında gözlemlediğimiz farkın bu bantlardaki 

eksitasyon ve inhibisyonun ağırlığının farklı olmasına bağlı olduğu düĢünülebilir. Yakın 

zamanda nöronal aktivite ve balon modeli arasında inhibitör ve eksitatör aktivitenin 

rolünün değerlendirilmesini sağlayan bir biyofizik eĢleĢme modeli önerilmiĢtir (Buxton 

ve ark., 1998). Bu modelin sonuçlarına göre eksitatör aktivitede artıĢ PBOLD ve 

PSU‟yu güçlendirirken inhibitör aktivitenin artıĢı PBOLD sinyalinde azalmaya neden 

olup PSU‟yu etkilememiĢtir. Bu simülasyon sonuçları, 1-13 Hz arasında PBOLD ve 

PSU‟nun birlikte değiĢiminin uzak eksitatör girdilere atfedilebileceğini ve 13-44 Hz 

arasında dekorele olmalarının yerel beta ve gamma ağlarında olduğu gibi eksitatör ve 

inhibitör aktivitelerin lokal alan içerisindeki etkileĢimine bağlı olabileceğini 

düĢündürmektedir. Bu çerçevede düĢünüldüğünde, bulgularımız bu modelleme 

çalıĢmasının sonuçlarıyla uyumludur. 

Özetlemek gerekirse, 4-44 Hz arasındaki durağan hal uyarımlarına karĢı elde 

edilen fMRG-BOLD yanıtlarının analizi, alfa frekans aralığında görme korteksinde 

gördüğümüz global maksimumun, bu kortikal alanın uzak bir yapı tarafından, 

muhtemelen salt eksitatör girdiler ile sürülmesiyle oluĢtuğunu, buna karĢın beta ve 

gamma bantlarındaki yerel maksimumların ise korteksin kendi iç dinamikleriyle, 

inhibitör ara nöronlar ile eksitatör piramidal hücreler arasındaki etkileĢim sonucu 
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ürettiği salınımlar olduğunu düĢündürmektedir. Bu anlamda alfa bandındaki DHUP ile 

diğer frekans bantlarında gözlenen DHUP‟ler arasında nitel bir fark olduğu ve buna 

bağlı olarak oluĢtukları kortikal dokunun eksitabilitesini farklı Ģekilde 

etkileyebileceklerini ve mekânsal dikkatten farklı Ģekillerde etkilenebileceklerini ileri 

sürebiliriz. 

 Farklı frekanslardaki DHUP‟lerin oluĢum mekanizmaları üzerine 

gerçekleĢtirilen bu adımlardan sonra, BBA‟da asıl kullanılacak iĢaret olan yüzeyden 

ölçtüğümüz EEG iĢaretindeki DHUP yanıtının genlik maksimumlarına iliĢkin beyindeki 

aktivasyon haritalarını saptamayı hedefledik. Bu Ģekilde DHUP‟lerin oluĢumuna katkı 

veren kortikal doku miktarını belirlemeyi amaçladık. Bunu güvenilir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmek için eĢzamanlı EEG-fMRG ölçümlerinin yapılması gerekliydi. 

EEG‟nin yüksek zamansal çözünürlüğü ve fMRG‟nin yüksek mekânsal çözünürlüğünün 

bir arada kullanımı, günümüzde beyin iĢlevlerinin incelenmesinde önde gelen bir 

açılımdır. fMRG nöral aktivitenin yerine iĢaret ederek EEG‟de eksik kalan derin ve 

subkortikal yapıların değerlendirmesinde tamamlayıcı bir iĢlev görebilir. 

Bugüne kadar iki yöntemin bir arada kullanımını sınırlayan teknolojik engeller 

mevcuttu. Donanımsal sorunların baĢında MRG cihazının güçlü manyetik alanında EEG 

cihazlarının çalıĢmaması, EEG elektrotlarının ısınarak katılımcı güvenliği açısından 

tehlike oluĢturması sayılabilir. Son zamanlarda güçlü manyetik alanlarda çalıĢabilen 

EEG yükselticileri ve elektrotlarının geliĢtirilmiĢ olması iki sistemin bir arada 

kullanımına imkân sağlamaktadır. Fakat zamansal ve mekânsal çözünürlükleri tamamen 

farklı iki yöntem ile elde edilen verilerin kaydedilmesi ve karĢılaĢtırılması bazı 

güçlükler içermektedir. Bu güçlükler arasında cihazların senkronize çalıĢmalarının 

sağlanması, uygun deney paradigmalarının, uyaran sunum yazılım ve cihazlarının 

geliĢtirilmesi, yapılan ölçümlerde iki sistemin birbiri üzerinde oluĢturduğu gürültülerin 

en aza indirilmesi ve son aĢamada elde edilen gürültülü sinyallerin iĢlenmesi 

gelmektedir.  

Bu çalıĢma kapsamında laboratuarımızda eĢ zamanlı EEG-fMRG ölçümleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Manyetik alanın uyaran sistemi üzerinde yaptığı etkilerin yanında 

MR sisteminin homojen manyetik alanında çalıĢacak elektronik bir devrenin MR 

görüntülerinde yol açacağı artifaktlar göz önünde bulundurularak MR uyumlu bir görsel 

uyaran cihazı bu çalıĢma kapsamında geliĢtirildi. Kayıt boyunca MR volüm iĢaretlerini 
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yakalayan yazılım ile uyaran bloklarının fMRG görüntüleri ile kesin bir zamansal 

birliktelik içerisinde baĢlatılıp bitirilmesi sağlandı. EEG ve MRG cihazlarının saatlerini 

senkronize eden bir devre (SynchBox, BrainProducts, Münih, Almanya) kullanılarak 

EEG yükselticisinin MRG cihazı ile eĢ zamanlı ölçüm alması sağlandı. EEG-fMRG 

kayıtlarından önce katılımcıların ortam gürültülerini en aza indirecek Ģekilde 

hazırlanmaları konusunda tecrübe kazanıldı. Yöntemler bölümünde detaylı olarak 

açıklandığı Ģekilde EEG sinyalinden MR ölçümünden kaynaklanan gradyan ve 

ballistokardiyogram artifaktlarının giderilmesi sağlandı.  

Yukarıda özetlenen Ģekilde eĢzamanlı EEG-fMRG ölçüm teknolojisi 

hazırlandıktan sonra, daha küçük bir katılımcı grubunda 4-44 Hz arasındaki görsel 

durağan hal uyarımıyla eĢzamanlı EEG-fMRG ölçümleri gerçekleĢtirildi. DHUP‟lerde 

saptanan bireysel genlik maksimumları hesaba katılarak yapılan fMRG analizleri özetle 

Ģu bulgulara ulaĢmamızı sağladı: 

1. DHUP‟de global genlik maksimumuna sahip olan alfa bandındaki uyarım, 

fMRG‟de en geniĢ aktivasyon alanına yol açmamaktadır. Alfa bandındaki 

aktivasyon haritasına benzemekle birlikte fMRG‟de en geniĢ aktivasyon alanı 

düĢük-beta frekans aralığında saptanmaktadır. 

2. Yüksek frekans bantlarına gidildikçe aktivasyon alanı hızla daralmakta ve 

primer görme alanının kenarlarına doğru kaymaktadır.  

DHUP‟nin elektrofizyolojik karakteristiklerinin kapsamlı olarak araĢtırılması ve 

metabolik karĢılıklarının fMRG ölçümleriyle ortaya konmasının ardından, BBA sistemi 

açısından gerekli olan, mekânsal dikkatin değiĢimine bağlı olarak DHUP ile elde 

edilebilecek doğrudan ve dolaylı değiĢimlerin analizi aĢamasına geçildi. BBA 

uygulamaları açısından en efektif yaklaĢım, gözlerin hareket etmesini gerektirmeden 

mekânsal dikkatin örtük Ģekilde modülasyonuna iliĢkin beyin sinyallerinin 

saptanabilmesidir. Böylelikle katılımcının hangi alana dikkatini odakladığı 

değerlendirilerek örneğin bilgisayar ekranındaki bir imleçin buna uygun Ģekilde hareket 

ettirilmesi sağlanabileceği gibi, ekranın farklı kadranlarında gösterilen uyaranlardan 

hangisinin katılımcı tarafından seçildiği de saptanabilir. 

Bu amaçla, arka planda yukarıda saptadığımız dört frekans bandında difüz ıĢık 

titreĢimleri oluĢturulurken, katılımcının görme alanının sağ veya sol yarı alanına 

dikkatini odaklaması istenerek bu dört frekansta elde edilen DHUP‟lerin örtük mekânsal 
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dikkatten ne Ģekilde etkilendiği araĢtırıldı. Bu sırada görme alanının sağ ve sol yarısına 

uzun uyaranlar arası sürelerle verilen görsel uyaranlar ile görsel OĠP‟ler de kaydedildi. 

Bu Ģekilde, hem katılımcının mekânsal dikkatini görme alanının farklı yarılarına 

odaklaması kolaylaĢtırılmıĢ oldu, hem de farklı frekanslardaki DHUP‟lerin kortikal 

eksitabilite üzerine etkilerinin araĢtırılması sağlandı.  

Elde edilen bulgular, öncelikle literatürden farklı olarak DHUP ile dikkat 

odağının saptanabilmesi için görme alanının farklı bölümleri veya görme alanındaki 

farklı nesnelerin farklı frekanslardaki titreĢimlerle iĢaretlenmesi gerekmediğini ortaya 

koymaktadır. Tek frekansta difüz bir ıĢık titreĢimi uygulanırken katılımcının dikkatini 

yönlendirdiği görme yarı alanına bağlı olarak DHUP‟lerin topografilerinde özgül 

değiĢimler saptandı. 

Mekânsal dikkatin yönü düĢük-beta ve yüksek-beta bantlarında toplam genlik 

üzerine etkili bulundu. DüĢük-beta bandında dikkatin sola yönlendirildiği durumda her 

iki hemisferde ölçülen genlikler sağa dikkat durumundan daha yüksekken, yüksek-beta 

bandındaki uyarımda dikkat sağa yönlendirildiğinde her iki hemisferde kaydedilen 

genlikler yükselmektedir. Alfa bandındaki uyarım sırasında ise görme alanının sol 

yarısına dikkat edildiğinde her iki hemisferde benzer genlikler elde edilirken, dikkat 

sağa yöneltildiğinde sağ hemisferdeki genlikler sola göre anlamlı derecede yüksek 

bulundu. Dikkatin yanıtın fazı üzerine etkisi araĢtırıldığında ise bu etki yalnızca düĢük- 

beta uyarımında anlamlılığa ulaĢmaktadır. Dikkat sağa yöneltildiğinde, düĢük-beta 

salınımının fazı sağ hemisferde sola dikkat koĢuluna göre daha öne gelirken, dikkat sol 

görme alanına yönlendirildiğinde ise sol hemisferdeki fazın dikkatin sağa 

yönlendirildiği koĢula göre daha önde olduğu görülmektedir. 

Bu bulgular, tek frekansta DHUP ile mekânsal dikkatteki örtük değiĢimlerin 

saptanabileceğini gösteren ilk bulgulardır. Literatürdeki DHUP bazlı BBA sistemleri 

incelendiğinde, genel olarak farklı nesnelerin veya görme alanının farklı bölgelerinin 

farklı frekanslarda durağan hal uyarımlarıyla iĢaretlendiği ve kiĢinin EEG‟sinde 

dikkatini odakladığı nesne veya bölgenin titreĢim frekansındaki bileĢenlerin 

genliklerinin artmasına bağlı olarak BBA sisteminin seçimi gerçekleĢtirdiği 

görülmektedir. Morgan ve ark. (1996) sağ ve sol görme alanında alfa bandında iki farklı 

frekansta ıĢık uyaranı kullanarak uzaysal dikkatin DHUP genliklerine etkisini 

göstermiĢlerdir. BaĢka bir çalıĢmada Müller ve Hillyard (2000) görme alanının iki 
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yanında yüksek-beta bandında farklı frekanslarda titreĢen uyaranlar kullanarak durağan 

hal uyarılma yanıtlarının mekânsal dikkatin yönü ile iliĢkisini incelediklerinde, dikkat 

edilen görme alanının karĢı tarafındaki parieto-oksipital elektrotlarda o frekanstaki 

DHUP genliğinin arttığını göstermiĢlerdir. Bu çalıĢmaların ikisinde de faz etkileri de 

incelenmiĢ, fakat tutarlı bir etki saptanamamıĢtır. Middendorf ve ark. (2000) alfa 

bandında aynı frekansta fakat farklı fazlarda titreĢen ve görme alanının büyük bir 

kısmını kaplayan uyaranlarla denemeler yapmıĢlardır. Morgan ve ark. (1996), Müller ve 

Hillyard (2000) ve Middendorf ve ark.‟nın (2000) çalıĢmalarında örtük dikkat 

kullanılmasına karĢın görme alanın farklı yönlerine dikkati kodlamak için birden fazla 

frekansta titreĢen ıĢık uyaranı kullanılmıĢtır. Cheng ve ark. (2002), ve Gao ve ark. 

(2003) ise yapılabilecek seçimlerin sayısını arttırabilmek için 13 ve 48 farklı sıklıkta 

titreĢen ıĢık uyaranı kullanmıĢtır. Bu Ģekilde bilgi aktarım hızı önemli ölçüde 

arttırılabilmiĢ olsa da uyaran sayıları fazla olduğundan ve küçük bir alanda 

yerleĢtiklerinden kiĢilerin bakıĢlarını doğrudan uyaranlara yönlendirmeleri 

gerekmektedir. Ayrıca, en önemlisi bu tür uyarım sistemlerini gündelik hayatın içine 

yerleĢtirmek büyük zorluklar taĢımaktadır. Buna karĢın, bizim çalıĢmamızda sadece tek 

frekansta sürülen DHUP genliklerinin topografik değiĢimleriyle de örtük mekânsal 

dikkatin odağının belirlenebileceği ortaya konmuĢtur.  

Bunların yanısıra, alfa bandındaki DHUP‟nin sağa dikkat koĢulunda ipsilateral 

kortekste büyüyor olması, yani kontralateral kortekste görece küçük kalması, mekânsal 

dikkat ile alfa salınımları arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak açısından önemli bir 

bulgudur. Kelly ve ark. (2005) da iki farklı frekans ile iĢaretledikleri görme yarı alanına 

mekânsal dikkatin yönlendirilmesi sırasında, kullanılan frekanslar alfa bandında 

olduğunda ipsilateral bir genlik artıĢı saptarken, beta bandında frekanslar 

kullandıklarında genlik artıĢını dikkatin odağının kontralateralinde gözlemiĢtir. Bizim 

tek frekans kullanarak elde ettiğimiz bulgular bu sonuçlar ile uyumludur. 

Neuper ve Pfurtscheller (2001) süregiden EEG‟deki alfa senkronizasyonunun 

yerel olarak bir kortikal ağın inaktif durumda tutulmasını sağladığını ileri sürmektedir. 

Bu bağlamda, alfa bandındaki uyarım ile sürülen DHUP ritminin de ilgili kortikal 

alanda girdilere karĢı duyarlılığı azaltarak seçici dikkatin oluĢumuna katkıda 

bulunabileceğini düĢünebiliriz. Pollock (1986) süregiden EEG‟deki alfa ritmiyle 

DHUP‟deki gibi sürülen alfa ritminin jeneratörlerinin ortak olduğunu ileri sürmüĢtür. 
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Bu çerçevede, alfa bandında durağan hal uyarımı sırasında, dikkatin odağının 

ipsilateralinde yüksek olan alfa genliğinin, bu kortikal alanın dikkat odağının dıĢına 

alınmasını sağladığı, böylelikle görme alanının sol yarısına dikkatin azaltılarak, sağ 

görme alanına odaklanmanın sağlandığını düĢünmek mümkündür. Diğer frekans 

bantlarındaki bulgularda bu tür ipsilateral bir artıĢ saptamamıĢ olmamız da bu yorumu 

destekler yöndedir. 

Literatürde mekânsal dikkati kodlayan uyaranların farklı frekanslarda 

sunulmasına karĢın, bunların kiĢilerin bireysel DHUP genlik maksimumları ile iliĢkileri 

araĢtırılmamıĢtır. Oysa, çalıĢmamızda görüldüğü gibi farklı DHUP frekanslarının 

kullanımı mekânsal dikkate karĢı genlik modülasyonlarının niteliğini farklı kılmaktadır. 

Bu bilgiler ıĢığında, DHUP genliklerinin seçici olarak büyüdüğü uyarım frekanslarının 

kullanılması ve DHUP frekansına özgü dikkat modülasyonlarının bilinmesi ile daha 

etkin BBA sistemleri tasarlanabilir.  

Bu çalıĢmada, son olarak, farklı frekans bantlarındaki DHUP‟lerin oluĢturduğu 

zeminde, transient uyarımlarla elde edilen görsel OĠP‟lerin ne Ģekilde değiĢtiği 

araĢtırıldı. Sonuçlarımız, öncelikle arka plandaki titreĢimlerden bağımsız olarak görsel 

OĠP‟lerin örtük mekânsal dikkatten literatürde bildirilen Ģekilde etkilendiğini 

göstermektedir. Bu nokta, hem mekânsal dikkat ödevinin katılımcılar tarafından uygun 

Ģekilde yerine getirildiğini, hem de ölçtüğümüz görsel OĠP‟lerin güvenilirliğini 

kanıtlamaktadır. 

Literatürde mekânsal olarak dikkat edilen bir noktada sunulan uyarana karĢı 

dikkat edilmeyen uyaran ile aynı GUP bileĢenleri ortaya çıktığı fakat dikkat edilen 

uyarana karĢı bu bileĢenlerin daha büyük genlikli olduğu bildirilmektedir (Hillyard ve 

Anllo-Vento, 1998). Hillyard ve Anllo-Vento (1998) sağ ve sol görme alanında rastgele 

sırada sunduğu flaĢ uyaranlarına yalnızca bir yöne dikkat eden katılımcının hızla yanıt 

vermesini istediklerinde P130, P230, N190 ve N280 tepelerinin genliklerinin dikkat 

edilmeyen koĢula göre arttığını göstermiĢtir. Ayrıca Harter ve Aine (1984), sağ ve sol 

hemisfer yanıtları arasında da bir farklılık göstermektedir. Sağ hemisfer, dikkat 

mekânsal konum ile iliĢki olduğunda daha büyük yanıt verirken, sol hemisferde yanıtta 

büyüme uyaranın türüne karĢı gözlenmektedir.  

Bizim çalıĢmamızda da aynı görme alanında gelen transient uyaranlara dikkat 

edildiği ve edilmediği durumlar karĢılaĢtırıldığında dikkat edilen uyaranlara karĢı P1 ve 
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N1 bileĢenlerinde genlik artıĢı görüldü. N1 genliği özellikle solda gelen uyaranlara karĢı 

sağ hemisferde daha yüksekti. Bu bulgu Harter ve Aine‟nin (1984) sağ hemisferin 

mekânsal dikkatteki baskın rolüne iliĢkin bulgusuyla uyumludur. 

Literatürde bulunmayan önemli bir bulgu ise, farklı arka plan durağan hal 

uyarımlarına bağlı olarak görsel OĠP genlik ve latanslarında gözlenen farklardır. Bu fark 

özellikle alfa bandındaki uyaranlarla birlikte sunulan geçici uyaranlar için belirgindi. 

Alfa bandında DHUP ile birlikte kaydedilen OĠP‟ler diğer uyaran frekanslarındaki 

durağan hal uyarımı sırasında elde edilenlere göre daha düĢük genlikliydi. EEG‟de alfa 

aktivitesinin sürülmesi OĠP bileĢenlerinin genliklerini düĢürmektedir. Bu bulgu daha 

önce bildirilen alfa senkronizasyonu ile kortikal eksitabilitenin azaldığını gösteren 

bulgular ile uyumludur (Neuper ve Pfurtscheller, 2001). Buna karĢın, arka planda 

sürülen aktivitenin frekansı arttıkça OĠP dalgalarının genlikleri de artmaktadır. Bu 

bulgu, farklı durağan hal uyarım frekanslarında PBOLD-PSU korelasyonunda 

gözlediğimiz farklarla bir araya getirildiğinde, Ģöyle bir sonuca ulaĢmak mümkündür. 

Görme korteksi, alfa bandında titreĢtirildiği durumda varsayıldığı gibi (von Stein ve 

Sarnthein, 2000) dıĢarıdan gelen eksitatör girdilerle sürüldüğünde, görsel uyaranlara 

karĢı duyarlılığı azalmaktadır. Buna karĢın, fMRG bulgularımız ıĢığında yerel 

devrelerin ürettiğini öngördüğümüz daha yüksek frekanslardaki DHUP‟ler sırasında 

benzer bir baskılanmanın olmadığını, görsel uyaranların iĢlenmesi için gerekli 

duyarlılığın korunduğunu düĢünmekteyiz.  

Özetle, bu çalıĢmada yalnızca tek frekansta titreĢen bir ıĢıkla elde edilen 

DHUP‟ler ile mekânsal dikkatin yönünün ayırt edilebilirliği farklı frekans bantları 

üzerinden araĢtırılmıĢtır. Daha önceki çalıĢmalarda dikkatin yönünü ayrıĢtırabilmek 

için, görme alanının farklı bölgelerinde eĢzamanlı olarak farklı frekansta titreĢen birden 

fazla ıĢık kaynağı kullanılması gerekmiĢtir. Bu çalıĢmada tek bir ıĢık kaynağı 

kullanılarak dikkatin yönüne bağlı DHUP genlik ve fazındaki değiĢimler ortaya 

konmuĢtur. Bu etkinin gösterilebilmesi için uyarımın gerçekleĢtirildiği frekansın önemli 

olduğu ve bunun bireyler arası farklar gösterdiği gösterilmiĢtir. 
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