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ÖZET 

Uysal S. Korpus kallozum yapısal ve metabolik bütünlüğü ile zeka arasındaki ilişki. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD, Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 2010. 

Manyetik rezonans spektroskopi, nöronal ve glial bütünlüğün markırları kabul edilen N-

asetil aspartat ve kolinin ölçümünü sağlayan invaziv olmayan bir yöntemdir. Difüzyon 

tensör görüntüleme ise beyaz cevher bütünlüğünü ve yapısal organizasyonunu 

fraksiyonel anizotropi kullanılarak sayısallaştıran in vivo bir yöntemdir. Yapısal 

değişimlerin fonksiyonel sonuçlarını göstermede yeni bir yöntemdir. 

Bu çalışmanın amacı, hem MRS hem de DTG kullanarak korpus kallozumun metabolik 

değişiklikleri ve yapısal bütünlüğü ile WISC-R ile belirlenen zeka düzeyi arasındaki 

ilişkiyi incelemekti. 

Çalışmaya 14-16 yaş arasında katılma ölçütlerini karşılayan 30 sağlıklı denek alınmıştır. 

Deneklerin tamamı erkek olup yaş ortalaması 14,73±0,74 idi. Öncelikle deneklere ve 

ailelerine çalışmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir, gönüllü katılım 

formları imzalatılmıştır. Deneklere IQ düzeyini belirlemek için bireysel olarak WISC-R 

ve korpus kallozum metabolit oranları ve FA düzeyini tespit etmek için MRS ve DTG 

tekniği kullanılmıştır. Metabolit oranları ve FA düzeyi ile zeka ve yaş arasındaki 

ilişkinin incelenmesi için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 

Korpus kallozum splenium bölümündeki NAA/Cr oranı ile performans ve toplam IQ 

arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar belirlendi. Korpus kallozum isthmus 

ve splenium FA düzeyleri ile performans ve toplam IQ arasında anlamlı korelasyon 

bulundu. 

Sonuç olarak, bu veriler sağlıklı örneklemde IQ ile korpus kallozumdaki metabolit 

konsantrasyonları ve FA düzeyi arasında bir ilişkinin olabileceğini düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler :  Manyetik Rezonans Spektroskopi, Difüzyon Tensör Görüntüleme, 

Zeka, WISC-R, Korpus kallozum 
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ABSTRACT 

Uysal S. Relationship between intelligence and the structural and metabolic integrity of 

corpus callosum. İstanbul University, Institute of Health Science, Neuroscience 

Department. Master Thesis. İstanbul. 2010. 

Magnetic resonance spectroscopy offers a unique non-invasive approach to 

measurement of N- acetylaspartate and choline, putative markers of neuronal and glial 

integrity. Diffusion tensor imaging is an in vivo approach quantifying the white matter 

integrity and structural organization using FA. A new method suggesting that structural 

variation has functional consequences. 

The aim of this study was to examine structural integrity and metabolite changes of the 

corpus callosum using both DTI and MRS and to relate these changes with intelligence 

assessed by the WISC-R. 

Fourteen-sixteen years old thirty healthy subjects were recruited to the study. All 

subjects were boys and avarage age was 14.73±0.74. After information was given to the 

subjects and their families about the aim and the method of the WISC-R, the forms of 

voluntary participation were signed by subjects. WISC-R was applied individually to 

the subjects in order to estimate their IQ levels and the MRS and DTI technique was 

used in order to estimate the corpus callosum metabolite ratios and FA level. Pearson 

correlation test was performed for correlation of metabolite ratios and FA level related 

to age and IQ. 

Statistically significant correlations were found between NAA/Cr ratios and 

performance-full scale IQ in the splenium of corpus callosum. Performance IQ and full 

scale IQ scores were significantly correlated with the FA in the splenium and isthmus of 

corpus callosum. 

In conclusion, these data suggest that metabolite concentrations and FA level are 

associated with IQ within corpus callosum in healthy sample.  

Key Words: Magnetic Resonance Spectroscopy, Diffusion Tensor Imaging, Inteligence, 

WISC-R, Corpus Callosum 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Zeka, soyut bir kavramdır. Bu nedenle de hep merak edilen, çerçeveleri 

çizilmeye çalışılan, sorgulanan bir canlı özelliği haline gelmiştir. Doğası ve etmenlerine 

ilişkin tartışmalara rağmen, zekanın kurgusunu ve hangi unsurların zekadaki bireysel 

farklılıklarla ilişkili olduğunu belirlemek için birçok girişim yapılmıştır. Henüz çok azı 

anlaşılmış beyin-zeka bağlantısının öneminin kabulüyle beyin yapısını araştırmada 

gittikçe artan hassaslıkta birçok yöntem geliştirilmiştir (1). 

Korpus kallozum (KK), iki beyin yarımküresinde bulunan kortikal ve 

subkortikal nöronlar arasındaki bağlantıları sağlayan en büyük komissüral yapıdır. 

Histolojik olarak miyelinize olmuş sinir liflerinden oluşur. Korpus kallozumun ileri 

kognitif fonksiyonların gerçekleştirilmesi için gerekli bilginin organize edilmesi ve 

hemisferler arası iletimindeki rolü nedeniyle, yapısal bütünlüğünün hemisferler arası 

transferin kapasitesini etkileyebileceği bilinmektedir (2). 

Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) beyaz cevher liflerinin içeriğini ve 

oryantasyonunu göstermede önemli yere sahip yeni ve bu alanda umut veren bir 

yöntemdir. Proton atomlarının termal enerjilerinden kaynaklanan Brownian hareket 

olarak adlandırılan mikroskopik hareketleri değerlendirmeye dayalı invazif olmayan bir 

yöntemdir (3). Miyelinizasyonun ve aksonal kalınlığın göstergesi sayılan, tensörden 

bize mikroyapı hakkında bilgi sağlayan fraksiyonel anizotropi (FA) ölçümü, beyaz 

cevher bütünlüğünü tayin edebilir. Mikroyapısal çevrenin (nöron hacmi, doku 

bütünlüğü gibi) değiştiği patolojik durumlar difüzyondaki değişimle sonuçlanır (4). 

Zekanın altında yatan anatomik nedenleri göstermede DTG kullanımı sağlıklı ve hasta 

çalışma gruplarında henüz araştırılmakta olan güncel bir konudur. 

Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) beyinde ilgilenilen alanlardaki 

kimyasal ve metabolik değişiklikleri izlemeye yarayan invivo bir görüntüleme tekniği 

olup nöronal ve aksonal fonksiyon bütünlüğünün markırları sayılan N-Asetil Aspartat 

(NAA) ve Kolin (Cho) gibi doku metabolitlerinin düzeyi hakkında bilgi verebilir (1). 

Beyin dokusunun incelenmesinde hem hidrojen-1 hem fosfor-31 rezonansları 

kullanılmıştır; ancak protonlar için manyetik rezonans duyarlılığı, fosforla ilgili 

duyarlılıktan çok daha fazladır. MRS ile yapılan çalışmalar, zekanın biyokimyasal 

mekanizmasının aydınlatılabilmesine yönelik önemli ilerlemeler sağlamıştır (1,5,6). 
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Bu çalışma, sağlıklı örneklemde korpus kallozumdaki yapısal organizasyonu ve 

metabolit konsantrasyonu ile Weschler İntelligent Scale For Children- Revised (WISC-

R) uygulanarak belirlenen zeka düzeyleri (IQ) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 

planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Zeka Tanımları 

Zekanın birçok bilim adamı tarafından hangi bağlama dayandırıldığına göre 

farklı tanımlamaları yapılmıştır. Tarih içinde, ilk olarak Hindu ve Eski Yunan 

yazıtlarında rastlanan zeka kavramı, en genel anlamıyla, öğrenme ve yeni durumlara 

uyum yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Zeki insan günlük dilde çabuk 

kavrayan, tepkisel, keskin, parlak, kurnaz gibi sıfatlarla değerlendirilir (7). Zeka 

kavramı, çok eski çağlardan beri yaygın olarak kullanıldığı halde, psikoloji yayınlarında 

yeni bir terim sayılabilir. Latince “intelligence” (inter-legentia) zeka sözcüğünün 

bilimsel literatürdeki kullanımıdır. Günümüze dek araştırmacılar bireylerin zihinsel 

yapılarına ve davranışlarına bakarak zeka üzerinde fikirler yürütmüşlerdir. Buna göre 

zeka, kimi zaman bir testten alınan puan, kimi zaman çevreye uyum sağlama, kimi 

zamanda problem çözme olarak düşünülmüştür. Bu kuramlarda çoğunlukla dil, 

matematik ve mekanik gibi yeteneklerle, verilen yeni bir problem durumunun 

çözülebilmesi ölçüt alınmıştır. Zekanın tarifi ve ölçümündeki belirgin güçlük, bu tarifi 

güç vasıfın kaynağını araştırma çabasını geçtiğimiz yüzyıllar boyunca canlı tutmuştur 

(8). 

Binet zekayı “iyi akıl yürütme, iyi hüküm verme ve kendi kendini eleştirme 

kapasitesi” olarak tanımlamıştır. Glover ve Bruning’e göre bireyin öğrenme yeteneği, 

alıcılığıdır, yeni durumlarla baş etme yeteneğidir, soyut düşünme, sözel ve matematiksel 

akıl yürütmedir. Terman; “Birey, soyut düşünebildiği ölçüde zekidir” demiştir. 

Baldwin; “Bilme yeti ya da kapasitesi”, Piaget; “Zeka organizma ile çevresi arasındaki 

kendine uydurma (assimilatory) ve kendini uydurma (accomodatory) ile ilgili 

etkileşimlerin olduğu kadar tüm duyusal-devinişsel ve bilişsel nitelikteki ardışık 

uyumların yöneldiği denge durumunu kurar”, Freeman; “Bütün yaşantıları 

bütünleştirme ve yeni durumlara uyumu sağlayan tepkilerde bulunma kapasitesi” olarak 

tanımlamışlardır. Woolfolk’a göre bireyin kalıtım yada öğrenme ürünü zihinsel 

işlevleri; bilgiyi edinme, hatırlama, geri getirme ve problem çözme ya da dünyaya uyum 

sağlamada kullanma yeteneği yada yetenekleridir (9,10). 

Literatürde zeka tanımları konusunda tam anlamıyla hemfikir olunmasa da 

Stenberg (1997), önerilen tanımlardaki en yaygın unsurların; 
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1. Yüksek düzeyde yetenekler (soyut muhakeme, zihinsel temsil, problem 

çözme  ve karar verme) 

2. Öğrenme yeteneği ve çevrenin taleplerini etkili bir şekilde karşılayabilme 

konusunda uyum olduğunu söylemektedir (11). 

Wechsler ise zekanın kişinin amaçlı davranışlarının, gerçekçi düşüncesinin, 

çevre ile etkin biçimde başa çıkabilmek için giriştiği çabaların tümünü kapsayan genel 

bir yetenek olduğunu ileri sürmüştür. Zeka soyut bir yapıdır, bu nedenle öğrenme 

kapasitesi, yeni durumlara uyum yapabilme gibi belli atıflarla tanımlanabilmektedir; 

bunlar zeki olarak adlandırılabilecek davranışların tanımlarıdır. Öğrenme, uyum yapma, 

yargılama ve diğer tüm amaçlı davranışlar, zekanın kendini gösterme şekilleridir. Ancak 

zeka bu yeteneklerin toplamından ibaret değildir. Çünkü, zeki davranışın ürünleri 

yalnızca yeteneklerin sayısı yada niteliğinin değil, aynı zamanda bu yetenekleri 

birleştirebilme becerisinin de bir işlevidir (12). 

2.2. Zeka Ölçeklerinin Gelişimi 

Zeka ve zekanın ne olduğuna ilişkin geleneksel anlayışların ve tartışmaların 

üzerinde durmak yararlı olacaktır. Psikologlar, yüzyıldan fazla süredir insan zekasını 

anlamaya ve değerlendirmeye yönelik sistematik çalışmalar yapmaktadır. Davranışın 

zihinsel boyutunun değerlendirilmesi ve zihinsel engelli bireylerin belirlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmalar, psikolojik ölçeklerin geliştirilmesinde en önemli etken 

olmuştur (13). 

Zekayı ilk kez Galton ölçmeye çalışmıştır. Darwin’in Evrim Kuramı’ndan yola 

çıkarak çeşitli çalışmalar yapmış, dahiliğin kalıtsal olduğunu ve ırkların 

iyileştirilebileceğini kanıtlama arzusu içine girmiştir. Bu çalışmaları sırasında zekanın 

genetiği konusundaki ilgisini zihinsel süreçlerdeki bireyler arası farklılıklara ve bu 

farklılıkların ölçümüne yöneltmiş ve birçok ölçek geliştirmiştir. Galton’a göre farklı 

bilişsel görevlerin başarılmasında etkili olan bireysel farklılıklardan, bilişsel 

aktivitelerin biyolojik kökeni sorumludur (7). Zeka ile fiziksel özellikler arasında bir 

ilişki olduğundan yola çıkarak temel duyuların duyarlılığını incelemiş; zekayı bilgileri 

yapısallaştırma ve kullanma olarak ele almıştır. Galton’un başlattığı bu geleneği, 

psikolog McKeen Cattell ABD’ye taşımıştır. Catell, üniversite öğrencilerinin zihinsel 

düzeylerinin belirlenmesi için yıllık olarak uygulanan bu ölçeklerin, kas gücü, hareket 

hızı, acıya duyarlılık, görsel ve işitsel keskinlik, tepki süresi ve duyusal ayırt etme gibi 
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birçok ölçümü içermekte olduğunu belirtmiştir. 1890 yılında yazdığı bir makalede bu 

zihinsel ölçeklerden bahsederek, psikoloji yayınlarında ilk kez zihinsel ölçek (mental 

test) kavramını kullanan kişi olmuştur (8,13). 

Psikiyatri hastalarının klinik değerlendirmesi ile ilgilenen Kreapelin, 1895 

yılında bu bireylerin belirli ayırt edici özelliklerini saptayabilmek amacıyla basit 

aritmetik işlemler içeren, pratik yapma, bellek ve dikkatin dağılması gibi durumların 

aritmetik işlemleri yapmaya etkisini ölçmek üzere bir dizi ölçek tasarlamıştır. Alman 

psikolog Ebbinghaus ise, 1897 yılında okul çocuklarına yönelik aritmetik işlemler, 

cümle tamamlama ve bellekten oluşan ölçekler geliştirmiş ve alınan puanlar ile okul 

başarısı arasında korelasyon olduğunu göstermiştir (13). 

19. yüzyıl başlarına gelindiğinde ilk zeka testi, Alfred Binet tarafından Theodore 

Simon ile birlikte öğrenme güçlüğü olan çocukların belirlenmesi amacıyla (1905) 

geliştirilmiştir. Simon-Binet testi, yıllarca 3-16 yaş arası için psikometrik 

değerlendirmede ölçü modeli olarak kullanılmıştır. Bu ölçek, Binet’nin zekanın en 

önemli yapıları olduğunu düşündüğü, yargılama, anlama ve nedenselleştirme gibi çok 

çeşitli işlevleri kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Ölçek içerdiği çeşitli sınırlılıklar 

nedeniyle 1908 yılında genişletilmiştir. Binet-Simon Ölçeği’nin bu yeni düzenlemesinin 

3-13 yaş arasındaki 300 normal çocuğun performansları temel alınarak yaşlara göre 

gruplandırılması ve bir çocuğun tüm ölçek puanının zeka düzeyi olarak ifade edilmesi 

önemli bir gelişmedir. 1911 yılında gerçekleştirilen gözden geçirmede ise yaş grupları 

arttırılarak yetişkin düzeyine yayılmıştır (14). Ölçeğin İngilizce çevirisi ilk olarak 

Amerika’da Goddard tarafından, daha sonrakiler Terman ve arkadaşları tarafından 

gerçekleştirilmiştir (15). Çeşitli formları hazırlanan Simon- Binet ölçeğinin en çok 

bilineni Stanford Üniversitesi’nde L.M. Terman’ın yönetiminde 1916’da geliştirilen ve 

adı Stanford-Binet ölçeği olarak değiştirilen formudur. Zeka katsayısı (Intelligence 

Quotient-IQ) denilen zeka yaşı ile kronolojik yaş oranının kullanımı da ilk kez bu 

ölçekle gerçekleştirilmiştir. Terman, geliştirdiği mükemmel işlemle, çocuğun zeka 

yaşını kronolojik yaşıyla böldükten sonra çıkan sonucu 100 ile çarpıp çocuğun IQ 

düzeyini elde etmiştir. Ölçeğin geliştirilme amacı zeka geriliği olan çocukları belirleyip 

onlara yardım etmek olmasına rağmen, IQ puanı hızla bir çok çalışmanın konusu 

olmuştur. Yordayıcı değişken olarak IQ testine duyulan güven, aynı testin bebekler ile 

çocuklarda da uygulanmasına olanak sağlamış ve test doğru şekilde uygulandığı 
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takdirde elde edilen sonucun değişmez olduğu ve kişinin zekasını yansıttığı inancına 

neden olmuştur. Ölçek daha sonra 1937, 1960, 1972 ve en son 1986 yılında yeniden 

gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalar, Terman’ın başlattığı yönde sürekli yapılan 

araştırmalar sonucu güncelleştirilmiştir. Şu an kullanılan versiyonu Stanford 

Üniversitesi’nde 1985 yılında revize edilen Stanford- Binet Zeka Ölçeği’dir (13). 

Sözü edilen Binet ölçeklerinin tüm düzenlemeleri bireysel ölçeklerdir. İlk grup 

zeka ölçekleri ise, Binet ölçeği gibi pratik bir ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiştir 

(13). 1917’de Amerika Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde orduya katılacak adayların 

genel zihinsel düzeyinin hızlı biçimde sınıflandırılabilmesi amacıyla, ilk grup zeka 

ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçekler, ordu alfa ve ordu beta ölçekleri olarak tanınmaktadır 

(15). 

Zeka testlerine duyulan ilgi 1900’lü yıllarda da devam etmiştir. Wechsler 

Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) 5-15 yaş arası çocuklar için 1949 yılında 

Wechsler tarafından geliştirilmiş, 1974 yılında gözden geçirilmiş form oluşturulmuştur. 

1955 yılında Wechsler Yetişkinler için zeka ölçeğini (WAIS), 1967 yılında, 4- 6.5 yaş 

arasındaki çocuklar için Weschler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’ni (WPPSI) 

geliştiren Wechsler de zekayı Binet gibi genel bir faktör olarak algılamışsa da, bazı 

noktalarda Binet’ten ayrılmaktadır. Yaşlara göre ayrılma yerine, Wechsler ölçekleri, 

zekayı oluşturan farklı boyutları ölçtüğü varsayılan çeşitli alt ölçeklere, ayrıca sözel ve 

performans olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır (13,16). 

Weschler ölçekleri günümüze tekrar tekrar revize edilerek gelmiştir. WAIS, 

1981 yılında 16-74 yaş arasını kapsayarak, WAIS-R olarak değiştirilmiştir, 1992 

yılından bu yana WAIS-III olarak tekrar düzenlenmeye çalışılmaktadır. WPSSI, 1989 

yılında 3-7 yaş 3 ay arasını kapsayarak WPSSI-R olarak, WISC-R da 1991 yılında 6-16 

yaş 11 ay arasını kapsayarak, WISC-III olarak değiştirilmiştir. Ancak Türkiye’de 

WISC-III’ün standardizasyon çalışmaları yapılmadığı için halihazırda WISC-R 

kullanılmaya devam edilmektedir (16). 

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 1949 formunun Hacettepe Üniversitesi 

Psikoloji Bölümü tarafından yapılan Türkçe çevirisi, Türkiye’de herhangi bir uyarlama 

ve norm çalışması olmaksızın kullanılmaktaydı. Bu nedenle, Savaşır ve Şahin 1978’de, 

ölçeğin 1974 yılında Amerika’da yeniden düzenlemesi yapılan yeni formunun 

kültürümüze uyarlama çalışmasını başlatmışlardır. WISC-R’ın Türk çocukları üzerinde 
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standardizasyonu 1980 yılında tamamlanmış ve puan normları belirlenmiştir. Savaşır ve 

Şahin tarafından yapılan standardizasyon 6-16 yaş grubunda 1639 kişilik bir örneklem 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Alt testler arası korelasyon, Amerikan standardizasyon 

örnekleminde .21 ile .69 arasında değişirken, Türk standardizasyon örnekleminde bu 

değerler .51 ile .86 arasında değişmiştir. WISC-R’nin Türk kültürü üzerinde yapılan 

güvenirlik çalışmasında testin iki yarım güvenirliği, sözel bölüm için .97; performans 

bölüm için .93 ve toplam bölüm için .97 bulunmuştur. Bu değerler WISC-R’nin yüksek 

güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.  WISC-R’ da bireyin bir alt testten aldığı 

puan, o alt testin maddelerine verilen puanların toplamından oluşmaktadır. Elde edilen 

ham puanları, çocuğun takvim yaşına uygun standart puanlara çevirebilmek için, dört 

aylık yaş dilimlerine göre düzenlenmiş olan tablolardan yararlanılmaktadır (16). 

WISC-R, sözel ve performans olmak üzere iki ana alt bölümden oluşmaktadır. 

Sözel testler çocuğun iletişim gerektiren becerilerini ölçerken, performans testleri 

çocuğun sözel iletişim kullanma zorunluluğu olmayan becerilerini ölçer (16). 

Sözel alt testi 6 alt başlıktan oluşur. 

Genel bilgi: Bu alt test bireyin doğal zihinsel gücüyle orantılı olarak yakın 

çevresinden, okulundan, kültürel çevresinden ne kadar çok bilgi aldığıyla ilgili bilgi 

düzeyini ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler okul öğrenmesi, ailenin sunduğu kültürel 

fırsatlar, ilgiler, okuma alışkanlığı ve erken çocuklukta sunulan çevre şartlarının 

zenginliğidir. 

Benzerlikler: Bu alt test soyutlama ve kavram oluşturma yeteneği ve bunları 

doğru ifade edip edemediğini ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler, ilgiler ve okuma 

alışkanlığıdır. 

Aritmetik: Bu alt test dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme 

yeteneğini ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler, dikkat aralığı, kaygı, konsantrasyon, 

dağılabilirlik, okul öğrenmesi ve zaman baskısı altında çalışabilmedir. 

Sözcük dağarcığı: Bu alt test, çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini 

ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, ilgiler, okuma 

alışkanlığı, erken çocuklukta sunulan uyaran zenginliği ve okul öğrenmesidir. 

Sayı dizisi: Bu alt test, sözlü işitsel uyarıları anımsama gücünü ve dikkati ölçer. 

Sonuçları etkileyen faktörler, dikkat aralığı, dikkatin dağılabilirliği ve kaygıdır. 
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Yargılama: Bu alt test, akıl yürütme yeteneğini, gerçeğe uygun davranmayı, 

bireyin eriştiği duygusal ve mantıksal olgunluğu ölçer. Yargılama ve genel bilgi testleri 

birbirleriyle bağlantılıdır çünkü doğru akıl yürütme bazı bilgileri ve bunlardan 

yararlanabilmeyi gerektirir. Sonuçları etkileyen faktörler, ailenin sunduğu kültürel 

fırsatlar ve toplumsal normlara dair bilincin gelişimidir. 

Performans alt testinin alt başlıkları da 6 tanedir. 

Resim tamamlama: Bu alt test, dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme 

yetisini, görsel algılama ve ayrımlaştırmayı ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler, 

konsantrasyon ve zaman baskısı altında çalışabilmedir. 

Resim düzenleme: Bu alt test, bireyin olaylar dizisini algılayabilmesini, neden 

sonuç ilişkisini kurabilmesini, muhakeme gücünü ve dikkatini ölçer. Sonuçları etkileyen 

faktörler, yaratıcılık, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, çizgi romana aşinalık ve zaman 

baskısı altında çalışabilmedir. 

Küplerle desen: Bu alt test, görsel kaynaştırma ve görsel organizasyon yani 

sentez yeteneğini ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler, zaman baskısı altında 

çalışabilmedir. 

Parça birleştirme: Bu alt test, parça bütün ilişkisini kavrama ve görsel 

organizasyon, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğini ölçer. 

Sonuçları etkileyen faktörler, belirsiz durumlarda uygun tepkiyi gösterebilme, yap-

bozlarla tecrübe ve zaman baskısı altında çalışabilmedir. 

Şifre: Bu alt test, çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon ve görsel 

uyarıcıları sıraya koyma, psikomotor hız, anımsama ve konsantrasyon yeteneğini ölçer. 

Sonuçları etkileyen faktörler, kaygı, dikkatin dağılabilirliği ve zaman baskısı altında 

çalışabilmedir. 

Labirentler: Bu alt test, dikkati, görsel hareketsel koordinasyonu, figür zemin 

algısı ve planlama yeteneğini ölçer Sonuçları etkileyen faktörler, labirent çözme 

becerisi, bilgisayar oyunlarına aşinalık ve zaman baskısı altında çalışabilmedir (16,17). 

WISC-R’da sözel alt testlerden elde edilen standart puanların toplamında bireyin 

sözel puanı, performans alt testlerinden elde edilen standart puanların toplamından 

performans puanı elde edilir. Sözel puanlarla performans puanların toplamı ise toplam 

puanı oluşturur (16). 
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2.3. Zeka Kuramları 

Zekayı ilk kez kuramsal düzeyde açıklamaya çalışan araştırmacı Charles 

Spearman olmuştur. Spearman, değişik zihni yetenekleri ölçtüğü kabul edilen testlerin 

birbirleriyle olan korelasyonlarına faktör analizi tekniği uygulamış ve sonuç olarak bu 

testlerin ölçtüğü birbirinden farklı zihin güçlerinin ortak bir yanı olduğu kanısına bir kez 

daha varmıştır. Tüm zihinsel etkinliklerin temelinde ortak genel bir faktörü ”g” faktörü, 

grup faktörü şeklinde ele alınan diğer özel faktörleri de “s” faktörü olarak belirlemiştir. 

g faktörü öğrenme düzeyini belirler, bilginin deneyime dönüştürülme oranını etkiler, 

akıl yürütme, problem çözme, soyut düşünme, hızlı öğrenme gibi özelliklerle ilişkilidir. 

Genel bilgi birikimi de g faktörünün sonucudur. Bugün kullanılan genel yetenek ve 

genel zeka budur (18). 

Thorndike, Spearman’ın g faktörünü reddeder ve zekanın birbirinden ayrı 

faktörlerden meydana geldiğini belirtir. Buna göre faktörler birbirinden bağımsızdır ve 

genel bir zeka yoktur. Zeka değil zekalar vardır. Thorndike, zekayı üçe ayırır (8): 

1. Soyut zeka (Sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama ve kullanma 

yeteneği), 

2. Sosyal zeka (İnsanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurma yeteneği), 

3. Mekanik zeka (Çeşitli araç, gereç makineleri anlama ve kullanma yeteneği). 

Buzan ve Keane (1994), Thorndike’ın Çoklu faktör kuramından yola çıkarak 

yakın zamanda zekaya ilişkin yeni bir kuram geliştirmişlerdir. Kuramlarında zekanın 

boyutlarını daha kapsamlı ele almışlar ve dokuz boyut tanımlamışlardır. Bunlar sözel 

zeka, sayısal-mantıksal zeka, mühendislik–uzamsal zeka, duyusal zeka, bedensel-

devinimsel, yaratıcı zeka, özedönük zeka, kişilerarası zeka ve ruhsal zekadır (14). 

Thurstone, grup faktör kuramcısı olarak bilinir ve zekanın sayısallık, sözellik, 

kelime akıcılığı, akıl yürütme, bellek ve algı gibi on iki faktörden oluştuğunu 

belirtmiştir. Luria’nın modeline göre, her biri beynin bir alanıyla ilişkili olmak üzere üç 

işlevsel düzey vardır: Genel uyanıklılık ve dikkat en temel düzeyde olmak üzere, 

üstünde bilgilenme, onun üzerinde de planlama ve kurgulama gibi eşzamanlı ve ardışık 

olarak işleyen üst düzey işlevler vardır (19). 

Bir başka çok faktörlü zeka kuramcısı Guilford’un  geliştirdiği zeka testi insanın 

bilişsel sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu ve süreçlerle ilgili işlemlerin bireyden 
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bireye farklılık gösterdiği görüşüne dayanır. Guilford zekaya ilişkin bu çok faktörlü 

kuramında 120 faktör ele almış ve günümüzdeki sosyal ve öze dönük zekaların temelini 

oluşturacak görüşleri ortaya koymuştur. Bireyler zihinsel yapıları gereği 120 faktörün 

temsil ettiği yeteneklere aynı oranda sahip olmayabilirler (20). 

Sternberg ise üç aşamalı (Triarşik) zeka kuramını ortaya koymuş, geleneksel 

testlerin analitik zekayı ölçtüğünü söyleyerek, okul ve iş başarısını gösteren pratik 

zekayı ve yaratıcı zekayı bundan ayırmıştır. Kuram; zekayı, çevreyi seçme, 

biçimlendirme ve çevreye uyum gösterme için gerekli zihinsel yetenekler olarak 

tanımlamıştır. Bu kurama göre insan zekası daha önceki kuramlarda yer almayan 

çeşitlilikte becerileri içerir. Dahası, gerçek yaşamda etkili performans için gereken 

becerilerin geleneksel zeka testlerinin ölçtüğü beceriler kadar önemli olduğu ileri 

sürülmüştür. Zekanın anlaşılması için bilgi işlemenin üç boyutunun anlaşılması 

gerektiğini savunmaktadır. Bu üç boyut; bileşenli zeka davranışı, yaşantısal zeka 

davranışı, bağlamsal zeka davranışıdır. Bileşimsel zeka davranışı, kuramın ilk boyutunu 

oluşturmaktadır, bu alandaki zihinsel süreçler bir çok zeka kuramı tarafından 

vurgulanmıştır. Nasıl yapılacağını öğrenme, yeni bilgiyi kazanma, görevi etkinlikle 

yürütme gibi yetenekler bu boyutun özelliklerindendir. Yaşantısal zeka davranışı 

kuramın ikinci boyutudur. Yeni işlere uyum sağlama, yeni kavramları kullanma, yeni 

durumlara etkin biçimde tepki verebilme, iç görü kazanma ve yaratıcı biçimde uyum 

gösterme, bu boyutun özelliklerindendir. Bağlamsal zeka davranışı ise kuramın son 

boyutunu oluşmaktadır. Bu boyut zeka ve dış dünya arasındaki ilişkileri içermektedir. 

Dış çevreye uyum gösterme, seçim yapma, değişilmeme yeteneğini kapsamaktadır. 

Sternberg’e göre bağlamsal zeka yönünden gelişmiş kişiler güçlü yönlerini öne 

çıkarmada ve zayıf yönlerini ödünlemede oldukça başarılıdırlar. Yeteneklerinin çoğunu 

becerilerine uygun durumları aramakta kullanabilmektedirler. Bu durumları 

yeteneklerini gösterebilecek ve geliştirebilecek şekilde biçimlendirebilir ve 

yeteneklerine daha uygun yeni durumları ne zaman arayacaklarını bilmektedirler (10). 

Catell (1963) zihinsel yetenekleri açıklamada iki temel etmen belirlemiş ve 

bunları akıcı zeka ve kristalize zeka olarak adlandırmıştır. Akıcı zeka yeni problemleri 

ve yeni durumları başarıyla ele alabilme yeteneğini, kristalize zeka ise bilginin 

saklanması, beceriler, akıcı zekanın kullanılması ve deneyimlerden elde edilen 

stratejileri kapsamaktadır. Horn Catell (1966) bu iki tür zeka anlayışını geliştirmiş, akıcı 
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zekanın, her yöne doğru hareket edebildiğini ve yaşla birlikte azalırken, kristalize 

zekanın yükselmeye devam edebildiğini öne sürmüştür. Cattel ilk olarak “zeka testi” 

(mental test, 1980) terimini kullanan kişidir. Cattell’in geliştirdiği zeka testi bireysel 

olarak uygulanan, bireylerin kas gücünü, hareket hızını, ağrıya karşı olan hassasiyeti 

ölçen, reaksiyon zamanı ve bellek gücü gibi test durumlarından oluşmaktaydı. Cattell’in 

testleri, Galton’un reaksiyon zamanı ve duygulardaki keskinliği ölçmesine dayanan 

görüşlerin devamı niteliğindeydi (21). 

Zeka üzerinde uzun yıllar çalışan ve zekaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 

araştırmacılardan biri de Howard Gardner’dır. Gardner 1983’te yazdığı “Aklın 

Çerçeveleri” adlı kitabında zekayı, bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan 

bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve 

verimli çözümler üretebilme becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni ve 

karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla, 

Gardner “çoklu zekâ kuramı” ile zekâ konusuna daha geniş bir bakış açısı kazandırmış 

ve insanların sahip oldukları farklı yetenek ve potansiyelleri “zeka alanları” olarak 

tanımlamıştır. Gardner, bireyin belirlenebilen yedi zekası olduğunu söylemiş daha sonra 

buna bir yenisini ekleyerek sayıyı sekize çıkarmıştır. Gardner’ın çoklu zeka kuramını 

oluşturan sekiz zeka türü şunlardır: Sözel/ Dilsel zeka, Mantıksal/ Matematiksel zeka, 

Görsel/ Uzamsal zeka, Bedensel/ Kinestetik zeka, Müzik/ Ritim zeka, Kişilerarası zeka, 

Kişisel zeka ve Doğa zekası (22). 

Geçmişte zekanın sabit olduğu ve değiştirilemeyeceği, doğuştan getirilen bir 

özellik olduğu, ömür boyu aynı kalacağı görüşü benimsenmekteydi. Ancak günümüzde 

beyin zeka konusundaki çalışmalar sonucunda araştırmacıların insanın zihinsel 

kapasitesiyle ilgili tek bir sınırlılık olduğunu bu sınırlılığın da insanın kendi zihinsel 

gücünün sınırlılığı ile ilgili olduğu görüşleri benimsenmektedir. Bunun bir adım 

ötesindeki çalışmalar ise insanın hangi yaşta ve hangi zeka düzeyinde olursa olsun, 

zihinsel kapasitesini geliştirmenin mümkün olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 

yoğun çalışmaların başlangıcı 1976 yılında Ned Herrmann’ın çalışmaları ile daha başka 

bir boyut kazanmıştır. Yaratıcılığın kaynağını ve beynimizdeki yerini belirlemek üzere 

çalışmalarına başlayan Ned Herrmann, çalışmaları sonunda beyin başatlıklarını ölçen 

bir araç geliştirmiş 500.000’den fazla kişiye uygulayarak aracının geçerliliğini ve 

uygulanabilirliğini göstermiştir. 1981 yılında Dr. Roger Sperry beynin sol ve sağ 
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yarıkürelerinin bilgiyi işleme sürecinde farklılıkları olduğunu ortaya koyan çalışması ile 

Nobel ödülünü kazanmıştır. Bu çalışmada sol yarı kürenin bilgiyi daha doğrusal ve 

birbirini bir süreçle işlediği, buna karşın olarak sağ yarı kürenin ise daha yaratıcı ve 

simultane bir süreç kullandığı ortaya konulmuştur (20). 

Zeka üzerine yapılan tartışmalarda en çok üzerinde durulan konulardan biri, 

davranışların temelinde yatan nedenlerin bireylerin kalıtımsal özelliklerinden mi, yoksa 

çevresel faktörlerden mi kaynaklandığının ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır (23). Her ne 

kadar araştırmacılar insan genetiğini kontrol edemeseler de, insanlarda doğal olarak 

ortaya çıkan olguları incelemişlerdir. İkizler genetik ve çevre faktörünü araştırmak için 

çokça araştırılmışlardır. Çoğu ikiz araştırmaları birlikte ve ayrı büyütülmüş ikizlere 

uygulanan zeka testleri ile yürütülmüştür. Newman ve ark. yaptıkları araştırma ikizlerin 

birlikte yada ayrı büyütülmüş olsalarda benzer puanlar aldıklarını ortaya koymuştur 

(19). 1969 yılında, ırkların zeka seviyeleri arasında farklılıklar olduğuyla ilgili bir 

araştırma sonucu, zeka üzerindeki genetik etkiler konusu büyük tartışmalarla gündeme 

gelmiştir (24). Çoğu davranış genetikçisi, kalıtımı, zeka üstündeki tek etkili değişken 

olarak kabul etse de, bir kısmı çevre ve kültürel etkilerin de zeka üzerinde rol 

oynadığını öne sürmüştür (21). Skeels ve Dye (25) 1930’lu yıllarda yetimhanede 

yaptıkları gözlemlerde IQ puanının çevresel uyarılmadan etkilendiğini göstermişlerdir. 

Davranışsal genetik üzerine çalışan bilim adamları yapılan çalışmalar sonucunda şu 

genellemeye ulaşmışlardır. Kalıtım beli davranış özelliklerinin alt ve üst sınırlarını 

belirler. Bu sınırlar içinde davranışın gerçekte nerede olacağını ise çevresel koşullar 

belirler (26). 

2.4. Zeka ve Nörogörüntüleme Yöntemleri 

21. yüzyılda gelişen teknoloji beynin nasıl çalıştığını anlama çabamıza hız 

veriyor. Beyin görüntüleme teknikleri farklı beyin bölgelerinin tayinini, bunların 

birbirleriyle ilişkilerini ve hafıza, öğrenme, dikkat ve muhakeme gibi psikolojik 

prosseslerin temelinde yatan gerçeği anlamamızda yardımcı. Son 20 yılda yapılan 

elliden fazla nörogörüntüleme çalışmasının hala cevabını aradığı soru ise: Beyinde bir 

zeka merkezi mi var, yoksa beynin birçok yerinde bulunan değişik alanlar çeşitli 

şekillerde birlikte çalışıp zeka davranışını mı sergiliyorlar? (27). 

Beyin fizyolojisini anlamak ve zekaya ilişkin öznel korelasyonlar tanımlamak 

isteyen araştırmacılar kendi zamanlarının en gelişmiş teknolojisini kullanarak 
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çalışmışlardır. Halstead 1947’de “Zeka beynin neresindedir?” sorusuna cevap ararken 

zeka ve ileri kognitif fonksiyonların lokalizasyonunda iki görüş hakimdi: Birincisi 

beynin bir bütün olarak bağımsız ve kendine özgü çalıştığını, ikincisi ise kognitif 

fonksiyonlardan farklı kortikal bölgelerin sorumlu olduğunu ileri sürmekteydi. Pavlov 

(1949) bu çelişen görüşleri sentezlemiş ve özetle; beyin fonksiyonlarından farklı 

kortikal alanların sorumlu olduğunu fakat bu alanların bir kognitif görevi 

gerçekleştirmek için ortak çalıştığını belirtmiştir. Bugünde korunan bu yaklaşım, 

modern nörogörüntüleme yöntemlerinin temel kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır 

(28). 

Beyin tüm hacmi ve kafatası ölçümleri ile zekayı ilişkilendiren araştırma 

sonuçları, bugünkü çalışmalara yön veren önemli ürünlerdir. 19. yüzyıl boyunca ve 20. 

yüzyılın başlarına kadar beyin tüm hacmi ve genel mental yetenekler arasındaki ilişki 

herkesçe kabul görmüştü (29). Gall (1758-1828), akla gelebilecek her türlü insan 

davranışının beyindeki izdüşümlerini temsil etmek üzere kafatası üzerine lokalize 

edilebileceği düşüncesi olan frenoloji kavramını geliştirmiş; kişilik ve aklın kafatasında 

yerini bulan bölüm ve çizgilerin sınırlarını çizdiğini, bu bölgenin beynin yüzeyine ve dış 

çepere yayılacağını, hangi yüzey daha çok yayılmışsa, o bölümün karşıtı olan yeteneğin 

de o derece gelişeceğini ileri sürmüştür. Kafatası büyüklüğünün insan zekasının 

düzeyini kestirmek üzere kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Broca (1824-1880) Gall’in 

teorisini kafatası çıkıntılarıyla değil, klinik lezyonlarla araştırsada, kafatasının iç ve dış 

yüzü ve tüm beyin hacmi ölçümleri yapmış ve beyin hacminin büyüklüğü ve mental 

yetenekleri bağlantılandırmıştır (30). Bu sonuçlar, methodların sınırlılığına meydan 

okuyan yine de zekayı, subjektif ölçümlere, rütbe derecelerine ve işgücüne dayandıran, 

nicel veri analizinin yapılamadığı bir dönemin ürünleridir (31). Sir Francis Galton 

(1888), beyin boyutları ve zeka arasındaki ilişkiyi otopsi sonuçlarına dayandırmadan 

araştıran ilk kişidir. Cambridge Üniversitesi mezunu 1000 erkek katılımcı ile yaptığı 

çalışmada başın genişlik ve boy ölçümlerini yapmış, onur derecesiyle mezun kişilerin 

beyin boyutlarının diğerlerine göre % 2-% 5 daha geniş olduğunu göstermiştir. Karl 

Pearson (1906), Galton’un verilerini korelasyon katsayısı kullanarak yeniden analiz 

ettiğinde ise, korelasyonu r=0,11 bulmuştur (32). İkinci dünya savaşı süresince (1939-

1945) ve Hitler’in ırkçı politikalarına duyulan nefret nedeniyle, kraniometri ırksal 

önyargının koyu bir formu olarak görülmüş ve bu dönemde beyin hacmi ve zeka 

ilişkisini araştıran çalışmalar büyük ölçüde durdurulmuştır (29). Van Valen (1974) 
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beyin hacmi ve zeka arasındaki ilişkiye dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş ve bir 

çok çalışmayı özetlediği metaanalizinde kafa boyutları ve zeka arasındaki ortalama 

korelasyonu r=0,15 göstermiştir (33). 

İn vivo beyin görüntülemede ilk kullanılan yöntem ise bilgisayarlı tomografidir. 

Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin 

kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik bir teşhis yöntemidir. 1970’lerde 

klinik kullanımı yaygınlaşmış, zekanın anormal düştüğü klinik populasyonla ilgili 

birçok çalışmada kullanılmıştır. Bilgisayarlı tomografinin IQ ve beyin hacmi arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasında en çok odaklandığı konu ventrikül genişliği olmuştur (24). Yeo 

ve ark. (34) beyin ve ventrikül hacminin volumetrik ölçümleri ve zeka arasındaki 

ilişkiyi bilgisayarlı tomografi ile araştırmış. Sonuçlar anlamlı bir korelasyon 

göstermemiştir. Bilgisayarlı tomografinin, radyasyon nedeniyle biyolojik risk taşıması, 

kemik bölgesine yakın alanlarda artefaktlar gözükmesi nedeniyle zeka araştırmalarında 

kullanımı tercih edilmemektedir (24). 

Beyin hacmi ve zeka arasında pozitif korelasyon gösteren Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG) çalışmaları da mevcuttur. Wickett ve ark. (35) kadınlarda toplam 

beyin hacmi ve zeka arasında anlamlı korelasyon göstermişlerdir. Beyin boyutunun 

kadınlarda özellikle sözel zeka için önemli bir faktör olduğu da bildirilmiştir. Benzer 

sonuçları gösteren Witelson ve ark. (31) 100 kişiye yapılan otopsi çalışması sonucunda, 

beyin boyutunun kadınlarda ve sağlak erkeklerde sözel zekayla ilişkili olduğunu, solak 

erkeklerde ise bu etkinin görülmediğini bildirmişlerdir. Kadınlarda mekansal algılama 

yetisi de beynin büyüklüğüne bağlı. Fakat bu etki sözel zekada olduğu kadar belirgin 

gözükmemektedir. Ayrıca erkeklerde beyin hacmi ilerleyen yaşla küçülmekte, 

kadınlarda ise bu etki gözükmemektedir. Flashman ve ark. (36) lober hacim düzeyinde 

yaptıkları araştırmada, frontal, temporal, parietal, oksipital lob ve serebellum hacmi ile 

IQ arasında korelasyon olduğunu göstermişlerdir. Frontal (r=0,24), temporal (r=0,28) ve 

parietal (r=0,24) korteks hacimleri ise ağırlıklı olarak performans IQ ile korelasyon 

göstermiştir. MRG çalışmalarında beyin hacmi ve zeka arasında korelasyon 

göstermeyen tek çalışma Tramo ve Gazzaniga (37) tarafından yayımlanmıştır. On tek 

yumurta ikizi ile yapılan çalışmada beyin hacmini etkileyen kalıtsal yapı ve zeka 

arasındaki ilişkide anatomik alan ölçümleri (midsagital kallozal alan, forebrain, kortikal 

alan ve kafa çevresi) ve kalıtsal yapı arasında anlamlı korelasyon gösterilmiştir fakat 
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zeka ilişkisi bulunamamıştır. Andreasen ve ark. ise (38) gri cevher hacmi ve IQ arasında 

pozitif korelasyon (0,35) göstermişlerdir. Beyaz ve gri cevher hacminin zeka ile 

korelasyonda olduğunu gösteren başka araştırma sonuçları da vardır (39). İnsan, doğal 

skaladaki en geniş beyin (balina) veya kortikal (fil, balina) hacime sahip canlı 

olmamasına rağmen, en zeki canlı kabul edilmektedir. Dolayısıyla beyin hacmiyle ilgili 

bu çalışmalar, beyin yapısı ve IQ arasındaki ilişkinin beyin dokusunun nicelikten çok 

niteliksel özelliklerine (Dendritik dallar, miyelin kalınlığı, 11 milyon civarındaki 

kortikal nöron sayısı, nöronlar arası iletimin hızı, nörotransmiterler ve nörokimyasal 

faktörler) dayandığını düşündürmektedir (28,40). 

Broadmann’ın (1912) bildirdiği bölgesel hücre organizasyonundaki farklılıklara 

rağmen, beyin kolayca teşhis edilebilir kortikal bölgelerine ayrılamaz (28). MR 

görüntülerinin farklı doku tiplerine segmentasyonu üzerine dayanan voksel temelli 

morfometri; standart görüntüleri otomatik olarak bölümlerine ayırabilmektedir (gri 

cevher, beyaz cevher, serebrospinal sıvı). Bu gelişme, gri ve beyaz cevher arasındaki 

yapısal farklılıkların tespit edilmesini sağlayarak; volumetrik sonuçlar ile nörolojik- 

psikiyatrik hastalıkları bağlantılandıran klinik voksel temelli morfometri çalışmalarında 

genel bir patlama yaratmıştır (41). Voksel temelli morfometri kullanılarak zeka ile 

volümetrik ölçümler arasındaki korelasyonu tayin etmek için tasarlanan çalışmalar 

vardır. İlk çalışmada Wilke ve ark. (42) toplam IQ ile singulat (brodmann area- Ba 32) 

gri cevher arasında korelasyon bildirmiştir. Haier ve ark. (43) frontal alan (Ba 9,10,46), 

temporal alan (Ba 21,22,37,42), parietal alan (Ba 3,43) ve oksipital alan (Ba 19) gri 

cevher ve Ba 39 da beyaz cevher hacmi ile IQ arasında anlamlı ilişki gösterilmiştir. 

Ayrıca bu bölgeler genç ile yetişkin aynı zamanda kadın ile erkek arasında 

farklılaşmaktadır (44). Zeka ile anterior singulat ve frontal korteks gri cevher hacmi 

arasında korelasyon gösteren başka çalışmalarda vardır (45,46). Lae ve ark. da (47), 

performans IQ ve serebellumun sağ posterior lobu arasında korelasyon bildirmişlerdir. 

Beynin glikoz kullanımı, bölgesel kan akımı ile ilgili işlevsel değişiklikleri 

belirleyen, ilgili beyin bölgesini saptamaya çalışan Pozitron Emisyon Tomografi (PET) 

tekniğinin kullanıma girmesiyle kognitif görevlerdeki performansın bölgesel serebral 

kan dolaşımındaki azalma ile birlikte görüldüğü bildirilmiştir (28). PET nöronal 

aktiviteyi ölçmeye yönelik bir yöntemdir. Serebral kan akımı, oksijen kullanımı ve 

glikoz tüketimi nöronal aktiviteyi yansıtan bulgulardır. Ayrıca bu yöntem, 
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nörotransmiter reseptörlerinin ve taşıyıcılarının lokalizasyon ve yoğunluğunu ölçmeye, 

sinaptik aktivitede oluşan değişikliklerin beyindeki bölgelerini belirlemeye de yardım 

eder (48). Literatürde bölgesel glikoz metabolik oranı ve kognitif performans arasında 

ters korelasyon gösteren araştırma sonuçları vardır (49). En anlamlı ters korelasyonlar, 

temporal, parietal, oksipital loblar ve frontal kortekste bildirilmiştir (50). Benzer bir 

PET çalışmasında, yüksek g-yüklü bir sözel akıcılık testi performansı ile frontal, 

parietal ve temporal loblarda ters korelasyon gösterilmiştir (51). Araştırmacılar ters 

korelasyonun beyin etkinliğinin bir göstergesi olduğunu bildirmişler ve mental 

retardasyonu beyin etkinliğindeki artış ve yüksek beynin aktivasyonu ile 

ilişkilendirmişlerdir. Haier ve ark. (52) IQ puanı 50 ile 75 arasında değişen bir grup 

katılımcı ile yaptıkları çalışmada yüksek glikoz tüketimi bildirmişlerdir. 

Shaw ve ark. (53) zeka konusunda beyin büyüklüğünün değil korteks 

kalınlığının etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yaşları 5-19 arasında değişen 307 çocuğu 

yılda iki kez inceleyerek manyetik rezonans tomografisiyle alınan görüntüleri en yüksek 

IQ, yüksek IQ ve ortalama IQ olarak üçe ayırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre 

korteks gelişiminin en değişken olduğu grup en yüksek zekaya sahip olan çocuklar. 

Zeki çocuklarda, prefrontal korteks gelişiminin daha uzun sürmesinin, bilişsel 

devrelerin gelişimi için daha çok zaman verdiği ileri sürülmüştür. 

Manyetik rezonans spektroskopi beyin metabolizmasını in vivo olarak 

inceleyebilen bir görüntüleme yöntemidir. Nöral değişimin nörokimyasal bileşenlerinin 

nicel ölçümünü sağlar. MRS nörolojik ve psikiyatrik bozukluklarda patolojik 

mekanizmaların incelenmesinde, uzun dönemli değişikliklerin izlenmesinde ve son 

dönemde de bilişsel değişkenler ve zeka ile nörometabolizma arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (54). 

Normal beyin dokusunda MRS ile saptanan başlıca pikler arasında NAA ve Cho 

ve Kreatin (Cr) bulunur (1). NAA düzeyindeki azalma nöronal hasar (55), ölüm (56) 

veya mitokondriyal disfonksiyon (57) kaynaklı olabilir. NAA oranı, hasarlanmış 

kognisyon (58) ve zayıf fonksiyonel sonuçlarla (59) da ilişkilendirilmiştir. Cho ise 

miyelinasyon ve hücre zarı metabolizmasının dolaylı bir belirteci olarak düşünülebilir. 

Düzeyindeki artış beyin tümörleri veya demyeline edici hastalıklar gibi bazı durumlarla 

ilişkilidir. Cho düzeyindeki azalma ise membran döngüsünün azalması ile ilişkili 
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olabilir. Cr normal beyin dokusu ve farklı patolojik durumlarda nispeten sabit kalan bir 

değer olduğundan referans pik olarak kabul edilir (60). 

NAA, nöron gövdesi, dendrit ve aksonlar üzerinde bulunan bir aminoasittir. 

Merkezi sinir sisteminde bulunan en duyarlı metabolittir ve nöroaksonal belirteç olarak 

kabul edilir. Nöronal yapılardaki anormallikler NAA düzeylerinde azalmaya neden olur 

(54). Duchenne müsküler distrofide beyin metabolizmasını araştıran Tracey ve ark. 

(61), manyetik rezonans spektroskopi ile ölçülebilen metabolitler ve zeka arasında ilişki 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir ve düşük IQ birçok çalışmada NAA düzeyi ile 

ilişkilendirilmiştir. Hashimoto ve ark. (62) beyinde NAA/Cho oranının mental 

retardasyon tanısı almış çocuklarda sağlıklı kontrol grubuna göre azaldığını 

belirtmişlerdir. Gadian ve ark. (63) temporal lob epilepsisinde kognitif fonksiyonları 

etkileyen patolojileri manyetik rezonans spektroskopi kullanarak incelemişler. Sol 

yandaki patoloji sözel kognitif fonksiyonlardaki kayıpla, sağ yandaki patoloji sözel 

olmayan fonksiyonlardaki kayıpla bağlantılandırılmıştır. Sonuçlar, yetişkinlerde 

gözlenen beyin fonksiyonlarının laterizasyonu ile tutarlı gözükmektedir. Rae ve ark. 

(64) kognitif süreçlerin önemli ölçüde etkilendiği Williams sendromunda biyokimyasal 

değişimleri inceledikleri çalışmalarında, serebellumda NAA düzeyini kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede düşük bulmuşlardır. 

Hastalıklar için olduğu gibi, nörometabolik durum normal bireylerde de beyin 

fonksiyonlarındaki değişime katkıda bulunur. Bu nedenle, MRS ile yapılan 

nörometabolik konsantrasyon ölçümleri sağlıklı insan beyni içinde kognitif 

fonksiyonlarla bağlantılandırılmalıdır (1). Rae ve ark. (65) beyin biyokimyası ve 

fonksiyonları arasındaki ilişkiyi H ölçümleri ve Wechsler çocuklar için zeka ölçeği 

performansını kullanarak araştırmıştır. Fronto-parietal kortekste H hacminin yüksekliği 

ve zeka arasında anlamlı pozitif korelasyon gösterilmiştir. Bu sağlıklı örneklem 

grubunun kullanıldığı ilk çalışmadır. NAA ve kognisyon ilişkisini araştıran çalışmalar, 

bu ilişkinin net bir resmini çizemiyor olsa da, bu hipotezi destekleyen yükselen bir 

eğilim gösterilmektedir. Literatürde NAA ve kognisyon ilişkisinde, düşük NAA düzeyi 

ile yüksek IQ performansı arasında korelasyon bildiren herhangi bir araştırma sonucu 

yoktur (5). 

NAA oranının kognisyonla ilişkisinin cinsiyet faktöründen etkilendiğini 

gösteren çalışmalarda mevcuttur. Pfleiderer ve ark. (66) kadınlarda, dorsolateral 
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prefrontal kortekste ve sol anterior singulatta ölçülen NAA düzeyi ile sözel test puanı 

arasında ilişki tanımlamışlardır. Ayrıca NAA düzeyi ile kelime dağarcığı alt test skorları 

arasında da pozitif korelasyon göstermişlerdir. Jung ve ark. (6) kadınlarda bilateral 

frontal alanlar ve sol oksipitoparietal alanda NAA düzeyi ile zeka arasındaki ilişkiyi 

araştırılmış. Sonuçlar, sadece sol oksipitoparietal alan NAA düzeyi ile zeka arasında 

ilişki göstermiştir. Önceki çalışma sonuçlarıyla (66) tutarlı olarak, kadınlarda sol frontal 

ve sol oksipitoparietal alan toplam NAA düzeyi ile zeka korelasyonda gösterilmiştir. 

Jung ve ark. (5) sağ anterior gri cevherde NAA düzeyinin düşüklüğü ile sözel alt test 

puanının yüksekliği arasında ilişki bildirmişlerdir. Sağ posterior gri cevherde de NAA 

düzeyi ve performans alt test puanı arasında pozitif korelasyon gösterilmiştir. Önceki 

çalışmaların tersine (6,66) , korelasyon erkeklerde (r2=0,21) kadınlara (r2=0,004) kıyasla 

daha güçlüdür. 

Difüzyon tensör görüntüleme olarak da adlandırılan difüzyon tensör manyetik 

rezonans görüntüleme (DT-MRG), beyin beyaz madde yolaklarının niceliksel bilgisini 

ve bu yolakların yöneliminin tahminini noninvaziv olarak invivo sağlaması sebebiyle 

önemli bir görüntüleme yöntemidir (67). 

Tensörden bize hücresel mikroyapı hakkında bilgi sağlayan ve kantitatif olarak 

elde edilen en sık ölçüm fraksiyonel anizotropi (FA), anizotropik su dağılımının 

ölçümüdür ve hücresel yapıların fiber lifler arasında yönlülük derecesini ve bu nedenle 

onların yapısal bütünlüğünü yansıtır (68). FA özellikle miyelinli sinir yolaklarında 

yüksek oranda bildirilmektedir. Miyelinizasyondaki artış ve geniş fiber çapı, nöral 

iletim hızındaki artışla ilişkilendirilmektedir (2). Bu durum kognitif fonksiyonların 

iyileştirilmesine destek gözükmektedir (28). 

Sağlıklı örneklemde beyaz cevher yapısı ve zeka arasındaki ilişkiyi difüzyon 

tensör görüntüleme ile araştıran Schmithorst ve ark. (67), yaşları 5-18 arasında değişen 

47 kişide fraksiyonel anizotropi (FA) ve ortalama dağılma gücü ölçümleri ile (MD) 

Weshler çocuklar için zeka ölçeği III skorları arasında korelasyon gösterilmiştir. FA 

ölçümleri ile bilateral frontal ve oksipitoparietal beyaz cevher arasında pozitif 

korelasyon bildirilmiştir. Ayrıca FA ve sözel alt test skorları (r=0,57) arasındaki 

korelasyon sözel olmayan alt test skorlarına (r=0,33) kıyasla daha güçlü bulunmuştur. 

Broca (BA 44) alanını Wernike (BA 22) alanına bağlayan beyaz cevher bütünlüğünün 
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zekadaki bireysel farklara hassas gözüktüğü bildirilmiştir. Sağlıklı örneklemde FA ile 

zeka performansını ilişkilendiren başka araştırma sonuçları da mevcuttur (4,68,69,70). 

2.5. Korpus Kallozum 

Korpus kallozum (KK) beyin hemisferleri arasındaki ana iletim yoludur. Her iki 

hemisferdeki homolog alanlar arasındaki duyusal, motor ve bilişsel bilginin 

iletilmesinde bütünleştirici bir rol oynar. KK beyindeki en büyük bağ dokusu lifleri 

demetidir; supratentoryal hacmin yaklaşık 1/9’una karşılık gelir (71). 

KK anatomik özellikleri çok iyi tanımlanmış fakat kimsenin fonksiyonel 

anlamını düşünmediği bir yapıdır. Bunun nedeni onun fonksiyonlarıyla ilgili bilgimizin 

sınırlı olması değildir. Korpus kallozumun fonksiyonel anlamı, asosiasyon düşüncesiyle 

aynı günlerde gündeme gelmiş, fakat onun akıbetine uğrayarak uzun süre unutulmuştur 

(30). 

Korpus kallozuma bu ismi ilk veren 2. yüzyılda Bergamalı Galenus olmuştur 

(Claudio Galenus 131-201). İsim korpus kallozumun kemiksi görünümünden ötürü 

Callus’dan gelir. On altıncı yüzyılda Vesalius tarafından anatomik tarifi yapılmıştır 

(Andreas Vesalius 1514-1564). İngiliz Nöro-Anatomist Willis, 17. yüzyılda korpus 

kallozumun görevi üzerine bazı tahminlerde bulunmuş ve bölgenin tamamının (korpus 

kallozum ile girus singuli) hayal gücünün merkezi olduğunu ileri sürmüştür (Thomas 

Willis 1621-1675). Aynı yüzyılın sonlarında Fransız La Peyronie bölgenin hayal gücü 

değil ama ruhun oturduğu yer olduğunu düşünüyorken (Francois Gigot de La Peyronie 

1678-1794). 18. yüzyıl’da yine bir Fransız filozof, astronom, araştırıcı Vicq D’Azir 

oldukça doğru bir tahminde bulunarak korpus kallozumun iki hemisfer arasında 

bağlantıyı sağlayan organ olduğunu tahmin etmiştir (Felix Vicq D’Azir 1748-1794) 

(72). Korpus kallozumun fonksiyonları konusundaki en önemli katkı Dejerine’nin 

1892’de yaptığı lezyon lokalizasyonudur (Dejerine 1849-1917). Okuma bozukluğu olan 

hastasına yaptığı otopsi sonucu sol parietal lobun arka-alt tarafında bir lezyon bulan 

Dejerine, bu lezyon beraberliğinde tanımladığı korpus kallozumun splenium (kuyruk 

bölümü) lezyonunu, hastada var olan okuma bozukluğunun esas nedeni olarak kabul 

etmiştir. Bu çalışmadan beri, korpus kallozumun arka bölümünün her iki oksipital 

korteksi bağlayan ana geçiş yolu olduğuna inanılmaktadır (30). Korpus kallozumun 

fonksiyonları konusundaki ikinci büyük katkı Liepmann’ın sağ hemiplejisi ve sol elinde 

beceriksizlik olan hastasına yaptığı otopsidir. Ponsun sol bölümünü etkileyen lezyonu 
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sağ hemiplejinin nedeni; sol frontal lobun iç yüzünde ve korpus kallozumun ön 

bölümünde bulunan lezyonu ise sol el beceriksizliğinin nedeni olarak açıklar. Bu 

çalışmadan beri, korpus kallozumun ön bölümünün her iki hemisferin motor alanlarının 

birbirine bağlanmasında temel geçiş noktası olduğuna inanılmaktadır (30). Zaman 

içinde konu üzerine çok sayıda bildiriler ve monografi olarak yayınlanan bilimsel 

makaleler çıkmaya başladı. Bunlardan Mingazzini ve Probst monografisi ilklerdendir. 

Beyin cerrahisinin gelişmesi modern tekniklerin cerrahiye girişi kallozotomi ve 

komisirotomi ameliyatlarının yaygınlaşması ile erişkinlerde korpus kallozumun 

görevleri ve lezyonları sonrası belirtileri oldukça zengin bir literatür alanı 

oluşturmuştur. Amerikan ekolünde Sperry, Bogen ve ark.’nın yayınladığı Split Brain 

(ayrık beyin) çalışması onlara Nobel ödülü getirmiştir (72). Bu deneylerden birinde, bir 

maymunda, korpus kallozum ve optik kiyazma uzunlamasına kesilerek ayrılmış; 

böylece, bir gözden gelen sinyallerin yalnızca o göz yanındaki beyin yarıküresine 

gitmesi sağlanmıştır. Maymunun sol gözü kapatılmış ve yalnızca sağ gözünü kullanarak 

bazı şeyleri tanıması öğretilmiştir. Daha sonra sağ gözü kapatılmış ve bildiği şeyleri 

tanıyıp, tanıyamadığı sınanmıştır. Maymunun sol gözü ile tanıyamadığı görülmüştür. 

Ancak aynı deney, bu kez yalnızca optik kiyazmayı ayırıp, korpus kallozumu sağlam 

bırakarak tekrarlandığında, hiç yanılmaksızın, beynin, bir yarıküresindeki tanımanın, 

karşı yarıkürede de tanımayı oluşturduğu görülmüştür (73). Korpus kallozumun insan 

beyni için ne anlamlar ifade ettiğini gösteren bir başka örnekse beyin gelişimiyle 

ilgilidir. İnsanlarda el dominansına ilişkin ilk belirtiler 1 yaşında ortaya çıkmakta, 3 yaş 

civarında yerleşmektedir. Dominansın derecesi yaşın ilerlemesi ile birlikte artmakta ve 

8-9 yaşlarında kesin yerleşme olmaktadır. Bunun nedeni, korpus kallozum 

miyelinizasyonununun bu yaşlarda tamamlanıyor olmasıdır. Korpus kallozumun 

fonksiyonel duruma gelmesi ile, hemisferler arasındaki ilişkinin oluşması ve el 

dominansı gibi belirli fonksiyonlarda, hemisferlerin, birbiri üzerinde üstünlük sağlaması 

mümkün olabilmektedir (74). 

Korpus kallozum geleneksel olarak dört bölüme ayrılır; rostrum, genu, gövde ve 

splenium (71). Topografik olarak korpus kallozumun önünde ve üstünde girus 

singulatus, daha yukarda sulkus singulatus bulunur. İnsula ile de komşuluğu vardır. 

Arka kısımda singulat girusun istmusu bulunur. Alt kısımda lateral ventriküller, septum 

pellisidum ve vejetatif merkezler vardır. Çevresini hemen hemen hipotalamus, 

hipokampus, girus singuli, forniks, amigdaller ve mamillar cisimciklerden oluşan limbik 
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sistem sarar. Korpus kallozumun limbik sistemle indirekt ilişkisi olduğu tahmin edilir. 

Korpus kallozumun nörolojik topografisi önemli bilgiler içerir. Bu bilgiler kallozal 

lezyonların değerlendirilmesinde gereklidir (72). 

Gövde ve öncüllerinin gelişimi bazal gangliyonların, serebral ve serebellar 

hemisferlerin oluştuğu 8.-20. gebelik haftaları arasında gerçekleşir. Dolayısıyla KK 

anomalilerinin varlığında genellikle beynin diğer bölümleri ile ilgili gelişim anomalileri 

de mevcuttur. Gelişimi sırasında önce genunun posterior kısmı, sonra sırasıyla korpus, 

genunun anterior kısmı, splenium ve rostrum oluşmaktadır. Myelinizasyonu 

spleniumdan başlayıp anteriora doğru ilerlemektedir. Gebeliğin 20. haftasında 

rostrumun oluşmasıyla yetişkindeki şeklini almaktadır (75). KK, bebeklik, çocukluk ve 

erken erişkinlik dönemlerinde de genişlemeye devam eder. Ne zaman erişkinlikteki 

boyutlarına eriştiği sorusuna yanıt arayan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bir çalışmada 

erişkinlik dönemi boyutlarına 10-12  yaşları arasında erişildiği sonucuna varılmıştır 

(76). Diğer çalışmalarda ise gelişimin 15,18 hatta 20 yaşına kadar devam ettiği 

gösterilmiştir (77,78). 

Merkezi Sinir Sistemi (MSS) ve korpus kallozum, glioblastlardan gelişen 

oligodendritler ve onlardan oluşan miyelin dokusu ile kaplıdır. Anatomik özelliğinin bir 

temel özelliği bile onun fonksiyonel anlamının düşünülmesinde önemli bir başlangıç 

noktası oluşturacak niteliktedir. Bu özellik KK’un çok zengin myelin yapısına sahip 

olmasıdır. Myelin sözcüğü sinir sistemi fizyolojisinde tek bir kavram çağrıştırır: İletim. 

Korpus kallozumun tamamının miyelinli liflerden zengin olması, onun anatomik 

yerleşimiyle birlikte iletim fonksiyonunu gündeme getirmektedir. Bu hacimli oluşumun, 

iki büyük beyin yarıküresinin etkinliklerini bağlantılandırma gibi çok önemli bir işlev 

üstlendiğini düşündürmüştür. Ancak, laboratuvar hayvanlarında korpus kallozumun 

deneysel olarak zedelendiği durumlarda, beyin işlevlerindeki aksamaları saptamak 

önceleri güç olmuştur (72). 

Kallozal fonksiyonları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Hemisfer kortekslerinin bağlantısını geliştirmek ve bu sırada beynin 

plastisite özelliğini devreye sokmak. Bu görev çocuklarda hayatın ilk üç 

yılında önemli boyutta rol oynar ve serebral hemisferlerin gelişimsel 

organizasyonunu sağlar (74). 

2. İnterhemisferik sensorik bağlantının sağlanması ve geliştirilmesi (2). 
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3. Beyin hasarlarında restitüsyon olayı. Bu olay özellikle çocukta en önemli 

görevlerden biri olup akallozal hastalarda bazen plastisite yolu ile hasarın 

minimal düzeyde kalmasını sağlar (72). 

4. Bellek fonksiyonu. Kısa bellek sorunu olan çocuklarda hiperaktivitenin sık 

görülmesi ender de olsa kallozal hipogeneziye bağlı olabilir (79). 

5. Bimanuel motor koordinasyon, ipsilateral motor sistemin inhibisyonu yolu 

ile motor sistemin sağlıklı işlemesi (80). 

6. İpsilateral görsel yarı alan fonksiyonu, füzyon olayı gerçekleşmesi, bakış 

görüş netliği sağlanması, stereopersepsiyon görevi (81). 

7. Oditoriyel dil fonksiyonu (80). 

Korpus kallozumun morfolojisini etkileyen pek çok faktör mevcuttur. İletişimi 

sağladığı nöronların veya serebral beyaz cevherin hasarında KK morfolojisi de dolaylı 

olarak etkilenir. Etkilenme gelişimi tamamlanmadan önce gerçekleşirse agenezi veya 

hipogenezi, gelişimini tamamladıktan sonra gerçekleşirse atrofi veya hipoplazi ile 

sonuçlanır (75,82). Korpus kallozumun total yokluğunda agenezi, kısmi yokluğunda 

hipogenezi ve oluşumundan sonra yaygın veya lokalize ince olması hipoplazi olarak 

değerlendirilir. Korpus kallozumun agenezisi, klinik ve patalojik değişikliklerle birlikte 

beynin gelişimsel malformasyonudur (83). KK oluşumu olmazsa KK’u oluşturacak 

aksonlar KK yerine interhemisferik fissüre paralel giderler ve Probst’un lateral kallozal 

demetlerini oluştururlar. Bu beyaz madde yolları lateral ventrikülün süperomedial 

tarafına doğru kıvrılır ve invagine olur. Kallosal agenezi diğer beyin anormallikleri ile 

birlikte görülebilir. İzole korpus kallozum agenezisi olduğu zaman psikomotor 

rötardasyon ılımlıdır ve beraberinde gelişimsel disfazi ve dispraksi görülebilir. Öğrenme 

bozuklukları olur. Pek çok ciddi hastalığın parçası olarak korpus kallozumun kısmi veya 

tam yokluğu söz konusu olabilir ve bu olgularda ağır mental retardasyon ve dirençli 

epilepsi nöbetleri tablonun ayrılmaz bir parçasıdır. Çocukta makrosefali, mikrosefali, 

strabismus ve hipertelorizm olduğunda korpus kallozum agenezisinden kuşkulanılır. 

Erken dönem kallozal lezyonlar praksi kusurları yanısıra, dilde, duyguların söze 

dökülmesi, görsel algılanan olayların söze dökülmesinde, gözlerin aynı hizaya 

getirilmesinde güçlüklere neden olabilir (83,84). 
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Quigley ve ark. (85) korpus kallozum agenezisinin duysal, motor ve işitsel 

bilginin hemisferler arası iletimini azalttığını fakat tek başına kognitif fonksiyonlara ket 

vurmadığını, klinik kusurların bağlantının azalması kaynaklı olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Nöropsikolojik testler de korpus kallozum agenezisinin işitsel-görsel 

bilginin duysal integrasyonunu içeren görevlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Sauerwein ve ark. (86) akallozal 9 ve kallozotomi hastası 25 kişide Michigan 

nöropsikolojik test bataryası kullanarak yaptıkları araştırmada, korpus kallozumun 

bimanual motor koordinasyonda rol oynadığını göstermişlerdir. Klinik populasyondan 

seçilen örneklem, kontrol grubuna kıyasla mental yeteneklerde daha büyük değişkenlik 

göstermiştir. Korpus kallozumun, uzamsal bir unsur göreve dahil olduğunda işitsel-

motor öğrenmenin hemisferler arası iletiminde önemli olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Sonuçlar, korpus kallozumun kognitif ve duysal-motor fonksiyonlarda kolaylaştırıcı 

role sahip olduğunu göstermektedir. 

Korpus kallozum gelişimsel anomaliler, miyelinizasyondaki bozukluklar ve 

aksonların dejeneratif, iskemik veya travmatik nedenlerle kaybı, metabolik hastalıklar 

ve beyin tümörleri gibi bir çok patalojik durumda birincil yada ikincil olarak etkilebilir. 

KK değişikliklerinin doğru olarak analiz edilmesi beyaz cevher hastalıklarının 

yorumlanması açısından önemlidir (87). Bir çalışmada tip 1 nörofibromatozis 

hastalarında KK boyutlarındaki artışın doğrudan beyaz cevher hacmindeki artışa 

bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla KK analizleri beyaz cevherin normal ve 

patalojik durumları hakkında bilgi sağlayabilir (76). 

Korpus kallozum, iki hemisferi 200 milyondan fazla lifle birleştiren insan 

beynindeki en büyük beyaz cevher yapısıdır. Aboitiz ve ark. (2) midsagital kallozal 

alanın küçük çaplı liflerin toplam sayısının göstergesi olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, 

midsagital kallozal alan ve liflerin yoğunluğu arasında pozitif korelasyon gösterilmiştir. 

Kallozal alan büyüdükçe, kallozal liflerin sayısı da artmaktadır. Geniş çaplı liflerin, ileri 

kognitif bilginin iletimindeki rolü nedeniyle kallozal hacmin hemisferler arası transferin 

kapasitesini etkileyeceği bildirilmiştir (88). Korpus kallozum posterior alanından geçen 

lifler primer duysal, primer motor alanları ve parietal asosiasyon kortekslerini 

bağlamaktadır. İsthmustaki liflerin, primer duysal alan, posterior parietal, superior 

temporal korteksleri ve anterior spleniumdaki liflerin ise, posterior parietal ve inferior 

temporal korteksleri bağladığı gösterilmiştir (2). 
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Korpus kallozumun kadın ve erkek beynindeki anatomik farklılıklarına dair 

araştırmalar da mevcuttur. Ortalama olarak kadınların kafa içi hacmi erkeklerin %85’i 

kadardır (89) ve on sekiz yaşın altındaki çocuklarda, erkeklerin beyin hacminin 

ortalama olarak kızlardan %9 fazla olduğu bildirilmiştir (90). Allen ve ark. (91) korpus 

kallozum ve alt alanlarında seksüel dimorfizm kanıtı bulamamışlar fakat KK şeklinin 

cinsiyetler arasında farklılaştığını göstermişler ve kadınların splenium alanının 

erkeklerinkinden geniş olduğunu bildirmişlerdir. Bu konudaki araştırma sonuçları 

oldukça çelişkilidir. Bishop ve ark. (92) erkeklerin beyin ve korpus kallozum hacminin 

kadınlarınkinden fazla olduğunu bildirmiş, splenium hacmiyle ilgili bir farklılık 

göstermemişlerdir. Kadınların korpus kallozumunun erkeklerinkinden kalın olduğu ve 

sağ-sol bağlantılarının %30 kadar daha fazla olduğunu bildiren araştırma sonuçları da 

vardır (93). 

Cinsiyet ile korpus kallozum boyu da çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bazı 

çalışmalarda korpus kallozum kalınlığının erkeklerde daha fazla olduğu gösterildiği 

halde, bazı araştırmalarda kadın ve erkek arasında seksüel dimorfizm bildirilmemiştir 

(94). Elster ve ark.’larının (95) sağ elini kullanan sağlıklı 60 kadın ve 60 erkekte MRG 

ile yaptıkları araştırmada, korpus kallozumun anteroposterior uzunluğunun erkeklerde, 

kadınlardan daha geniş olduğu ölçülmüştür. 

Korpus kallozumun yapısal bütünlüğünün kognitif becerilerle ilişkili olduğunu 

gösteren birçok çalışma vardır. Kallozal morfoloji ve kognitif fonksiyonlar, gelişimsel 

yetersizliklerle, hastalıklarla ve birtakım nörolojik durumlarda bağlantılandırılmıştır. 

Mental retardasyon adaptif davranışlardaki bozukluklarla beraber görülen genel 

entelektüel fonksiyonların önemli oranda ortalamanın altında bulunması ile tanımlanan 

zeka geriliğidir. Spencer ve ark. (96) düşük zekanın korpus kallozumun inceliği ve 

lateral ventriküllerin şekil ve boyutlarındaki anomalilerle ilişkili olduğu sonucuna 

varmışlardır. Korpus kallozum lateral ventriküllerin boyut ve şeklini fiziksel olarak 

sınırlar. KK hipogenezinde lateral ventriküller özellikle oksipital hornda genişler ve 

kolposefaliye yol açar. Korpus kallozumun inceliği, lateral ventriküllerin şekil ve 

boyutlarıyla ilgili anomalilerin tamamıyla ilişkilendirilmiştir (96). Lateral ventriküllerin 

şekil ve boyutlarıyla ilgili anomaliler ve KK nın inceliği birlikte seyrettiğinde neonatal 

beyin hasarı olasılığını arttırmaktadır. Ventriküler genleşme ile seyreden korpus 

kallozum inceliği ise prematüre doğumlarda ve hipoksik iskemik hasarda 
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tanımlanmıştır. Çocuklarda mental retardasyon ve gelişimsel gerilikte korpus kallozum 

hacminde azalma bildiren başka çalışmalarda mevcuttur (97,98). Hacimdeki azalmanın 

olağandışı serebral gelişimin işareti olduğu bildirilmektedir (99). 

Otuz üç haftadan önceki prematüre doğumlar perinatal beyin hasarıyla 

ilişkilendirilir ve beyaz madde yolakları özellikle de korpus kallozum etkilenir. 

Prematürelerde korpus kallozumun yapısal anomalileri MRG ile gözlemlenmiştir. KK 

hacminde azalma ve şeklindeki değişiklikler özellikle splenium bölgesini etkilemiştir. 

Erken doğan adolesanlarda korpus kallozum hacmi ve kognitif fonksiyonları 

ilişkilendiren çalışmalar vardır (100). Nosarti ve ark. (101) erken doğan adolesanlarda 

korpus kallozum hacmini kontrol grubundan % 7,5 daha küçük olduğunu 

bildirmişlerdir. Prematüre erkeklerde sözel IQ ve sözel akıcılık skorları, toplam mid-

sagittal korpus kallozum ve mid-posterior alanın yüzeyi ile pozitif korelasyon 

göstermektedir. Bu sonuçlar erken doğumun korpus kallozumun özellikle posterior 

alanının gelişimini etkilediğini ve erkek çocuklarda sözel yetenekleri zayıflattığını 

göstermektedir. Rademaker ve ark. (100) korpus kallozum hacmindeki azalma ve motor 

fonksiyonlar arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermişlerdir. 

Dikkat Eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde korpus 

kallozumun iki ön bölgesi olan rostrum ve rostral cism kontrollerden belirgin derecede 

küçük bulunmuştur (102). Semrud ve ark. (103) da araştırmalarında dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğunda korpus kallozumun splenium bölgesinin normal gelişim 

gösteren kontrollerden daha küçük olduğunu göstermişlerdir. MRG çalışmalarında bu 

çocukların korpus kallozumlarında küçük genu, istmus, rostrum, rostral cisim ve 

splenium bölgeleri bildirilmiştir. Bu bölgelerde frontal, suplementer motor ve parietal 

korteksleri birbirine bağlayan hemisferler arası aksonlar bulunmaktadır. Bu bölgeler 

motor ve dikkat sistemi ile ilgilidir (104). Castellanos ve ark. (105) araştırma 

sonuçlarının önceki MRG araştırmalarında bildirilen düşük korpus kallozum hacmi ile 

birlikte değerlendirildiğinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda frontal-

striatal döngüde gelişimsel bozukluğu desteklediğini bildirmişlerdir. 

Down sendromunda frontal korteksle uyumlu olmak üzere anterior korpus 

kallozum orta hat kesit alanında azalma olduğu bildirilmiştir (104). Dislekside korpus 

kallozum ölçümlerinde splenium bölgesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Splenium 

dislektik kadınlarda dislektik erkeklere kıyasla ve genel olarak dislektiklerde kontrol 
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grubuna kıyasla geniş bulunmuştur (107,108). Rumsey ve ark. (109) MRG çalışması ile 

dislektik bireylerde korpus kallozum değişikliklerini kontrol grubu ile karşılaştırarak 

incelemişlerdir. Korpus kallozumdaki azalmanın genu bölgesinde, midsagital bölgede 

ve korpus kallozumun arka kısmında yada rostrum ve rostral cisim bölgesinde olduğu 

bildirilmektedir. 

Çocukluk başlangıçlı şizofreni hastaları ile yapılan yapısal beyin görüntüleme 

çalışmalarında talamus, limbik sistem, bazal ganglion ve korpus kallozumda 

anormallikler gösterilmekle birlikte henüz elde edilen verilerde tutarlı sonuçlara 

ulaşılamamıştır (110). Barnea-Goraly ve ark. (111) 7 erkek otizm hastasında yaptıkları 

çalışmada, korpus kallozum ön bölgesinde beyaz cevher difüzyon örüntülerinde 

bozukluk bildirmişlerdir. Waiter ve ark. (112) 15 erkek otizm hastasında MRG ile 

korpus kallozum beyaz cevher hacimlerinde azalma göstermişlerdir. 

Fletcher ve ark. (113) hidrosefali hastaları ile yapılan beyin manyetik rezonans 

görüntülemelerinde lateral ventrikülde genişleme, korpus kallozum ve internal kapsülde 

küçülme olduğunu göstermişler; sözel bilişsel becerilerdeki bozulmaları sol lateral 

ventriküldeki genişleme ile, sözel olmayan bilişsel becerilerdeki bozulmaları da sağ 

lateral ventriküldeki genişleme ile ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bu hipotezi test 

etmeye yönelik olarak yapılan paralel çalışmaların sonuçları, hidrosefalik hastalarda, 

sağ internal kapsül ve korpus kallozumdaki incelme ile sözel olmayan bilişsel 

becerilerdeki bozulma arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir 

(113,114). Korpus kallozum hemisfer içi ve hemisferler arası bilginin organize edilmesi 

ve iletilmesinde önemli rol oynar. Kapsüla interna ise korteks altında yer alan beyaz 

cevheri meydana getiren projeksiyon liflerinin büyük çoğunluğunu kapsayan bir 

yapıdır. Hidrosefalik hastaların; sağ korpus kallozum ve internal kapsüllerinin küçük 

olması nedeniyle sözel olmayan uyaranların (görsel ve dokunsal) organize edilememesi 

ve hemisferler arası iletiminde aksaklıkların meydana gelmesinden dolayı sözel 

olmayan beceri gerektiren faaliyetleri yerine getirmekte güçlük çektikleri 

gözlenmektedir (114). 

Orak hücreli anemi hastalığında midsagital korpus kallozum alanı ve kognitif 

fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi araştıran Schatz ve ark. (115) korpus kallozum hacmini 

kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede küçük bulmuşlardır. Lezyonun hacmi zeka ve 

diğer kognitif fonksiyonlar için belirleyicidir fakat toplam KK alanı ve bu ölçümler 
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arasında açıklayıcı bir ilişki gösterilmemiştir oysa KK rostral cisim alanı, zihinsel 

konsantrasyon güçlüğü ve çalışan bellek ölçümleri için ayrı ayrı tahmin sağlamaktadır. 

Atkinson ve ark. (116) MRG çalışması ile epileptiklerde korpus kallozum 

değişikliklerini kontrol grubu ile karşılaştırarak incelemişlerdir. Sonuçlar korpus 

kallozumun kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede küçük olduğunu göstermiştir. KK 

alanı performans IQ ve toplam IQ puanı ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bellek 

skorları ve dil dominansı için kontrol grubuyla karşılaştırıldığında fark bulunmamıştır. 

Korpus kallozum alanının epileptik odağın lokalizasyonu, nöbetlerin tipi, hastalığın 

süresi yada etiyolojisiyle bir ilişkisi bulunmamıştır. KK alanı ile performans IQ ve 

toplam IQ puanı arasındaki korelasyonun, hastalardaki epilepsinin kendisi yada 

etiyolojisinden kaynaklanan aksonal kaybı yansıttığı düşünülmektedir. 

Korpus kallozum morfolojisini sağlıklı örneklemde inceleyen Hutchinson ve 

ark. (117) korpus kallozum alanı ve IQ arasındaki ilişkinin bölgesel farklar gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Korpus kallozumun posterior alanlarının küçüklüğü ve performans IQ 

yüksekliği ve sözel IQ yüksekliği ve KK genu da fraksiyonel anizotropinin düşüklüğü 

arasında ilişki tanımlamışlardır. Sonuçlar korpus kallozum anatomisinin kognitif 

performansla ilişkili olduğunu göstermiştir. Korpus kallozum alanı ve zeka arasındaki 

ilişkiyi inceleyen Strauss ve ark (118) 47 epilepsi hastasını örneklem olarak kullanmış 

ve posterior kallozal alanın büyüklüğü ve zeka arasında pozitif ilişki bulmuştur. Strauss 

araştırmanın sonuçlarını örneklemin doğası ve küçüklüğü nedeniyle göstermelik bulsa 

da splenium alanının diğer anatomik ve fonksiyonel bağlantıları etkileyebileceğini, bu 

nedenle kallozal alandaki değişimlerin, kortikal nöronların sayısına ve zeka testlerinin 

ölçtüğü bilgiyi (g) işleyen beyin bölgeleri arasındaki bağlantıya yansıyabileceğini ileri 

sürmüştür. 

Korpus kallozumun yapısal bütünlüğünün zekayla ilişkisini araştırmak üzere 

tasarlanan çalışmalar, beyaz cevher organizasyonunun derecesini yansıtabilen (FA) 

DTG yöntemiyle çalışmışlardır. Muetzel ve ark. (69) KK spleniumda FA ve yaş 

arasında pozitif yönde korelasyon bildirmişlerdir. KK genu ve spleniumda FA düzeyi 

görev performansı ile korelasyonda gösterilmiştir. Chiang ve ark. (70) KK isthmusta FA 

düzeyi ile performans IQ ve toplam IQ arasında; Yu ve ark. (4) KK genuda toplam IQ 

ve FA düzeyi arasında korelasyon bildirmişlerdir. 
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2.6. Manyetik Rezonans Spektroskopi 

Manyetik Rezonans Spektroskopi, klinik radyoloji grubundan çok ilgi 

görmemiştir. MRS çalışmalarının büyük çoğunluğu özellikle temel bilimler ağırlıklı 

küçük sayılı gruplar tarafınca uygulanmaktadır. Bunun sebebi MRS’nin görüntü yerine 

grafikler ile bilgi vermesidir. 

Manyetik Rezonans spektrumları 10-15 dk. gibi kısa bir sürede elde 

edilmektedir. Bu nedenle çok özel bir zaman gerektirmeden manyetik rezonans 

görüntüleme çalışmalarına eklenmektedir. Daha da ötesi MRS dokunun özelliklerinin 

tanınması açısından tek başına MRG çalışmalarından daha fazla bilgi sağlamaktadır. 

MRG yüksek rezolüsyonlu uzaysal görüntülerle, bir anlamda resim oluşturarak, MRS 

ise dokular hakkında grafikler oluşturarak kimyasal bilgi vermektedir. 

2.6.1. Tarihçe 

İlk defa 1946 yılında Purcell ve arkadaşları ile Bloch ve arkadaşlarının  

MRG’nin temel prensiplerini tanımlamasından 5 yıl sonra Proctor ve Yu, bir çekirdeğin 

rezonans frekansının başlıca iki faktöre bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir:  

1. Çekirdeğe ait bir özellik olan jiromanyetik oran, 

2. Çekirdeğin bulunduğu manyetik alanın şiddeti. 

Bu manyetik alan, büyük ölçüde magnet tarafından uygulanan eksternal 

manyetik alan tarafından oluşturulur. Bununla birlikte, çekirdeğin kendi elektronlarının 

ve çekirdeğe komşu atomların elektronlarının oluşturduğu manyetik alan da çekirdeği 

etkilemektedir. Çekirdeğin bulunduğu yerdeki manyetik alan, çekirdek çevresindeki 

elektronlar ile eksternal manyetik alan arasındaki etkileşimin sonucudur. Buna kimyasal 

kayma (chemical shift) adı verilir. Bunun sonucunda, eksternal uygulanan manyetik 

alanda, çekirdekler farklı frekansta titreşirler (rezonans). Bu, farklı nükleer manyetik 

rezonans frekansları ve farklı nükleer manyetik rezonans pikleri şeklinde ortaya çıkar. 

Başka bir deyişle kimyasal kaymanın belirlenmesi ile incelenen ortamdaki 

metabolitlerin varlığı ve miktarı belirlenebilmektedir (119). 

Manyetik Rezonans Spektroskopi’de insan vücudundaki bazı atomlar 

görüntüleme amaçlı kullanılabilmektedir. MRS çalışmalarında en çok kullanılan ve 

kanıtlanmış klinik uygulamalarla en iyi anlaşılan çekirdek yüksek manyetik 

sensitiviteleri nedeniyle proton (H-1)’dur. H-1, organizmada en çok oranda bulunan 
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çekirdektir. H-1 dışında klinik MRS uygulamalarında kullanılan çekirdekler: 31P, 13C , 

1H, 15N, 23Na, 19Florin, 39K, 7Li’dur (120). Kullanılan atomlara göre yapılabilen 

ölçümler Tablo 2-1’de görülmektedir.  

 

Tablo 2-1: MRS ile tanımlanan metabolit örnekleri 

 
H1  

 
NAA, glutamat, glikoz, kolin, laktat, alanin, etanol, glutamine, taurin, 
kreatine/PCr, GABA  
 

 
C13  

 
glikoz, sitrat, glikojen, yağ, laktat, glutamat  
 

 
N15  

 
Üre, amonyak, glutamin, GABA, glutamat, aspartat, alanin, NAA, 
sitrullin  
 

 
F19  

 
Halotan, 5F-U ve metabolitleri, diğer F içeren gazlar  
 

 
P31  

 
ATP, PC ve PE, PCr, GPC, Pi, G6P, F6P, pH, ADP ve AMP, UDPG  

 

2.6.2. Temel İlkeler ve Teknik 

Bir çekirdek, tek sayıda kütle numarasına sahip olduğunda manyetiktir. Güçlü 

bir manyetik alan varlığında, tüm manyetik çekirdekler, manyetik alan doğrultusunda 

sıralanma eğilimi gösterirler. 

Fizik kuralı olarak bilinir ki, pozitif yüklü proton hareket halindeyken (spin 

hareketi) manyetik güç oluşturur. Aynı şekilde, hareket halindeki manyetik güç de 

elektrik akımı oluşturur. 

Güçlü manyetik alan içindeki, net manyetik vektörü magnetin manyetik vektörü 

ile paralel olan dokuya 90° RF puls uygulandığında, dokunun net manyetik vektörü Z 

ekseninden 90 derece saparak X-Y ekseninde dönmeye başlar. Bu anda sisteme alıcı 

sargı eklenecek olunursa, belirli frekansta devamlı dönmekte olan bu manyetik vektör, 

alıcı sargıda elektrik akımına (sinyale) neden olmaktadır. 

Ancak elde ettiğimiz bu sinyalin amplitüdü, çok hızlı bir biçimde azalmaktadır, 

bunu zamana karşı grafiklersek, manyetik vektör frekansı ile uyumlu, amplitüdü 
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gittikçe, hızlı biçimde azalan bir grafik elde ederiz. Bu voltaj varyasyonu ‘free induction 

decay = induksiyonun kendi kendine azalımı’ olarak isimlendirilir. Eksponensiyel bir 

azalma fonksiyonu olarak pratiğe dökülebilir. Bu bilginin ‘fourier transformasyonu’ 

farklı ‘Larmor’ frekanslarındaki piklerin oluşturduğu çizgilerle frekans alanı hakkında 

bilgi verir. Her bir piki karakterize eden parametreler ise; rezonans frekansı, yüksekliği 

ve yarı yükseklikteki genişliğidir. Çizgi üzerindeki her bir pikin rezonans frekans 

pozisyonu o çekirdeğin kimyasal çevresine bağlıdır. Yükseklik (maksimum pik) ya da 

pik altındaki alan hesaplanabilir. Bu da protonların konsantrasyonları ile ilgili rölatif 

ölçümleri verir. Yarı yükseklikteki pik genişliği, relaksasyon zamanı hakkında bilgi 

verir. Bir MR spektrumundaki piklerin değerlendirilmesi için, her pike ait çizginin 

genişliği ve piklerin birbirinden ayırdedilmesi önemli olup, yorumlanabilir bir spektrum 

elde edebilmek için manyetik alan homojen olmalıdır. Piklerin net değeri yerine “pik 

oranları” tercih edilebilir (119). 

2.6.3. Proton MRS yöntemleri 

1. Single voxel proton spektroskopi 

2. 2 DCSI (2D Kimyasal kayma yöntemi) 

3. 3 D Proton spektroskopi (119). 

Bu çalışmada ‘single voxel proton spektroskopi’ yöntemi kullanılmıştır. 

Single voxel proton spektroskopi : 

MRG, vücudun çekim yapılan bölümlerden elde edilmiş dilimlerini kapsar. Şekil 

2-1’de, beynin aksiyal bir dilimi ve üzerinde küçük bir kutucuk yer almaktadır. Bu kutu 

voksel yahut volum of interest (VOI) ifade eder. Bu volüm elemanı bir yükseklik, 

uzunluk ve derinliğe sahiptir. Klinik spektroskopide voksel’in boyutu 2-8 cm3 arasında 

değişir. Fakat iyi bir ekipmanla 1 cm3’e kadar küçük de olabilir. Bu volümdeki 

biyokimyasal konsantrasyonu ölçmek için MRS uygulanmalıdır. 
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Şekil 2-1: Biyokimyasal ölçümlerin elde edildiği voksel, tek voksel görüntüleme 

 

Her sekans ortalama 5-10 dk. süresince olup, değişik amaçlar için kullanılan 

çeşitleri vardır. Bunlar: 

a) PRESS (Point Resolved Spectroscopy) 

b) STEAM (Stimulated Echo Acquisition Mode) 

c) ISIS (Image Selected In Vivo Spectroscopy) 

d) CSI (Chemical Shift İmaging). 

Tek voksel uygulamalarda STEAM ve PRESS teknikleri en yaygın kullanılan 

tekniklerdir (121). Bu sekanslarda taranacak bölgenin 3 boyutlu lokalizasyonu ve 

kimyasal maddelerden gelen frekans bilgilerinin elde edilmesi sağlanır. Elde edilen 

frekans bilgileri referans kabul edilen frekansdan sapma derecelerine göre PPM (parts 

per million) cinsinden spektrayı oluşturur (119). 

Beyindeki metabolitler farklı T2 relaksasyon zamanlarına sahip olup, kısa eko 

zamanlarında elde olunan beyin spektrumunda, uzun TE'de elde olunandan daha çok pik 

ortaya çıkar. Başka bir deyişle uzun TE kullanıldığında, beyinde pek çok metabolitten 

gelebilecek sinyal kaybolur. Daha kısa TE’ler, lipidler, myoinositol, glutamat ve y-

aminobüritik asit gibi kısa T2 relaksasyon süreli bileşikleri daha iyi saptayabilmektedir. 

PRESS ile uzun TE zamanlarında çalışılırken, STEAM’de TE zamanı kısadır (119). 
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Kullanılacak optimal TE değeri pek çok faktöre bağlı olmakla birlikte esas konu 

hangi metabolitin görülmek istendiğidir. Çok uzun TE değerlerinde, temel olarak 

yalnızca NAA, Cho, Cr ve laktat ölçülebilir. Klinik olarak temel problem bu 

metabolitlerden biri olduğunda, uzun TE zamanları istenmeyen diğer pikleri 

baskılayacağından, spekturumu yorumlaması kolay hale getirecektir. Buna karşıt olarak, 

kısa TE'ler myoinositol, glutamate, glutamin ve glycin gibi pekçok metabolitin 

tanımlanmasını sağlar. 

Hangi TE değeri kullanılırsa kullanılsın, anlamlı karşılaştırmaların yapılabilmesi 

için her vakada aynı TE değeri kullanılmalıdır. Birçok hastalık olgularında örtüşen 

sonuçlar ve çoğu kez yorumlama güçlüğü nedeniyle alan çok sayıdaki değişkene bir de 

farklı TE değeri ekliyor olmak bu anlamda yükü arttıracaktır (119). 

Sağlıklı insan beyninde, uzun eko sürelerinde (TE) (genellikle 136 ya da 272 

milisaniye) su ile baskılanmış, lokalize proton MR spektrumları, 4 major rezonans 

ortaya koymaktadır.  

1. 3.2 ppm’de bir rezonans, özellikle kolin içeren fosfolipidler (Cho) olmak 

üzere tetrametilaminlerden kaynaklanır. 

2. 3.0 ppm’de bir rezonans, esas olarak tek başına yada fosfokreatin 

biçimindeki kreatinden kaynaklanır. 

3. 2.0 ppm’de bir rezonans, özellikle N- asetil aspartat olmak üzere N-asetil 

gruplarından kaynaklanır. 

4. 1.3 ppm’de bir rezonans laktatın metil resonansından kaynaklanır. Belirli 

patolojik durumlarda bu bölgede lipidlerden yada alanından kaynaklanan bir 

metil rezonansı da saptanabilmektedir (119,122). 

2.6.4. Klinik MRS’de Saptanan Metabolitler 

MRG’den elde edilen anatomik anormallikler MRS ile biyokimyasal 

bozuklukları tespit etmek için gerekli değildir. Basitleştirilmiş bir lokalizasyon 

metoduyla MRS ile tek bir nörokimyasal değerlendirme yapılabilir. Bu metot, şu anda 

‘single-voxel MRS’ olarak bilinmekte ve sıklıkla nörolojik hastalıkların altında yatan 

biyokimyasal bozuklukları göstermekte kullanılmaktadır (123). 
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MRG ile hastalığa erken ve doğru tanı koyduğunda bile MRS, bunu daha erken 

yaparak, nörolojide çok ihtiyaç duyulan terapötik fırsat penceresini büyütebilir. Ayrıca 

girişim ve tedavi sonucu değişen metabolik cevapları göstermek için gerekli ölçümlere 

imkan verilebilir. 

 MRS normal bebek beynindeki gelişimsel değişiklikleri doğru bir şekilde 

yansıtır. Reversıbl biyokimyasal değişiklikler sistemik fizyolojik olaylara eşlik eder. 

İlave olarak, doğumsal metabolik patalojiler ve herediter hastalıklar, majör nörolojik 

hastalıkların bazıları da, nöro MRS paternleriyle tespit edilebilir (123). 

           Proton MRS kullanılarak normal beyin dokusunda tespit edilen 

metabolitler: 

MI:     Myoinositol 

Cho:    Kolin 

Cr:       Kreatin 

NAA:   N-asetil aspartat 

Glx:     Glutamin ve Glutamat 

N-Asetil Aspartat (NAA): 

Beyin 1H spektrumundaki en yüksek pik olan NAA 2,00 pmm’de rezonans 

gösterir. NAA nöronal belirteç olarak kabul edilir. NAA ve daha az oranda da analoğu 

N-acetyl aspartyglutamate (NAAG)’nin nöron gövdesinde olduğu, immünokimyasal 

olarak kanıtlanmıştır. 

           NAA yalnızca beyinde ve spinal kordda bulunur. Varlığı ve seviyesi kabaca 

nöronal bütünlüğü ve neoplazm içindeki nöronal elementlerin oranını ifade eder. NAA, 

nöron gövdesinde sentezlendiği mitokondriden aksona hareket eder. Sadece nöronal 

mitokondride sentezlenen NAA nörolojik çalışmalar için nöronal marker olarak kabul 

edilir. NAA pikinin olmayışı nöronal ölümü (çoğunlukla geri dönüşsüz) ve aksonal 

hasar (çoğu kez geri dönüşlü) gösterir. Yine, NAA’nın spektrumda kaybolmuşken 

yeniden ortaya çıkmasının çeşitli patolojik açıklamaları olabilir. Bunlar ayırıcı tanıda 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

NAA, gebeliğin 16. haftası gibi erken bir sürede fetusların serebral korteksinde 

ve beyaz maddesinde saptanabilmektedir. NAA/Cr düzeyleri yaşamın ilk birkaç yılında 
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hızla yükselir ancak erişkinlerdeki değerlere 16 yaşına kadar erişilememektedir. NAA, 

esas olarak olgunlaşmış nöronlarda ve aksonlar gibi nöron süreçlerinde bulunur ve bu 

nedenle olgun insan beyninde nöronal belirteç olarak kullanılmıştır (124). 

Kreatin (Cr): 

Cr beyin spektrumunda santralde yer alır. Sağlam beyin enerji metabolizmasının 

oldukça güvenilir göstergesidir. Cr, beyin hücrelerinde enerji bağımlı sistemlerin 

sağlanmasında, yüksek enerjili fosfat rezervi oluşu nedeni ile önemli rol oynar. Oranlar 

ifade edilirken Cr: 1 olarak kabul edilir. Bu sebeple sistemik bir hastalık beyindeki Cr’ i 

ve dolayısıyla MR spektrumunu etkileyebilir. 

Cr, hipometabolik durumlarda artış gösterirken, hipermetabolik durumlarda 

azalır. Beyin içindeki total Cr konsantrasyonu, görece sabit ve değişime karşı dirençli 

olma eğilimindedir. Hastalık olgularında dahi oldukça sabit kaldığından kontrol değer 

olarak kullanılır (122,123). 

Kolin (Cho): 

Kolin piki 3.2 ppm'de oluşur. Glycerofosfokolin, fosfokolin ve fosfatidilkolin 

piklerini içeriyor olup, total beyin kolin havuzunu yansıtır. Pikin %5'ten azını serbest 

kolin yapar. Cho, asetilkolin ve fosfatidilkolin prekürsörü olup, hücre membranındaki 

fosfolipid metabolizmasının bir parçasıdır ve membran "yapım-yıkım" ını yansıtır. 

Fosfatidilkolin hücre membran yapımında kullanılırken, asetilkolin hafıza, algılama ve 

duygulanım üzerine etkili, önemli bir nörotransmiterdir. Bu durumda artmış Cho 

membran yapımını ve/veya artmış hücre sayısını yansıtabilir. Cho konsantrasyonu, 

beynin neoplastik proseslerinde büyük miktarlarda artmaktadır. Cho, membran 

bütünlüğünü de yansıtır. 

Cho'deki değişikliklerin önemini anlamada, normalde beyindeki major Cho 

metaboliti olan fosfadilkolinin, myelin ve hücre yapısında görünmez olduğunu bilmek 

gerekir. Ancak çoğu patolojik durumda görünür Cho bu havuzdan salınabilir (122,123). 

Myoinositol (MI): 

Yaygın olarak astrositlerde bulunur. Önemli bir ozmolit ve hücre volüm 

regülatörü olarak bilinir. Hormon duyarlı nöroreseptif rol oynayan bir metabolittir. 

Xenobiotiklerin konjugasyon yoluyla detoksifikasyonunda rol oynayan glukuronik 

asidin prekürsörüdür. Myoinositol, 3,56 ppm’de pikini oluşturur. Pikini oluşturanlar, MI 
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ve inositol 1 fosfattır. Alzheimer hastalıklı olgularda artmış MI ve azalmış NAA 

seviyeleri birlikte görülebilir. MI piki, santral sinir sistemi dışındaki dokularda, örneğin 

baş ve boyun karsinomlarında anlamlıdır (119). 

Laktat (lac): 

Laktat, glikolizin son ürünüdür ve oksidatif metabolizmanın enerji gereksinimini 

karşılayamadığı durumlarda birikir. Bazı beyin neoplazmları, glikolizin görece hızı 

yüksek olduğundan, laktat düzeylerinin de yükselmesine neden olabilmektedir. Laktat 

ayrıca, nekrotik dokulardaki ekstrasellüler ortamda ve sıvı dolu kistlerde de 

birikmektedir. Laktat düzeylerinin yükselebildiği üçüncü bir durum, sellüler 

infiltratlarla ilişkili olabilen enflamatuar reaksiyonlardır. Örneğin, iskemik infarkt 

oluşumunun ardından laktat düzeylerinin uzun süre yüksek kalmasının, infiltre eden 

makrofajların metabolizmasına bağlı olduğu düşünülmektedir (119). 

2.7.  Difüzyon Tensör Görüntüleme 

Difüzyon Tensör Görüntüleme olarak da adlandırılan Difüzyon Tensör 

Manyetik Rezonans Görüntüleme, beyin beyaz cevher yolaklarının niceliksel bilgisini 

ve bu yolakların yöneliminin tahminini noninvazif olarak in vivo sağlaması sebebiyle 

önemli bir görüntüleme tekniğidir. Beyaz cevherin yapılanmasının DTG bilgisi ile 

hesaplanışının genel adı traktografidir. DTG traktografi miyelin kaplı ak madde 

aksonlarının noninvazif görüntülenebilme imkanını veren klinik uygulanabilir tek 

görüntüleme biçimidir (125). 

2.7.1. Temel İlkeler ve Teknik 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Brownian hareket ve anizotropi gibi bazı 

temel kavramları tanımlamak gerekir. Moleküllerin üç boyutlu ortamda yaptıkları ısı 

bağımlı serbest devinimine “Brownian hareket” denir (126). İlk kez 1827’de Brown 

tarafından tanımlanmış ve 1905’de Einstein tarafından ölçülmüştür. Oluşan bu devinim 

molekülün boyutuna, ortamın ısı ve yoğunluğuna bağlıdır. İdeal ortamda ısı kaybı 

olmadıkça bu hareket tetiklemesiz başlar ve her yönde birbirine eşit olacak şekilde 

sonsuza dek sürebilir (127). 

Bu şekilde gerçekleşen serbest devinime izotropik hareket denir. Serbest su 

protonlarının yaptıkları bu Brownian hareketin her üç yöndeki bileşeninden bir yada 

daha fazlasının, dokudaki bir takım anatomik ya da fizyolojik engeller nedeniyle 
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kısıtlanmasına, diğer bir deyişle Brownian hareketin yön bağımlı değişikliklerine ise 

anizotropi denir. Proton atomları termal enerjilerinden kaynaklanan bu hareket daha 

makroskopik düzeyde olduğundan görünür difüzyon olarak da tanımlanır ve bir katsayı 

olan “apparent diffusion coefficient (ADC)” -görünen difüzyon katsayısı- ile ölçülebilir. 

Serbest su molekülleri beyin dokusunda 50-100 ms’lik tipik difüzyon süresince yaklaşık 

5-15 mm serbest difüzyona uğrarlar. Alınan yol zamanın karesi ile doğru orantılıdır 

(127).  

Gri cevher gibi görünür difüzyonun doku diziliminden bağımsız olduğu 

(izotropik) dokularda tek bir ADC ölçümü ile dokunun tüm difüzyon özellikleri 

tanımlanabilir. Bunun aksine ADC ölçümü, sadece tek bir yöndeki difüzyonun sayısal 

gösterimi olduğundan, özellikle beyaz cevher, prostat bezi, iskelet ve kalp kası gibi, 

görünür difüzyonun doku dizilimine bağımlı olduğu (anizotropik) ortamlarda yetersiz 

kalır. Bu durumda tek bir ADC yerine, tensör uygulaması ile en az altı ve daha çok 

ADC ölçümü ile görünür difüzyon tensörü tanımlanır. DTG, her bir voksel içindeki 

efektif difüzyon tensörünü ölçen, analiz eden ve bu bilgiyi gösteren yöntem olarak 

tanımlanır ve difüzyonel anizotropinin hem yaygınlığını hem de yönünü gösterir. 

Doku içindeki farklı hücre ve yapıların, farklı dizilim, zar geçirgenliği, 

homojenite, mikroyapı ve mikrodinamiklere sahip olması bu anizotropinin temel 

kaynağı olmakla birlikte, tam bir açıklaması henüz yoktur. Hücre içi ve akson içi 

sıvıların hareketleri, beyin dokusunda izlenen anizotropinin temel kaynağını oluşturur. 

Hücre dışı sıvı içindeki protonların difuzyonu hızlı olup, anizotropiye olan katkısı 

yaklaşık % 82,5 oranındayken akson ya da hücre içi sıvılardaki protonların hareketleri 

yavaş ve toplam anizotropiye olan katkıları yaklaşık % 17,5 düzeyindedir. Değişik 

bölümlerde yer alan, farklı hız ve oranlara sahip serbest su protonlarının Brownian 

hareketleri, beyin dokusu içindeki miyelinden zengin aksonlara dik yönde, paralel 

olandan daha fazla kısıtlanır ki, bu varsayım difüzyon tensör görüntülemenin temelinde 

yatan varsayımdır. Bu varsayım hem hücre içi hem de hücre dışı sıvılardaki serbest 

protonların Brownian hareketleri için geçerlidir. Serbest protonlar hareket yönüne dik 

akson ve liflerin arasından geçerken yavaşlar. Bunun sonucunda beyaz cevher 

yolaklarına paralel yöndeki difüzyon en fazla olurken, onlara dik yönde olan difüzyon 

en az olur. Diğer bir deyişle, izotropik ortamda ortogonal planlar arasındaki difüzyon 

gradyentleri arasında bir etkileşim olmazken, anizotropik ortamda farklı etkileşimler 
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ortaya çıkar. İzotropik difüzyon matematiksel olarak küre ile modellenebilir; 

anizotropik difüzyon ise elipsoid ile modellenebilir. Elipsoidin şeklini ve 3 boyutlu 

uzaydaki konumunu 6 değişken belirler. MRG ile bu 6 değişkeni belirlemek 

mümkündür ve bu tekniğe difüzyon tensör denir. Difüzyon tensör datasından iki farklı 

görüntü elde edilir. Bunlardan ilki renk kodlu görüntüler diğeri ise traktografi 

haritalarıdır (128). 

DTG, proton difüzivitesini ve difüzyon tensör oryantasyonunu ölçmektedir. 

DTG difüzivite ve serbest su moleküllerinin yönünü değerlendirmede noninvaziv bir 

metottur. Beyaz maddede difüzyon, traktların oryantasyonuna, miyelinizasyonun içeriği 

ve derecesine bağlıdır. DTG, oryantasyonel olarak ortalama su difüzyonunu ve FA 

ölçümünü sağlamaktadır. Bu tekniğin serebral dokudaki mikro yapısal değişiklikleri 

tespit etmede yüksek derecede hassas olduğu gösterilmiştir. Normal beyaz madde 

formasyonunun bloke olmasıyla gelişen yanlış lif bağlantılarından kaynaklanan 

konjenital ve postnatal merkezi sinir sisteminin gelişimsel hastalıkları DTG’nin ana 

kullanım alanı haline gelmiştir (3). 

Tensörden bize hücresel mikroyapı hakkında bilgi sağlayan ve kantitatif olarak 

elde edilen en sık iki ölçüm fraksiyonel anizotropi ve ortalama dağılma gücüdür. FA 

anizotropik su dağılımının ölçümüdür ve hücresel yapıların fiber lifler arasında 

yönlülük derecesini ve bu nedenle onların yapısal bütünlüğünü yansıtır. Anizotropi 

nedeniyle difüzyon tensörün magnitüdünden elde edilir (Şekil 2-2). İzotropik olarak 

tamamen saf bir ortamda fraksiyonel anizotropi değeri 0 dır ve artan anisotropi değerleri 

1 olma eğilimindedir. Ortalama dağılma gücü serbest difüzyonun aynı doğrusal seride 

olmayan yönde dağılımının ölçümüdür. Bu, serbest su dağılımında artış ve sonuç olarak 

artmış ortalama dağılma gücü ile sonuçlanan anizotropi kaybını temsil eder. 

Anizotropik dağılımın kaybı hücresel mikroyapıda anormalliklerle, onların yapısal 

bütünlüğü hakkında bilgi sağlamak için geri ilişkilendirilebilir (129). DTG’nin başlıca 

kısıtlılığı genel lif yapıyı gösterebilen fonksiyonel veya sinaptik bağlantıları 

gösteremeyen bir anatomik görüntüleme aracı olmasıdır. 1.5 Tesla görüntüleme ünitesi 

ile DTG’nin uzaysal rezolüsyonu yaklaşık 1-2 mm civarındadır. Bu voksel içinde birçok 

birçok sinaptik bağlantı ve lifler bulunmasına rağmen DTG ile bunlar tespit edilemez. 

Bu yüzden kortikospinal yolak ve korpus kallozum gibi major lif yumakları DTG’de 
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görünürken serebello-talamo-kortikal döngü DTG’da gösterilemez. Bu durum DTG’nin 

sınırlandığı durumdur (129).  

 

 

Şekil 2-2: Difüzyon tensöründen elde edilen kantitatif ölçümlerle birlikte bir fiber yolun 
diyagramatik gösterimi 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, 22.04.2009 ile 22.10.2009 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalında çalışmaya katılma ölçütlerini 

karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 30 sağlıklı erkek denek ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya alınma koşulları olarak 14-16 yaş arasında olmak ve bilgilendirilmiş 

olur formunu imzalamak belirlenmiştir. Denekler 18 yaşından küçük olduklarından olur 

formu hem denek hem de ebeveyni tarafından imzalanmıştır. Bu çalışma İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 2009/1824 numaralı karar ile 

onaylanmıştır. 

Çalışmaya alınmama koşulları olarak intraaksiyel veya ekstraaksiyel tümör 

varlığı, epilepsi varlığı, hidrosefali varlığı, daha önce radyoterapi veya kemoterapi 

görülmüş olması, metabolik hastalık varlığı, kafa içi kanama varlığı, 30 dakikadan uzun 

bilinç kaybına neden olmuş kafa travması, antipsikotik ilaç kullanımı, madde 

bağımlılığı, beyaz cevher hastalığı varlığı, psikotik hastalıklar, epilepsi, nörodejeneratif 

hastalıklar, KK boyutları ile ilgili anormallikler ve KK yada diğer beyin dokularında 

anormal T2 sinyallerinin bulunması olarak belirlenmiştir.  

3.1. Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) Protokolü 

Deneklerde zeka düzeyini belirlemek için 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlerde 

kullanılan WISC-R zeka testi uygulanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce deneklere 

çalışmanın amacı açıklanmış, testle ilgili bilgi verirken performans anksiyetesini 

arttırmamak için bunun bir zeka testi olduğu söylenmemiştir. 14-16 yaş grubu 

çocukların yapabildikleri ve yapamadıklarını anlamaya yönelik bir test olduğu bilgisi 

verilmiştir. Bu standart bir açıklamadır. Uygulama ses, ışık, sıcaklık gibi koşulların 

uygun olduğu, dış ortamdan, gürültüden olabildiğince yalıtılmış bir ortamda 

uygulayıcıyla yalnız çalışmışlardır. Testin uygulanışı bir sözel bir performans alt testi 

şeklindedir. Her alt testin yönergesi, puanlaması, materyalleri farklıdır. Performans 

testlerinde mutlaka süre tutulmakta ve deneğe teste başlamadan önce olabildiğince hızlı 

olması talimatı verilmektedir. Standart WISC-R uygulamasında sayı dizisi ve labirentler 

alt-testleri puanlamaya katılmamaktadır. Bu alt testler ölçekte yedek testler olarak 
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kullanılmaktadır. Bu nedenle bu alt testlerden bahsedilmeyecektir. Testin uygulama 

sırası şöyledir: Genel Bilgi, Resim Tamamlama, Benzerlikler, Resim düzenleme, 

Aritmetik, Küplerle desen, Sözcük dağarcığı, Parça birleştirme, Yargılama ve Şifre. 

Test bütün deneklere önerilen standart uygulama doğrultusunda verilmiş, puanlama el 

kitabında belirtildiği biçimde yapılmıştır (16). 

Sözel Alt- Testler: 

1. Genel Bilgi: 

Toplam 30 sorudan oluşur. 14-16 yaşındakiler için 11. maddeden başlanır. 8-16 

yaşlarındaki bir çocuk eğer kendi yaş grubuna uygun olarak ilk iki maddede başarılı 

olursa, daha önceki maddeler için de tam puan alır. Eğer kendi yaş grubuna uygun 

olarak ilk iki maddeden birinde başarılı olmazsa, daha önceki maddeler sondan başa 

doğru, üst üste iki doğru cevap alıncaya kadar başlangıç maddesi sayılmadan verilir. 

Arka arkaya 5 başarısızlıktan sonra test bırakılır. Her doğru cevap için 1 puan verilir. En 

yüksek puan 30 dur (16). 

2. Benzerlik: 

Toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Çocuktan her maddedeki kelime çifti 

arasındaki benzerliği söylemesi istenir. Bütün çocuklar için 1. maddeden başlar. Arka 

arkaya üç başarısızlıkten sonra test bırakılır. 1-4 maddeler 1 yada 0; 5-17. maddeler 2, 1 

yada 0 olarak puanlanır. Arka arkaya 3 yanlış cevaptan sonra test bırakılır. En yüksek 

puan 30 dur (16). 

3. Aritmetik: 

Toplam 18 problemden oluşur. İlk 15 problem çocuğa uygulayıcı tarafından 

okunur. Son 3 problem ise kağıda yazılı bir şekilde verilir ve çocuğun yüksek sesle 

okuması istenir. Cevaplama süresi 30 saniyedir. 14-16 yaşlarında olanlarda 10. 

maddeden başlanır. Eğer 8-16 yaşlarındaki bir çocuk kendisine uygulanan ilk iki 

maddenin her ikisinde de başarılı olursa, daha önceki maddeler için de puan alır. Eğer 

çocuk uygulanan ilk iki maddenin herhangi birisinde başarılı olmazsa, daha önceki 

maddeler sonuncudan birinciye doğru, ardarda ikisinde de başarılı olana kadar verilir. 

Her doğru cevap için 1 puan alır. Üst üste 4 başarısızlıktan sonra test bırakılır. En 

yüksek puan 182 dir (16). 

 



 41 

4. Sözcük Dağarcığı: 

Toplam 23 maddeden oluşur. Her maddede çocuğa bir kelime söylenerek, 

anlamının ne olduğunu söylemesi istenir. 14-16 yaşlarındakiler için 8. maddeden 

başlanır. Eğer 8-16 yaşlarındaki bir çocuk kendisine verilen ilk iki maddeden tam puan 

alırsa daha önceki bütün maddeler için tam puan alır. Eğer çocuk uygulanan ilk iki 

maddenin herhangi birisinde başarılı olmazsa, daha önceki maddeler sonuncudan 

birinciye doğru, ardarda ikisinde de başarılı olana kadar verilir. Üst üste 5 

başarısızlıktan sonra test bırakılır. En yüksek puan 68 dir (16). 

5.  Yargılama: 

Toplam 17 maddeden oluşur. Çocuğa her maddede belirtilen sorun teşkil eden 

durumla karşılaştığında, ne yapması gerektiği sorulur. Tüm çocuklar için 1. maddeden 

başlanır. Arka arkaya 4 başarısızlıktan sonra test bırakılır. Her soru için 2, 1 ya da 0 

puan verilir. En yüksek puan 34 dür (16). 

Performans Alt- Testler: 

1. Resim Tamamlama: 

Üzerinde 26 resim bulunan kitapçıkta her resmin bir kısmı eksik bırakılmıştır. 

Denekten resimlere bakıp, hangi önemli kısmın eksik olduğunu 20 sn içinde söylemesi 

istenmektedir. 8-16 yaşlarındaki çocuk için 5. maddeden başlanır. 8-16 yaşındaki bir 

çocuk 5. ve 6. kartta başarılı olur ise ilk dört kart için de puan alır. Eğer 5. yada 6. kartta 

başarılı olmazsa birinci karta dönülür. Arka arkaya 4 başarısızlıktan sonra test bırakılır. 

Her doğru cevap için 1 puan verilir. En yüksek puan 26 dır (16). 

2. Resim Düzenleme: 

Bir kutu içinde; üzerinde resimler bulunan, yaklaşık 9x9 cm boyutunda 13 takım 

karttan oluşur. Her madde için çocuğa karışık bir düzende bir seri resim gösterilerek, 

resimleri bir hikaye anlatacak tarzda düzenlemesi istenir. 8-16 yaşlarında terazi örneği 

ile başlanır. 3. madde yangın ile devam edilir. Çocuk 3. maddenin ilk denemesini 

başaramazsa 2. deneme uygulanır. İkinci denemeyi başarsa da başarmasa da geri 

dönülür ve teste devam etmeden önce 1. ve 2. maddeler verilir. Kısa zamanda bitirilen 

doğru düzenlemelere ödüllü puanlar verilir. Arka arkaya 3 başarısızlıktan sonra test 

bırakılır. En yüksek puan 48 dir (16). 
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3. Küplerle Desen: 

İki yüzü kırmızı, iki yüzü beyaz; diğer iki yüzü ise kırmızı- beyaz olan 9 tane 

küp ve üzerinde bir takım desenler bulunan 9 karttan oluşmaktadır. Çocuktan kartın 

üzerinde gördüğü şeklin aynısını, şeklin zorluk derecesine göre ayarlanmış zaman 

içerisinde küplerle oluşturması istenir. 8-16 yaşlarındakiler 3. maddede başarılı 

olurlarsa, ilk iki madde için puan alırlar. Eğer 3. maddenin ilk denemesinde başarılı 

olmazsa, ikinci bir kez daha bu madde verilir. 2. denemede başarılı olsa da olmasa da 

teste devam etmeden önce mutlaka ilk iki madde de verilir. Kısa zamanda bitirilen 

doğru düzenlemelere ödüllü puanlar verilir. Arka arkaya iki başarısızlıkta test bırakılır. 

En yüksek puan 62 dir (16). 

4. Parça Birleştirme: 

5 adet farklı yap-boz malzemesinden oluşur. Örnek maddeyle başlanır ve ondan 

sonra kalan 4 malzeme çocuk tarafından yapılır. Çocuğa parçalar karıştırılmış halde 

verilir ve çocuktan bu parçaları birleştirmesi istenir. Her çocuk birinci maddeden başlar. 

Puanlama ilk iki maddede her birleştirilen kısım için 2 puan, son maddede ise her 

birleştirilen kısım için yarım puan verilmektedir. Kısa zamanda bitirilen doğru 

düzenlemeler için ödüllü puanlar verilir. Tüm çocuklara bütün maddeler verilir test 

bırakılmaz. En yüksek puan 33 tür (16). 

5. Şifre: 

1’den 9’a kadar sayıların, geometrik bir şekille eşleştirildiği a ve b formu olan 

iki çalışma kağıdından oluşur. 14-16 yaş grubu çocuklara şifre b formu uygulanır. 

Çocuktan her sayının altına, onu temsil eden şekli 120 saniye içerisinde çizmesi istenir. 

Her doğru doldurulan şekil için 1 puan verilmektedir. En yüksek puan 93 tür (16). 

Her alt test için ham puanlar, el kitabından her yaş grubu için üçer aylık 

dilimlere ayrılmış kısımdan bakılarak standart puanlara çevrilir. Sözel bölüm alt-test 

standart puanları toplanarak sözel bölüm standart puanı elde edilir. En son standart 

puanlar yine el kitabından bakılarak zeka bölümü karşılıkları elde edilir. Aynı şekilde 

performans alt-test standart puanları toplanarak performans bölüm standart puanı elde 

dilir. Performans ve sözel bölüm standart puanları toplandıktan sonra tüm zeka puanı 

zeka bölümüne çevrilir. IQ elde edilir (16). 
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3.2.  MR Spektroskopi Protokolü 

Proton MRS’ ler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim 

Dalında ‘1.5 T Philips (Achiva)’ MRG cihazında deneyimli radyologlar tarafından 

yapıldı. 

Sagital MR görüntüleri üzerinde korpus kallozum Witelson (130) tarafından tarif 

edildiği şekilde alt bölgelerine ayrılmıştır. Vokseller genu, korpus ve splenium bölgeleri 

üzerine korpus kallozum çevresindeki singulat girus ve serebrospinal sıvı hariç tutularak 

yerleştirilmiştir. Voksellerin yerleştirilişi şekil 3-1’de gösterilmiştir.  

 

 

(1) genu; (2) korpus; (3) splenium 

Şekil 3-1: Proton MRS’de vokselin KK lokalizasyonu 

 

MR spektraları STEAM sekansı kullanılarak gerçekleştirildi (TR=2000m/s, 

TE=30m/s). İlave olarak, su baskısı elde etmek üzere ilgilenilen hacim beyin 

parankiminde tutulurken kimyasal kayma seçici satürasyon atımı kullanılmıştır. Kolin 

(cho), Kreatin (Cr) ve N-asetilaspartat (NAA) sinyalleri elde edilmiştir. Cr referans 

metabolit olarak kullanılmıştır. Rezonanslar: NAA, 2.00-2.03 ppm arası; Cho, 3.19-3.24 

arası ve Cr, 3.00-3.04 arası olarak belirlenmiştir. Genu, korpus ve splenium 

bölümlerindeki tepe metabolit oranları (NAA/Cr, Cho/Cr) hesaplanmıştır. Her KK 

bölümü için iki ölçüm elde edilmiştir. (Örneğin, NAA/Cr-genu, Cho/Cr-genu). Spektral 

verilerin analizi MR sisteminin üreticisi tarafından sağlanan LC model kullanılarak eğri 

uydurma işleminden geçirilmiştir. MR spektroskopi verilerinin kalitesi deneyimli 

radyolog tarafından değerlendirildi. 
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3.3. DTG Protokolü 

Tüm deneklerden korpus kallozumun yapısal bütünlüğünü değerlendirmek 

amacıyla DTG elde edilmiştir. 112x110 matriks, 2mm kesit kalınlığı kullanılmıştır. Her 

vokselin hacmi 1.75x1.75x2.00 mm3 = 6.125mm3, b= 800 s/mm2, matrix 

büyüklüğü=128x128 olarak hesaplanmaktadır. TR  ve TE bantları sırasıyla 9616ms ve 

80 ms olarak uygulanmıştır (uzaysal rezolusyon). Rekonstruksiyon matrix=128, rekon 

voksel boyu 1.75mm’dir. Bu datalardan FA ve renkli FA haritaları çıkarılmıştır. Datalar 

üreticinin sağladığı iş istasyonunda işlenmiştir. 

Sagital DTG görüntüleri üzerinden deneyimli nöroradyolog tarafından KK genu, 

mid-korpus, isthmus ve spleniuma dairesel region of interest (ROI) yerleştirildi (130) 

(şekil 3-2). Bu ROI’ler içindeki her bir pikselin FA değerleri hesaplandı. Daha sonra 

ROI içindeki tüm piksellerin FA değerlerinin ortalama ve standart sapmaları hesaplandı.  

 

 

(1) genu; (2) korpus; (3) isthmus; (4) splenium 

Şekil 3-2: ROI’lerin KK lokalizasyonu  
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3.4. İstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatiksel analizler için kişisel 

bir bilgisayardaki Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket (SPSS) 15.00 sürümü 

kullanıldı.  

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(ortalama,standart sapma) yanı sıra parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde 

Pearson korelasyon testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

p<0.01 ise ileri derecede anlamlı ve p<0.001 ise çok ileri derecede anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1.  Çalışma grubunun genel bilgileri 

Bu çalışmaya, 22.04.2009 ile 22.10.2009 tarihleri arasında katılma ölçütlerini 

karşılayan hepsi erkek 14-16 yaş arası 30 denek alınmış, yaş ortalaması 14,73±0,74 

(Min: 14- Max: 16) bulunmuştur. MR çekimleri sırasında korpus kallozumunda incelik 

tespit edilen bir denek çalışmadan çıkarılmış yerine sağlıklı bir denek çalışmaya dahil 

edilmiştir.  

Deneklerin tamamının WISC-R’dan aldıkları puanlara dayanarak zeka düzeyleri 

belirlenmiştir. Herhangi bir gruplama yapılmamıştır. Çalışma grubunun WISC-R 

sonuçları tablo 4-1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4-1:  Çalışma grubunun WISC-R sonuçları 

    Minimum    Maximum     Ortalama            SS 

    WISC-R Sözel IQ           65          117         89,5         13,09 

    WISC-R Performans IQ           63          127         92,6         15,35 

    WISC-R Toplam IQ           62          125         91,1         15,39 

SS: Standart Sapma 

 

Çalışma grubunda ortalama WISC-R sözel IQ 89,5±13,09 (Min: 65- Max: 117), 

WISC-R performans IQ 92,6±15,35 (Min: 63- Max: 127), WISC-R toplam IQ 

91,1±15,39 (Min: 62- Max: 125) idi.  

Çalışma grubunun proton MRS verileri tablo 4-2’de yer almaktadır. Çalışma 

grubunda ortalama NAA/Cr oranları KK genu 2,463±0,202 (Min: 2,03- Max: 2,92) , 

KK korpus 2,451±0,181 (Min: 2,10- Max: 2,81) ve KK splenium 2,593±0,193 (Min: 

2,21- Max: 2,96) olarak bildirilmiştir. Ortalama Cho/Cr oranları ise KK genu 
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1,085±0,119 (Min: 0,86- Max: 1,32), KK korpus 1,046±0,136 (Min: 0,79- Max: 1,32), 

KK splenium 1,031±0,150 (Min: 0,79- Max: 1,28) idi. 

 

Tablo 4-2: Çalışma grubunun MRS verileri 

     Minimum  Maximum       Ortalama           SS 

 NAA/Cr    Genu                                    2,03        2,92           2,463        0,202 

                    Korpus                      2,10        2,81           2,451        0,181 

                    Splenium              2,21        2,96           2,593        0,193 

 Cho/Cr      Genu             0,86        1,32           1,085        0,119 

                    Korpus                   0,79         1,32             1,046        0,136 

                    Splenium                   0,79        1,28           1,031        0,150 

 

Çalışma grubunun DTG verileri tablo 4-3’de verilmiştir. 

Çalışma grubu ortalama FA düzeyi KK genu 0,558±0,07 (Min: 0,43-Max: 0,71), 

KK korpus 0,502±0,07 (Min: 0,38-Max: 0,65), KK isthmus 0,38±0,67 (Min:0,53- Max: 

0,086) ve KK spleniumda 0,583±0,091 (Min:0,43- Max:0,76) olarak bildirilmiştir. 
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Tablo 4-3: Çalışma grubunun DTG verileri 

       FA     Minimum    Maximum     Ortalama          SS 

      Genu          0,43          0,71        0,558          0,07 

      Korpus          0,38          0,65        0,502          0,07 

      Isthmus          0,38          0,67        0,530          0,086 

      Splenium          0,43          0,76        0,583          0,091 

 

4.2. Çalışma Grubunun MRS bulguları 

Tablo 4-4’de NAA/Cr oranı ile IQ ve yaş arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo 

4-5’de ise Cho/Cr oranı ile IQ ilişkisi incelenmiştir. 

Çalışma grubunun KKgenu NAA/Cr oranları ve KKkorpus NAA/Cr oranları ile 

sözel IQ, performans IQ ve toplam IQ arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

gözlemlenmemiştir. 

Çalışma grubunun KKsplenium NAA/Cr oranları ile sözel IQ arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmezken, performans IQ (r:0,481; p:0,007) ile 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki (p<0.01), toplam IQ (r: 0,436; 

p:0,016) ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (p<0.05) gözlemlenmiştir (Şekil 4-1) 

Çalışma grubunun KKgenu ve KKkorpus NAA/Cr oranları yaşla birlikte 

azalmıştır ancak bu farkın istatistiksel anlamlılığı yoktur. KKsplenium NAA/Cr oranları 

da yaşla birlikte artmıştır, ancak bu fark da istatistiksel olarak anlamlılık 

taşımamaktadır. KK NAA/Cr oranları ve yaş arasında anlamlı fark belirlenmemiştir. 
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Tablo 4-4: Çalışma grubunun NAA/Cr oranı ile IQ düzeyleri ve yaş arasındaki korelasyon 
analizi 

      NAA/Cr                                     WISC-R        YAŞ 

          Sözel IQ  Performans IQ   Toplam IQ  

      Genu                r                          

                               p 

       0 ,299 

       0,109 

          0,257 

          0,171 

       0,217 

       0,250 

       -0,062 

        0,746 

      Korpus            r 

                               p 

       0,280 

       0,135 

          0,235 

          0,211 

       0,324 

       0,080 

       -0,072 

        0,706 

      Splenium         r 

                               p 

       0,354 

       0,055 

          0,481 

          0,007a 

       0,436  

       0,016b 

        0,170 

        0,369 

               a p<0,01 düzeyi  b p<0,05 düzeyi r: Korelasyon katsayısı 

 

 

 

Şekil 4-1: Korpus kallozum splenium NAA/Cr oranı ile performans IQ ve toplam IQ 
arasındaki ilişki 
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Tablo 4-5: Çalışma grubunun Cho/Cr oranı ile IQ düzeylerinin korelasyon analizi 

                                     WISC-R 

       Cho/Cr             Sözel IQ   Performans IQ      Toplam IQ 

        Genu                 r      

                                  p 

         0 ,282 

         0,131 

         0,174 

         0,357 

         0,162 

         0,393 

        Korpus             r 

                                  p 

         0,127 

         0,504 

         0,316 

         0,089 

         0,249 

         0,185 

        Splenium          r 

                                  p 

         0,108 

         0,572 

         0,268 

         0,152 

         0,295 

         0,114 

r: Korelasyon katsayısı 

4.3. Çalışmanın DTG bulguları 

Tablo 4-6’da çalışma grubunun DTG verileri ile IQ düzeyleri ve yaş arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

Çalışma grubunun KKgenu FA ve KKkorpus FA değerleri ile sözel IQ, 

performans IQ ve toplam IQ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

gözlenmemiştir. 

Çalışma grubunun KKsplenium FA değerleri ile sözel IQ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p:0,087). KKsplenium FA değerleri ile 

performans IQ (r:0,717; p:000) ve toplam IQ (r:0,691; p:000) arasında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (p<0,01) (Şekil 4-2). 

Çalışma grubunun KKisthmus FA değerleri ile sözel IQ arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p:0,279). KKisthmus FA değerleri ile 

performans IQ (r:0,509; p:0,004) ve toplam IQ (r:0,502; p:0,005) arasında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (p<0.01) (Şekil 4-3). 
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Tablo 4-6: Çalışma grubunun FA değerinin IQ düzeyleri ve yaş ile korelasyon analizi 

     FA                                   WISC-R        YAŞ 

     Sözel IQ Performans IQ     Toplam IQ  

   Genu              r    

                          p  

      0,301 

      0,106 

       0,200 

       0,288 

       0,242 

       0,197 

      -0,113 

       0,553 

   Korpus          r 

                          p 

      0,276 

      0,139 

       0,205 

       0,276 

       0,240 

       0,201 

       0,300 

       0,107 

   Isthmus         r        

                          p      

      0,204 

      0,279 

       0,509 

       0,004a 

        0,502 

        0,005a 

       0,218 

       0,247 

   Splenium       r 

                          p 

      0,317 

      0,087 

       0,717 

       0,00a 

        0,691 

        0,00a 

       0,015 

       0,937 

a p<0,01 düzeyi  r: Korelasyon katsayısı 

 

 

 

Şekil 4-2: Korpus kallozum splenium FA değeri ile performans IQ ve toplam IQ 
arasındaki ilişki 
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Şekil 4-3: Korpus kallozum isthmus FA değeri ile performans IQ ve toplam IQ arasındaki 
ilişki 
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5. TARTIŞMA 

Araştırmacılar zekanın biyolojik temellerini tanımlamak için uzun zamandır 

çalışmaktadırlar. Modern nörogörüntüleme teknikleri zeka araştırmaları için gün 

geçtikçe daha büyük avantaj olmaktadır. Literatürde farklı görüntüleme yöntemleri, 

tarama protokolleri, popülasyon ve zeka ölçümleri kullanarak IQ ile korelasyon 

gösteren çalışma sonuçları vardır. Yakın zamanda ise DTG kullanılarak gerçekleştirilen 

ve korpus kallozumda IQ ile korelasyon gösteren araştırmalar (68,69,70) beyin beyaz 

cevher organizasyonu ve IQ arasındaki ilişkiyi desteklemektedir fakat bu ilişki henüz 

büyük ölçüde bilinmezliğini sürdürmektedir. Diğer taraftan, metabolit 

konsantrasyonların korpus kallozumda IQ ile ilişkisini araştıran herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, bu tez çalışmasında korpus kallozumun yapısal 

bütünlüğünün ve metabolit oranlarının zeka ile ilişkisinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. 

NAA sayısız çalışmada nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar için bozulmamış 

nöronların belirleyicisi kabul edilmiştir. Bu sebepten dolayı NAA yüksekliği nöron 

çokluğu, dendtritik dallanma ve yüksek nöral fraksiyon ile ilişkilendirilmiştir. Düşük 

NAA ve Cho nöral hasar, membran yıkımı ve enflamasyonla bağlantılıdır (55). Fakat bu 

bilgiden, düşük NAA ve Cho düzeyinin sağlıklı örneklemde de benzer patolojik 

süreçleri yansıttığı sonucunu çıkaramayız. Bu gözlemler daha çok nöron ve glial hücre 

yoğunluğu ve oranındaki doğal değişimlerin yansımasıdır (131). Yakın zamandaki 

çalışmalarla multiple skleroz, inme ve travmatik beyin hasarında NAA’nın azaldığı ve 

sağaldığı durumlar bildirilmiştir (55). Bu durum nöral bir kayıptan çok metabolik 

çöküşle ilgili gibi gözükmektedir. Bu bilgilerin ışığında beyaz cevher alanındaki NAA 

rezonansının nöral aksonların metabolik fonksiyonlarını ve bu aksonların 

miyelinizasyonunun uzamı ve etkinliğini yansıttığını düşünmek daha olasıdır (1). NAA 

önemli bir hücresel ozmolittir, nöral-glial iletişime dahildir ve miyelin oluşuma ortaktır. 

Beyinde glutamattan sonra en fazla bulunan metabolittir ve enerji üretimi ve yıkımında 

önemli bir rolü vardır (132). Ayrıca NAA’nın antienflamatuar rolünün, nöronlardaki 

göreceli çokluk ile viyabilite, onarım ve nöral bütünlük için kritik rol oynadığı ileri 

sürülmektedir (133). NAA ve zeka arasındaki ilişkiye dair olası bir açıklama, NAA’nın 

aksonal ateşleme esnasında hidrofobik aksonal kılıflar arası su hareketindeki kritik rolü 
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nedeniyle nöronların süratli ve senkronik ateşlenmesini sağladığı şeklinde yapılabilinir 

(134). Literatürde metabolit konsantrasyonu ve IQ ilgisi hakkında çalışmalar 

bulunmaktadır. Fakat KK’da metabolit oranları ve zeka ilişkisi hakkında hiçbir veri 

henüz mevcut değildir. Bu tez çalışmasında ilk kez, sağlıklı örneklemde KK spleniumda 

nörometabolit konsantrasyonu ve zeka arasında bağlantı kurulmuştur. Bu sonuçlar, Jung 

ve ark. (1) spleniumdan gelen  aksonal fiberleri içeren asosiasyon alanı oksipitoparietal 

alanda toplam zeka ile ilişki gösteren araştırma sonuçları ile tutarlıdır. Oksipitoparietal 

alan beden merkezli koordinatlarda kodlamaya katılan nöronları içerir. Bu nöronlar 

ayrıca dorsal premotor kortekse projeksiyon gönderir, görsel-motor-duysal entegrasyon 

bölgeleri sağlar ve görsel taramanın elle uzanmayla koordinasyonunun gerektiği 

durumlarda hedef lokalizasyonuna katkıda bulunurlar. Bu bölgedeki nöronlar görsel 

rehberlikteki kol hareketleri sırasında ateşlenir ve elle tutma ve taktil aramada rol 

oynarlar (135). Çalışmamızda, spleniumun mekansal dikkatin bileşenleriyle olan bağları 

düşünüldüğünde bunun performans IQ ile gözlenen ilişkiyi açıklayabileceğine 

inanmaktayız. 

Çok sayıda çalışma, posterior beyin bölgelerinin standart zeka testlerinin ölçtüğü 

problem çözme gibi becerilerde rol oynadığını göstermiştir (79). Bu varsayım, posterior 

beyin bölgelerinin serebral ölçümleri, gri cevher konsantrasyonu ve nörometabolitleri 

araştıran çalışma sonuçlarıyla da desteklenmektedir (55,64). Spleniumda gözlenen 

pozitif korelasyonun, posterior asosiasyon korteksleri arasındaki interhemisferik 

bağlantı, bilginin iletimi ve bütünleştirilmesi dolayısıyla zeka performansı ile ilişkili 

olduğu; aynı zamanda, kallozal metabolit konsantrasyondaki değişimlerin ileri kognitif 

bilgiyi proseslemeye uygun kortikal alanların topografisini de etkileyebileceği 

düşüncesindeyiz. 

Bazı yazarlar Cho yüksekliğini kognitif fonksiyonları zayıflatması olası iki 

prosesle membran yıkımı ve enflamasyonla ilişkilendirilmiştir (136). Diğerleri de 

duchenne müsküler distrofi hastalığında serebellumdaki (65) ve alkol yoksunluğu (137) 

durumunda Cho yüksekliği ile zeka performasındaki iyileşmeyi bağlantılandırmışlardır. 

Bu araştırmaların karşılaştırılabilirlikleri tartışılabilir. Çalışmamızda Cho/Cr düzeyi ve 

IQ arasında herhangi bir ilişki gözlemlenmemiştir. Cho hücre yoğunluğu ve tipindeki 

değişimlerin değişkeni olarak bilinmektedir. Diğer yandan, Cho konsantrasyonundaki 

değişim aktif miyelin devrini işaret eder ve daha az etken beyaz cevher fonksiyonuyla 
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sonuçlanır (131). Bulgulardaki farklılıkla ilgili alternatif bir açıklama da, Cho’daki 

değişimlerin nöral elementlerden çok glial elementlerin yüksek katkısını ve nöral-glial 

bileşimdeki doğal değişimin zekayla ilişkisini yansıttığı şeklinde yapılabilir. 

Literatürde NAA, Cho ve Cr metabolitlerinin oranları ve düzeyleri ile ilgili pek 

çok MRS yayını mevcuttur. Bu yayınlarda bu metabolitlerin oran ve düzeyleri farklı 

açılardan incelenmiştir. Angelina ve ark. (138) korteks, semiovale ve temporal lob 

bölgelerinde yaşla NAA/Cho ve NAA/Cr oranlarının azaldığını, Cho/Cr oranlarının ise 

arttığını göstermişlerdir. Pfefferbaum ve ark. (139) metabolit konsantrasyonlarını 

ölçmüş ve yaşla birlikte Cr veya Cho düzeylerinde belirgin artış görülürken NAA 

düzeyinin sabit kaldığını bulmuşlardır. Çalışmamızda genu ve korpus bölümlerinde 

yaşla birlikte azalan NAA/Cr oranı istatistiksel olarak anlam taşımamaktadır. Beyaz 

cevher yollarının farklı anatomik bölgelerinin gelişimlerinin farklı olması metabolit 

oranlarında değişikliklere yol açıyor olabilir. Değişimlerin büyük bölümü beyaz 

cevherdeki yaşa bağlı ve gelişimsel değişikliklerin bir yansımasıdır. Ek olarak bizim 

çalışmamızda örneklemin yaş aralığının darlığı nedeniyle fark gözlemlenmemesi 

beklediğimiz bir durumdur.  

Zeka ve nöral fonksiyonların biyokimyasal markırları arasındaki ilişkiye ait 

bulgular, MRS’nin kognitif sinirbilim için değerli bir araç olduğunu göstermektedir. 

Zekaya ilişkin anatomik bakış açıları, çoklu nöral ağların beyaz cevher bağlantılarındaki 

önemini vurgulamaktadır (140). Bu çalışma da bu nedenle KK da gerçekleştirildi çünkü 

korpus kallozum duysal, motor ve kognitif fonksiyonların interhemisferik 

bütünleştirilmesinde birincil öneme sahip bağlantı noktasıdır. KK yoğun ve yüksek 

kalitede spektra içerir ve bu lokasyondaki metabolit konsantrasyonu hasta kohortta 

fonksiyonlarla ilişkilendirilmiştir (69,116). Bu lokasyon birçok farklı beyin bölgesini 

bağlayan sayısız asosiasyon yolağını içerir ve bu nedenle bu bölgedeki metabolit 

konsantrasyonunun geniş çapta zekayı etkiliyor olduğuna inanmaktayız. 

DTG’nin kullanıma girmesi korpus kallozumun anatomik yapısındaki bireysel 

değişimlerin gösterilebilmesi açısından önemli bir gelişmedir. Bu çalışmada traktografi 

tabanlı DTG tekniği ile ak madde yolakları da gösterilmiştir (Şekil 5-1, 5-2). DTG 

işlemleri FA ölçümü sağladığından mükemmel bir görüntü üstünlüğü ve farklı 

bölgelerde FA farklılıkları hakkında MRG’den daha fazla bilgi sağlamaktadır. Daha 

önceki araştırmacılar interhemisferik bağlantıyı korpus kallozum alanı ile ölçmeye 



 56 

çalışmışlar ve fonksiyonel laterizasyonla ters orantılı bir ilişki tanımlamışlardır. Ancak, 

kallozal hacim iki hemisferi bağlayan kallozal fiberlerin sayısını veya çapını 

yansıtmayabilir (2). Bu açıdan FA kallozal hacime kıyasla, interhemisferik bağlantıyı 

sayısallaştıran daha hassas bir ölçümdür. FA, aksonal miyelinasyonun derecesini 

yansıtan akson hacmi ve miyelinasyonun büyüklüğüne dayanan bir değerdir (141). FA 

iletimin hızı, işlem hızı gibi değerlerin göstergesidir. Bu değerler ise zeka 

performansındaki değişimlerin göstergesidir ve aksonal iletim hızıyla doğrudan ilgilidir 

(70). Ancak FA sadece miyelinasyon, akson çapı yada akson yoğunluğundan değil fiber 

yolakların varlığından da etkilenen karmaşık bir ölçümdür (68).  

Tam kallozotomi  (ayrık beyin) hastalarıyla yapılan araştırmalar açıkça, korpus 

kallozum yokluğunun laterize kognitif fonksiyonların bütünleştirilmesini durdurduğunu 

göstermektedir (142). KK anatomisi bu bakımdan interhemisferik bağlantının doğasını 

anlamamızı kolaylaştırıyor. Hemisferlerarası iletimin gücü iki hemisfer arasında işlem 

kaynaklarının bölünmesini belirlemede kritik öneme sahiptir. Banich ve Brown (143), 

hemisferlerarası iletişimin yüksek dikkat gerektiren bir görevin performansı için faydalı 

olduğunu fakat düşük dikkat gerektiren durumlarda performansa zarar verici olduğunu 

bildirmişlerdir. Buna göre, interhemisferik bağlantının görev performansı için zararlı 

yada faydalı olup olmayacağı bazı durumlarla ilişkilidir. Bunlar, görevin zorluğu ve 

kişinin bilgiyi hemisferlerarası aktarma kapasitesidir. Bu durumda, istenilen görev basit 

olduğunda bilginin tek hemisfer tarafından işlenmesinin faydalı olacağını, çünkü 

hemisferler arası bilgi aktarımının zaman bedeline yol açacağını söyleyebiliriz. Fakat, 

istenilen görev daha fazla dikkat gerektirdiğinde, interhemisferik etkileşim daha iyi bir 

performans elde edilmesini sağlıyor çünkü işlem gücü hemisferlerarasında 

bölünebiliyor. Bu yüzden, her iki hemisferi kullanarak ek kaynak sağlamak zaman 

bedelinden daha önemli hale geliyor (144). 

Korpus kallozumda bu eksitatör ve inhibitör etkileri nöral ve fonksiyonel 

seviyede gözlemek mümkündür çünkü interhemisferik sinyal artışı görevin zorluk 

derecesine göre hem eksitatör hem de inhibitör olabilir (69). Örneğin, yüksek IQ’lu bir 

kişi, düşük IQ’lu bir kişiye göre karmaşık bir görevi yerine getirmek için diğer 

hemisferin varlığına daha az ihtiyaç duyacağından interhemisferik etkileşimin daha az 

gelişeceğini bu nedenle de yüksek IQ’lu bir kişinin daha düşük IQ’lu bir diğerine göre 

miyelinli sinir liflerinin sayısının az olacağını ileri sürmek mümkündür. Bu modele göre 
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zeka performansı ile KK yapısı arasındaki ilişkinin, yapısal bütünlüğü gösteren FA 

düzeyinin artışının inhibitör etkileri çoğaltacağı yönünde olacağı beklenmelidir. KK’un 

etkilendiği klinik populasyonda IQ ve KK yapısı arasındaki ilişkiyi destekleyen kanıtlar 

vardır. KK spleniumda tümör bulunan iki hastada düşük performans IQ fakat 

bozulmamış sözel IQ tespit edilmiştir (145). Benzer sonuçlar birçok gelişimsel 

çalışmada gözlenmiştir. Spencer ve ark. (96) mental retardasyonda KK posterior 

alanlarında azalan beyaz cevher yoğunluğu bildirmişlerdir. Bundan dolayı, bu modele 

karşıt olarak IQ ve KK yapısı arasındaki ilişkinin özellikle KK’un posterior alanlarında 

gözüktüğünü ve interhemisferik bağlantının doğasının görevin gerçekleştirilmesine 

dahil olan kortikal alanlardaki değişimlere dayandığını söyleyebiliriz.  Çalışmamızdaki 

bulgular önceki araştırma sonuçlarıyla tutarlı olarak (69,70) korpus kallozum isthmus ve 

splenium FA düzeyleri ile performans IQ ve toplam IQ arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir.  

Bütünlüğü IQ ile sıkıca ilişkili bu fiber sistemler görsel uzamsal bilginin 

iletiminde kritik role sahiptir. Korpus kallozum isthmusun bilateral primer görsel ile 

parietal ve oksipital korteksin görsel asosiasyon alanlarını birbirine bağladığı, görsel 

uzamsal hafızada rol oynadığı bildirilmiştir (146). Kallozal isthmusun superior parietal 

korteksler arası bağlantıları içerdiği de ileri sürülmektedir (147). Superiyor parietal alan 

somatosensoryel asosiasyon korteksi içerir ve nörolojik açıdan sağlıklı deneklerle 

yapılan fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında gizil (dikkatin yönü beklentinin istemli 

modülasyonlarıyla endojen olarak veya duysal hazırlamayla eksojen olarak 

kaydırıldığında) görsel mekansal dikkat, taktil arama, okulomotor arama ve işitsel hedef 

saptama görevleri bu alanda aktivasyona neden olmuştur. Bu bölge, mekansal 

haritaların zihinsel olarak yeniden canlandırılması, görsel olarak yönlendirilen uzanma 

ve ses hareketinin saptanması gibi mekansal dikkatle yakından ilgili görevlerin 

yürütülmesi sırasında da aktive olur. Superiyor parietal lobül elle uzanma ve yakalama 

ile de yakından ilişkilidir (135). Bu çalışmada KK isthmus FA düzeyi ile performans ve 

toplam IQ ilişkisinin anlamlı düzeyde yüksek olması, bu bölgenin dikkat ağının parietal 

bileşenleriyle olan ilişkisine bağlanarak zekanın gelişiminde rol oynayabileceği fikrini 

desteklemektedir.  

Hem artan splenium hacmini gösteren MRG çalışmaları ve hemde artan FA 

düzeyini bildiren DTG çalışmaları splenium beyaz cevher yapısındaki bireysel 
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değişimlerin bimanual motor koordinasyon hızını doğrudan etkilediğini göstermektedir 

(69). Topografik çalışmalar KK splenium alanının, tümü primer görsel alanlar ve görsel 

asosiasyon alanları tarafından kaplanmış oksipital lobdan genel interhemisferik 

sinyallerin daha az uzamsal temporal ve parietal loblara iletiminden sorumlu olduğunu 

göstermektedir (135). Splenium FA düzeyi görsel motor interhemisferik iletimle 

korelasyondadır ve sonuçların bölgesel olarak MRS verileriyle çakışması da 

araştırmanın güçlülüğünü göstermektedir. Bu sonuçlar, kullanılan iki görüntüleme 

methodunun birbiriyle uyumlu olarak, sağlıklı örneklemde KK’da zeka ilişkisi varlığını 

belirlemede en yardımcı olabilecek lokasyonun KK posterior alanları olduğunu 

göstermektedir. 

Çalışma sonuçları sözel IQ ve beyaz cevher ölçümleri arasında herhangi bir 

korelasyon bulamamıştır. Bunun nedeni olarak performans IQ’nun sözel IQ’ya kıyasla 

sinir iletim hızı gibi fizyolojik parametrelerle daha sıkı ilişkide olması düşünülebilinir 

(70). Hasta grubu ile yapılan bazı çalışmalar ise yüksek fiber anizotropisi ve yüksek IQ 

arasındaki pozitif yöndeki korelasyonla ilgili teoriye ilişkin farklı sonuçlar 

göstermektedir. Nispeten bozulmamış dil yeteneği fakat hasar görmüş görsel uzamsal 

yeteneklerle karakterize bir hastalık olan Williams sendromu hastası bir grupla yapılan 

çalışmada (148), son derece düşük performans IQ saptanmış fakat bilateral superior ve 

inferior dikey fasikulus ve sağ inferior fronto-oksipital fasikülüs FA değerleri önemli 

ölçüde yüksek bildirilmiştir. Araştırmacılar bu durumu, miyelinasyondaki yükselme ve 

olağandışı miyelin tutulumuyla ilişkilendirmişlerdir. Sonuç olarak, fiber yapı ve zeka 

arasında kompleks bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. 

Bazı yazarlar korpus kallozumun anterior alanı ve IQ arasında ilişki 

tanımlamışladır. Yu ve ark. (4) korpus kallozum genuda toplam IQ ile FA arasında 

korelasyon göstermişlerdir. Ayrıca, sağ ve sol frontal lobu bağlayan korpus kallozum 

anterior kısmının hasarının ve bu bölgenin bütünlüğünün toplam IQ ile korpus 

kallozumun diğer bölgelerinden daha yüksek korelasyonda olduğu bildirilmiştir. Benzer 

şekilde, Hutchinson ve ark. (117) korpus kallozum genuda beyaz cevher bütünlüğü ve 

IQ arasında ilişki göstermişlerdir. Bizim DTG çalışmamızda özetlenen çalışmalardan 

farklı olarak korpus kallozum genuda FA değerleri ile IQ arasında korelasyon 

saptanmamıştır. Bulgulardaki farklılıklarla ilgili olası bir açıklama, gelişimsel 

faktörlerden ileri geldiği şeklinde yapılabilir. Hutchinson ve ark. çalışmasında 
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deneklerin yaş ortalaması 19,2±3,3; Yu ve ark. çalışmasında 23,8±3,9’dur. Bizim 

çalışmamızda ise deneklerin ortalama yaşı 14,73±0,74 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmalar, korpus kallozumun olgunluğa erken adolesanda ulaştığını (117) 

göstermektedir. Yakın zamanda yapılan benzer çalışmalar ise (149), olgunluk sürecinin 

erken yetişkinliğe kadar sürdüğünü göstermektedir. KK bütünlüğü ve IQ arasındaki 

ilişkinin bireylerin yaşlarındaki değişimlere dayandığını düşünebiliriz. 

Mikroyapısal gelişimdeki yaşa bağlı değişimleri DTG kullanarak araştıran 

çalışma sonuçları yaş ve FA arasında korelasyon göstermektedir (69). Korelasyon 

posterior kortikal bölgeleri bağladığı düşünülen spleniumda gösterilmiştir. Spleniumda 

beyaz cevher bütünlüğünün 18 yaşına kadar gelişimine devam ettiği ve yaşla birlikte 

artış gösterdiği saptanmıştır. Bizim çalışmamızda yaş ve korpus kallozum FA değerleri 

arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bu sonuçları hasta sayılarının düşük 

olmasına, protokol ve imaj kalitelerindeki farklılığa bağlamak mümkündür. Ayrıca 

anizotropi değeri yaşla birlikte düşüş gösterir. Sonuçlardaki farklılığın, çocukluk 

yaşlarına ait maturasyona yönelik FA değişikliği olduğu tartışılabilir. 

Bulgular korpus kallozumun yapısal bütünlüğünün ve nörokimyasal 

mekanizmasının IQ ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Zeka ve nöral fonksiyonların 

biyokimyasal markırları arasındaki ilişkiye ait bulgular, MRS’nin kognitif sinirbilim 

için değerli bir araç olduğunu göstermektedir. Ancak korpus kallozumun yapısal 

organizasyonunu ölçen FA değeri ile ilgili sonuçlar, interhemisferik bağlantı gücünün 

zeka performansını sınırladığı durumlar olduğunu gösteren teorilerle çelişmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken 

noktalardan biri küçük örneklem gruplarının istatistiksel güçlerinin zayıflığı nedeniyle 

her zaman negatif bulgu verme olasılıklarının olduğudur. Sonuçların daha yaşlı yada 

hasta populasyonuna genellenebilirliği limitlidir. Dikkate alınması gereken başka bir 

nokta, deneyimlerdeki farklılıkların, özgül beyin yolakları boyunca değişken aktiviteye 

ve FA’nın lokal ölçümlerini etkiyebilecek plastik değişimlere neden olabileceği 

olasılığıdır. Ayrıca sonuçlar, korpus kallozumun alt alanlarının ayrı ayrı dikkate 

alınmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Korpus kallozumun farklı bölümleri sadece 

farklı beyin bölgelerini bağlamıyor aynı zamanda IQ ile de farklı korelasyonlar 

gösteriyor. Bu nedenle, IQ ile korelasyon gösteren kallozal alanların interhemisferik 

bağlantılarının zeka düzeyindeki değişimlerde rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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Gelecekte, kişi sayısı arttırılarak yapılan çalışmalarda zeka ve korpus kallozum 

arasındaki bağlantılar daha iyi aydınlanacaktır. 

 

 

Şekil 5-1: Sagital planda korpus kallozum trakt görüntüsü 

 

 

Şekil 5-2: ROI’lerden geçen trakturları gösteren traktografi görüntüsü 
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