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ÖZET 

Kaşıkçı, I. (2010). Kısa Süreli Bellek ile İlişkili Elektriksel Salınımların Hemodinamik 

Karşılıklarının EEG-fMRI Eşzamanlı Ölçüm Yöntemi ile Analizi. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Kısa süreli bellek (KSB) / Çalışma belleği (ÇB) ile ilgili EEG çalışmalarının çoğu 

retansiyon fazı ile ilişkili olarak posterior alfa salınımının genliğinde yükselme ve daha 

az tutarlı olarak frontal teta salınımının genliğinde düşme bildirmektedir. fMRI 

çalışmalarının çoğunda ise KSB/ÇB süreçlerine ilişkin prefrontal ve pariyetal kortikal 

alanlarda aktivasyon bildirilmiştir. KSB/ÇB'de retansiyon dönemine özgü posterior alfa 

salınımını pariyetal bölgelerle, frontal teta salınımını prefrontal bölgelerle 

ilişkilendirmek olası gözükse de, EEG ve fMRI verilerinin doğrudan entegrasyonuna 

dayanmayan varsayımların geçerliliği tartışmalıdır. Eşzamanlı EEG-fMRI 

kayıtlamalarının avantajı bir nöral sürece ait EEG ve fMRI bilgisine aynı anda ulaşarak, 

farklı zamanlarda yapılan EEG ve fMRI ölçümleri arasında araştırılan değişkenin 

gösterebileceği değişkenlikleri ortadan kaldırmasıdır. Bu çalışma kapsamında, 

Sternberg benzeri bir bellek paradigması kullanılarak eşzamanlı EEG-fMRI 

kayıtlamaları yapılmış ve KSB/ÇB'nin retansiyon fazında elde edilen EEG sinyalleri, 

bağımsız bileşen analiziyle (ICA) topografik bileşenlerine ayrılmıştır. Ardından, 

EEG'nin farklı frekans bantlarında sahip olduğu güç retansiyon dönemi ile retansiyon 

dışı dönemler arasında anlamlı farklılık gösteren bileşenler saptanmış, ve bu 

bileşenlerden farklı bellek yüklerine sahip koşullar (2/6) ve kontrol (0) koşulu arasında 

anlamlı farklılık gösterenler belirlenmiştir. KSB/ÇB'nin retansiyon fazında bellek 

yüküne korele olarak frontal alfa salınımı genliğinde düşme ve bununla korele olarak 

sağ orbitofrontal ve dorsolateral prefrontal alanın fMRI aktivitesinde yükselme 

bulunmuştur. Frontal teta salınımı genliğinde düşme ile korele olarak ise inferior 

temporal giruslar ile sol inferior frontal korteks ve kuneus-prekuneus bölgesi 

aktivitesinde yükselme bulunmuştur. Söz konusu alanların bellek süreçleriyle ve 

varsayılan kip ağı ile yakın ilişkileri göz önüne alındığında, EEG'de gözlenen KSB 

muhafaza sürecine ilişkin elektriksel aktiviteleri açıklayabilecek yapılar olduğu 

görülmüştür.  

 

 

Anahtar Kelimeler: EEG, fMRG, Sternberg Paradigması, Kısa süreli bellek, Alfa 

salınımı. 
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ABSTRACT 

Kaşıkçı, I. (2010). Analysis of hemodynamic correlates of electrical oscillations related 

with short-term memory using simultaneous EEG-fMRI. İstanbul University, Institute 

of Health Sciences, Neuroscience Department. Master Thesis. İstanbul.   

Majority of EEG studies related with short-term (STM) / working memory (WM) report 

increased amplitudes of posterior alpha and frontal theta in the retention phase. In many 

fMRI studies prefrontal and posterior parietal cortex activations were observed during 

STM/WM process. Althought posterior alpha oscillations during the retention phase 

might be associated with parietal regions and frontal theta oscillation with frontal 

regions, validity of such assumptions that do not rely on direct EEG/fMRI integration is 

questionable. Advantage of simultaneous EEG-fMRI recording is to obtain EEG and 

fMRI information related with a neural process simultaneously and eliminate variation 

of the investigated variable between separate EEG and fMRI sessions. In this study, 

simultaneous EEG-fMRI recordings were carried out while participants were 

performing a version of Sternberg paradigm. EEG signals obtained during the retention 

phase of STM/WM were decomposed into topographical components using independent 

component analysis (ICA). Afterwards, components with significantly different power 

in various frequency bands between the retention phase and other phases of the task 

have been identified, and those of these frequency components that significantly differ 

among different memory load conditions (2/6) and the control condition were specified. 

The decrease of frontal apha oscillation due to STM/WM retention phase is found 

correlated with significant fMRI activations in right orbitofrontal and dorsolateral 

prefrontal area. The decrease of frontal theta amplitude is found correlated with 

activations in bilateral inferior temporal gyri, left inferior frontal cortex and cuneus-

precuneus region. The close relationship of these areas with memory processes and 

default mode network (DMN) makes it plausible that they can be responsible from the  

EEG activites related with the retention phase of the STM/WM. 

 

 

Key Words: EEG, fMRI, Sternberg Paradigm, Short term memory, Alpha oscillation. 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kısa süreli bellek (KSB) kavramı belirli duysal girdilerin geçici olarak 

depolanmasını (Atkinson ve Shiffrin 1968), KSB kavramı ile iç içe geçmiş olan Çalışma 

Belleği (ÇB) kavramı ise KSB'nin geçici depolama özelliğine KSB'deki bilgiler 

üzerinde işlem yapma yetisinin eklenmesiyle ortaya çıkan aktif işlemlemeyi ifade 

etmektedir (Baddeley ve Hitch 1974). Literatürde genellikle birlikte kullanılan KSB/ÇB 

süreçleri ve bu süreçlerin farklı fazları (kodlama, muhafaza, geri çağırma) özellikle 

kognitif sinirbilim alanındaki birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bu süreçlerin 

altında yatan mekanizmalar elektronörofizyolojik çalışmalarla ve fonksiyonel 

görüntüleme çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

KSB/ÇB alanlarında yapılan elektronörofizyolojik çalışmalar olaya ilişkin beyin 

potansiyellerine (OİP) olduğu kadar olaya ilişkin salınımlara (OİS) da yoğunlaşmakta; 

özellikle kodlama ve retansiyon süreçlerinin araştırıldığı çalışmalar OİS üzerinde 

durmaktadır. KSB/ÇB süreçlerinin retansiyon fazının incelendiği birçok OİS 

çalışmasında alfa ve teta frekans bantlarındaki salınımlar retansiyon (muhafaza) süreci 

ile ilişkilendirilmiştir (Klimesch 1999).  

Beyin fonksiyonları incelenirken, benzer deney düzenekleri ile EEG 

kayıtlamalarından elde edilen bilgiyi fMRI çekimlerinden elde edilen bilgi ile 

birleştirerek yorumlamak son yıllarda üzerinde çalışılan bir yöntemdir. KSB/ÇB'de 

retansiyon dönemine özgü posterior alfa salınımını pariyetal bölgelerle, frontal teta 

salınımını prefrontal bölgelerle ilişkilendirmek olası gözükse de EEG ve fMRI 

sinyallerinin kaynakları derinlemesine araştırılmadan yapılan çeşitli varsayımlara dayalı 

çalışmaların güvenilir sonuçlar veremeyeceği, geçen on yıllık süre içinde yapılan çok 

sayıdaki çalışmada elde edilen çelişkili bulgularla ortaya konmuştur (Goldman ve ark. 

2002; Henning ve ark. 2005; Riera ve Sumiyoshi 2010). Nitekim; intrakranyal EEG 

(iEEG) ile KSB/ÇB'nin retansiyon dönemine özgü teta aktivasyonunun kaynağına dair 

yapılan yerelleştirme çalışmasında, oksipito-pariyetal ve temporal kortekslerde odaklar 

görülürken frontal kortekste herhangi bir odak görülmediği bildirilmiştir (Raghavachari 

ve ark. 2006). 

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları klinik kullanıma henüz girmemiş olmakla 

birlikte bir süredir bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır (Laufs ve ark. 2003; 
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Axmacher ve ark. 2007; Munck ve ark. 2009). MR uyumlu EEG sistemleri ile özel 

koşullarda gerçekleştirilebilen bu kayıtlamaların en önemli avantajı, bir duysal veya 

bilişsel sürece ait EEG ve fMRI bilgisine aynı anda ulaşma imkanı vererek, çekimler 

arası değişkenlikleri ortadan kaldırmasıdır (Rosenkranz ve Lemieux 2010). KSB/ÇB 

sürecinin retansiyon fazı ve ilişkili elektriksel ve hemodinamik yanıtların, eşzamanlı 

EEG-fMRI ölçüm yöntemiyle incelenmesi sonucunda sürece dair bulguların doğru 

şekilde örtüştürülmesi ve nöral mekanizmalara dair tutarlı yorumlar yapılması mümkün 

olabilir.  

Bu çalışma kapsamında, Sternberg benzeri bir bellek paradigması kullanılarak 

eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları yapılmış ve retansiyon fazında ortaya çıkan 

salınımlar, eş zamanlı olarak alınan fMRI görüntüleri ile karşılaştırılarak elektriksel 

salınımların hemodinamik karşılıklarına dair değerlendirmeler yapılmıştır. Amaç, bu 

değerlendirmeler ışığında kısa süreli bellek sürecinin retansiyon fazını ve altında yatan 

nöral mekanizmaları aydınlatmaya yardımcı olmaktır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. EEG 

Elektroensefalogram (EEG) serebral kortekste gerçekleşen beyin elektriksel 

aktivitesinin kafa derisi üzerine yerleştirilen elektrotlardan kaydedilmesiyle elde edilen, 

beynin elektriksel potansiyel değişimleridir. Berger’in 1929’da insanda ilk EEG’yi 

kaydetmesiyle bu ölçüm yöntemi beyni araştırma yöntemleri arasında yerini almış ve 

günümüze değin bu önemini korumuştur. 

Elektriksel anlamda değerlendirildiğinde EEG, iki farklı serebral lokasyon 

arasındaki voltaj farkının zamandaki davranışının grafik gösterimidir. EEG sinyali 

temel olarak gövdeleri serebral korteksin 5. ve 6. tabakalarında bulunan ve kafa 

yüzeyine dik yerleşimli geniş dendritik ağaca sahip olan piramidal nöronlarda 

gerçekleşen postsinaptik potansiyeller sonucu ekstraselüler alanda ortaya çıkan elektrik 

akımlarını yansıtır. Yüzey elektrotları kortikal nöronların hücre zarında oluşan ve 

postsinaptik potansiyellerden kaynaklanan potansiyel farklarını kaydeder (Olejniczak 

2006). Ölçümü yapan elektrot ile EEG’nin kaynağı arasındaki yalıtkan yapılar (beyin 

zarları, kafatası, deri) nedeniyle sinyal önemli ölçüde zayıflar ve ancak çok sayıda 

kortikal nöronun benzer yönde sinaptik girdiler alarak senkronizasyonu sonucu EEG’de 

ölçülebilen potansiyel değişimleri ortaya çıkar (Regan 1989).   

EEG sinyali, beyindeki elektrik jeneratörü ve kayıt elektrotları arasındaki 

dokularda gerçekleşen akım sayesinde ölçülebilen bir sinyaldir. Hacimsel iletkenlik 

olarak da tanımlanan bu özellik, EEG sinyalinin mekansal çözünürlüğünün düşük 

olmasının da temelinde yatar. Herhangi bir beyin bölgesindeki aktivasyona bağlı olarak 

oluşan elektriksel potansiyeller pasif hacimsel iletkenlik sebebiyle kafa yüzeyine 

çıkarken geniş alanlara dağılır. Her EEG elektroduna ulaşan sinyal, tüm EEG sinyali 

üreten alanlardan alınan bilginin yanı sıra kas, göz ve elektrot hareketlerinden 

kaynaklanan artefaktların bir toplamıdır (Onton ve Makeig 2006).  

EEG üç boyutlu gerçekliğin iki boyutlu bir izdüşümünü sağlar, bu da EEG 

jeneratörlerinin lokasyonunun sadece kafa yüzeyinden kaydedilen EEG bilgisine 

dayanarak belirlenmesinin teorik olarak imkansız olduğunu gösterir. Bu imkansızlık 

"ters problem" olarak adlandırılır (Olejniczak 2006). 
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Olaya ilişkin salınımlar (OİS), bir duysal veya bilişsel ödeve bağlı olarak 

EEG'nin süregiden ritmik bileşenlerinde (Tablo 1) ortaya çıkan genlik ve faz 

değişimleridir. Kısaca OİS, EEG bantlarındaki ritmlerin olayla ilişkili yeniden 

organizasyonu olarak tanımlanabilir. EEG ölçümlerinde gözlenen frekans bantlarındaki 

salınımların güçleri, senkronizasyon ve desenkronizasyonları beynin çeşitli kognitif 

süreçlerinin izlenmesine yardımcı olmaktadır.  

 

Tablo 1: EEG'de gözlenen temel frekans bantları 

Frekans Adı 

0-4 Hz Delta 

4-8 Hz Teta 

8-13 Hz Alfa 

13-30 Hz Beta 

30-80 Hz Gama 

 

OİS'ler beyinde iletişim ve asosiyasyon işlevleri için temel bağlantıları sağlar 

(Başar ve ark. 2001) ve literatürde OİS'lerin gerek duysal ve kognitif gerekse motor 

aktiviteler ile ilişkisini irdelemiş çok sayıda yayın mevcuttur (Doppelmayr ve ark. 2000; 

Klimesch ve ark. 2006; Neubauer ve ark. 2006). Herhangi bir frekans bandının gücünde 

olaya ilişkin olarak gözlenen düşme olaya ilişkin desenkronizasyon, yükselme ise olaya 

ilişkin senkronizasyon olarak adlandırılmaktadır.  

KSB/ÇB sürecinin retansiyon ve kodlama fazlarını incelemeyi amaçlayan 

elektronörofizyolojik çalışmalar OİS üzerinde durmaktadır. KSB/ÇB süreçlerinin 

incelendiği birçok OİS çalışmasında alfa ve teta frekans bantlarındaki salınımların 

retansiyon süreci ile ilişkili olarak değişim gösterdiği bulunmuştur (Jensen ve ark. 2002; 

Sauseng ve ark. 2002; Tuladhar ve ark. 2007). KSB/ÇB süreçlerinin retansiyon fazı ile 

ilişkili olarak rapor edilen iki temel bulgu posterior alfa ve frontal teta salınımlarının 

genliklerinde görülen retansiyon dönemine özgü anlamlı artıştır (Scheeringa ve ark. 

2009). Retansiyon dönemine özgü posterior alfa salınımı genliğindeki artış görsel algı 

mekanizmalarının aktif inhibisyonu ile, teta salınımının genliğindeki artış bellekte öğe 

muhafaza ile ilişkilendirilmiştir (Klimesch 1999). 
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2.2. fMRI  

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (Functional Magnetic Resonance 

Imaging, fMRI), EEG'ye göre kısa geçmişine rağmen sunduğu girişimsel olmayan (non-

invasive) araştırma imkanı ve mekansal çözünürlük kuvveti sayesinde klinik ve 

araştırma alanlarında sık kullanılan bir yöntemdir.  

EEG’den farklı olarak fMRI nöral aktiviteyi doğrudan değil; kan hacmi, 

oksijenlenme ve kan akışı değişkenlerine dayanarak dolaylı olarak ölçer. Nöral 

aktivitedeki bir artışa oksijen tüketiminde serebral metabolik bir artış eşlik eder ve yerel 

serebral kan akışında çok daha büyük bir artış gözlenir. Lokalize oksihemoglobin-

deoksihemoglobin oranı değişimine bağlı olarak oluşan manyetik değişimler MR cihazı 

tarafından yakalanır ve kan oksijen seviyesi bağımlı (Blood Oxygen Level Dependent, 

BOLD) sinyalin temelini oluşturur (Ritter ve Villringer 2006). 

Duysal veya bilişsel ödevlerle ilişkili olarak herhangi bir beyin bölgesinde nöral 

aktivite artışı olduğunda, metabolik talepler oksijenlenmiş kan seviyesi artışına sebep 

olur. Dolayısıyla herhangi bir beyin bölgesindeki aktivasyon, zaman içinde o bölgedeki 

kanlanmanın ve oksihemoglobin-deoksihemoglobin seviyeleri değişiminin oranına göre 

belirlenebilir. Oksijenlenmiş kan seviyesi artışı BOLD sinyalinde bir yükselme, 

azalması ise BOLD sinyalinde bir düşme olarak gözlenir. BOLD yanıtı hemodinamik 

bir yanıttır ve hemodinamik gecikme sebebiyle yanıtın oluşması uyarandan saniyeler 

sonra gerçekleşir, bu sebeple fMRI sinyali zamansal çözünürlüğü düşük bir sinyaldir. 

Ödeve ilişkin bir nöral aktivitenin ortaya çıkması uyarandan 2 s kadar sonra gerçekleşir; 

en yüksek seviyeye ulaşması 4-6 s alır ve temel seviyeye (baseline) dönmesi 12 s kadar 

sürebilir (Menon ve Crottaz-Herbette 2005).  

BOLD yanıtının herhangi bir uyaranın bulunmadığı durumlarda da temel seviye 

EEG sinyali gibi spontan ve sürekli değişimler gösterdiği gözlenmiş olmakla birlikte bu 

değişimlerin sebepleri henüz EEG kadar anlaşılmamıştır. Beyinde posterior singulat 

korteks, medyal, lateral ve inferior pariyetal korteks, medyal prefrontal ve medyal 

temporal alanların bir bölümü ile ilişkilendirilen varsayılan kip ağı (Default Mode 

Network, DMN), dikkat gerektiren bilişsel ödevlerde deaktive olurken dinlenme 

durumunda aktive olan bir sisteme işaret eder (Scheeringa ve ark. 2008). DMN 

aktivasyonu uyarandan bağımsız düşünme ile ilişkilendirilmektedir ve herhangi bir 
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uyaranın bulunmadığı durumlarda, başka bir deyişle dinlenme dönemlerinde BOLD 

yanıtında gözlenen değişimlerin DMN aktivitesi olduğu öne sürülmektedir.  

2.3. Kısa Süreli Bellek 

Bellek en geniş anlamıyla herhangi bir sistemin aldığı girdiler dolayısıyla sahip 

olduğu izlerdir. Büyük ölçüde psikolojiden kaynaklanan konvansiyon, belleği zaman 

boyutuna göre duysal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olarak üçe ayırır. 

Kısa süreli bellek (KSB) basitçe belirli duysal girdilerin geçici olarak depolanmasını 

ifade etmektedir (Atkinson ve Shiffrin 1968). 

Kısa süreli bellek başlıca prefrontal ve pariyetal alanlar olmak üzere, kortikal 

asosiyasyon bölgeleri ile ilişkilendirilmiştir (Markowitsch 2000). KSB süreçlerinin 

prefrontal ve pariyetal alanlara ek olarak premotor ve süplemanter motor alan (Cairo ve 

ark. 2004; Woodward ve ark. 2006) ve medyal temporal bölge (Axmacher ve ark. 2007) 

ile ilişkili olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur.  

Kısa süreli belleğe kodlanan bilgi çevreden alınan bir uyarandan 

kaynaklanabileceği gibi uzun süreli bellekten (USB) çağırılan bilgiyi de içerebilir. 

KSB'ye kaydedilebilen kavramsallaştırılmış bilgi elemanı (kelime, rakam, harf v.b.) 

sayısı erişkinde ortalama olarak 7±2 elemanla sınırlıdır (Miller 1956). KSB ile benzer 

bir bellek kategorisi olan Çalışma Belleği (ÇB) süre olarak kısa bir dönemi kapsaması 

nedeniyle KSB kavramı ile iç içe geçmiştir ve kimi literatürde nerdeyse eş anlamlı 

kullanılmaktadır. KSB'nin geçici depolama özelliğine KSB'deki bilgiler üzerinde işlem 

yapma yetisinin eklenmesiyle çalışma belleği kavramı ortaya çıkmaktadır (Baddeley ve 

Hitch 1974). ÇB, bir merkezi yöneticinin ve iki alt sistemin (görsel/işitsel) bulunduğu 

bir sistem olarak modellenmektedir (Baddeley 2000).  

Kısa süreli bellek süreci kaydetme (kodlama), muhafaza (retansiyon) ve geri 

çağırma olarak üç fazda ele alınmaktadır. KSB'yi USB'den ayıran KSB'nin retansiyon 

sürecine dair zamansal kısıtlama farklı kaynaklarda farklı aralıklarda verilse ve kimi 

zaman dakikalarla ifade edilse de (Atkinson ve Shiffrin 1968; Gazzaniga ve ark. 2002; 

Mesulam 2004) özellikle kognitif çalışmalar için tasarlanan deneylerde 12 saniyeyi 

aşmamaktadır.  

Sternberg (1966) herhangi bir öğenin kısa süreli bellekteki öğelerden biri olup 

olmadığına karar vermek amacıyla bellek izi üzerinde bir tarama sürecinin 

gerçekleştiğini kanıtlamak için geliştirdiği testte (Sternberg Paradigması), öncelikle 
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katılımcılardan bir dizi uyaranı KSB'ye kaydetmelerini (kodlama) ve bir süre sonra 

verilen test (prob) uyaranlarının bellek setinde yer alıp almadığını bildirmelerini 

istemiştir. 

 Sternberg, bu deneyi ile KSB'deki tarama süreciyle ilgili iki hipotezi sınamıştır. 

Bunlardan biri olan paralel işleme hipotezine göre prob ile ilgili yargıya varılırken 

uyaran bellek seti içindeki harflerin hepsiyle birden aynı anda karşılaştırılmakta ve 

probun bellek setinde bulunup bulunmadığı belirtilmektedir. İkinci hipotez ise prob 

uyaranın KSB'de tutulan bellek seti listesinden her bir elemanla tek tek 

karşılaştırılmasıdır, ki bu sıralı (seri) bir süreçtir. Bu hipoteze göre bellek seti listesi 

uzadıkça karşılaştırma süreci ve beraberinde reaksiyon süresi uzamaktadır. Klasik 

bulgu, bellek setinin büyümesiyle (bellek yükünün artmasıyla) birlikte reaksiyon 

süresinde doğrusal bir uzamadır ve Sternberg bu bulguyu bellek tarama sürecinin seri 

bir süreç olduğu şeklinde yorumlamıştır. 

Sternberg paradigması, KSB/ÇB süreçlerinin kodlama, retansiyon ve geri 

çağırma fazlarını kesin bir şekilde ayıran bir ödev olması sayesinde KSB/ÇB 

süreçlerinin ve fazlarının ayrıntılı olarak araştırılmasına olanak veren, bu sebeple gerek 

davranışsal, gerek elektronörofizyolojik, gerekse fonksiyonel görüntüleme 

çalışmalarında farklı versiyonları sıkça kullanılan bir deney paradigmasıdır. 

2.4. Kısa Süreli Bellek ile Ġlgili EEG ve fMRI ÇalıĢmaları 

Kısa süreli bellek ile ilgili EEG bazlı çalışmaların birçoğunda, KSB/ÇB 

sürecinin retansiyon fazında posterior bölgelerde alfa salınımı genliğinin bellek yükü ile 

korele olarak yükseldiği bulunmuştur (Jensen ve ark. 2002; Tuladhar ve ark. 2007; 

Scheeringa ve ark. 2009). Literatürdeki genel eğilimden farklı olarak, farklı yaş 

gruplarında retansiyon dönemine özgü salınımların özelliklerini araştıran bir çalışmada 

(McEvoy ve ark. 2001), gençlerde bellek yükü arttıkça posterior alfa salınımının 

gücünde azalma gözlenirken, orta yaşlı ve yaşlılarda bellek yükü ile korele olarak hem 

frontal hem de posterior alfa salınımının gücünde azalma gözlenmiştir. 

Elektrofizyolojik ölçümler kullanılarak yapılan bir kaynak yerelleştirme çalışmasında 

(Tuladhar ve ark. 2007), KSB/ÇB süreçlerinin retansiyon fazı ile ilişkili posterior alfa 

salınımının dinlenim durumundaki spontan alfa salınımı ile aynı odakta jenere edildiği 

öne sürülmüştür. 
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Kısa süreli bellek/çalışma belleği süreçlerinin retansiyon fazına ilişkin olarak 

üzerinde durulan bir başka salınım, genliği bellek yükü ile korele olarak artan orta hat 

frontal teta salınımıdır (Klimesch 1999; Scheeringa ve ark. 2009), ancak bu bulgu 

posterior alfa salınımdaki genlik artışı kadar tutarlı bir şekilde bildirilmemektedir 

(McEvoy ve ark. 2001; Jensen ve ark 2002; Schack ve Klimesch 2002; Tuladhar ve ark. 

2007; Payne ve Kounios 2009). 

Jensen ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında on katılımcıdan yalnızca birinde 

KSB/ÇB'nin retansiyon fazında frontal bölgede teta salınımının genliğinde yükselme 

tespit edilmişken, Tuladhar ve arkadaşları (2007) teta salınımının genliğinde herhangi 

bir yükselme tespit etmemişlerdir. KSB/ÇB süreçlerini, OİP, OİS ve OİP-OİS ilişkileri 

açısından ayrıntılı olarak inceleyen bir başka çalışmada teta salınımı ile ilgili herhangi 

bir bulguya rastlanmamıştır (Schack ve Klimesch 2002). McEvoy ve arkadaşları (2001) 

KSB/ÇB sürecinin retansiyon fazında gençlerde frontal orta hat teta salınımı genliğinde 

bellek yükü ile korele yükselme gözlerken, yaşlılarda herhangi bir yükselme bulgusuna 

rastlamamışlardır. Retansiyon fazına özgü frontal orta hat teta salınımlarına dalgacık 

dönüşümü (DD) koherans analizi yapılan bir çalışmada (Payne ve Kounios 2009) teta 

salınımı genliğinde bir yükselme bulunmazken frontal-orta hat ve sol temporal-pariyetal 

elektrotlarda teta koheransında yükselme görülmüş, sonuç olarak KSB'nin retansiyon 

sürecinde muhafaza ile ilişkili olarak teta genlik değerlerinin değil teta frekans bandı 

koheransının önemli bir faktör olduğu vurgulanmıştır. 

Kısa süreli bellek ve çalışma belleği alanlarında yapılan fonksiyonel 

görüntüleme çalışmaları görece tutarlılık göstermekte ve KSB/ÇB ile ilişkili olarak 

prefrontal ve pariyetal kortikal alanlara işaret etmektedir (Cohen ve ark. 1997; Rypma 

ve ark. 2002; Cairo ve ark. 2004). ÇB, bir merkezi yöneticiye bağlı iki alt sistem ile 

modellenir (Baddeley 1992). Fonolojik kayıt ve muhafaza ile ilgili alt sistem 

(phonological loop) lateral frontal ve inferior pariyetal lobda bulunan bir sol hemisfer 

ağıyla, görsel-mekansal kayıt ve muhafaza ile ilgili alt sistem (visiospatial sketch pad) 

pariyeto-oksipital alanlarlarla ilişkilendirilir (Gazzaniga ve ark. 2002). KSB/ÇB 

sürecinin retansiyon fazında prefrontal ve pariyetal alanlara ek olarak premotor ve 

süplemanter motor alan (Cairo ve ark. 2004; Woodward ve ark. 2006) ile medyal 

temporal bölge (Axmacher ve ark. 2007) aktivasyonları bildiren çalışmalar da 

mevcuttur.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Katılımcılar 

 Çalışma için belirlenen katılım koşullarına göre 20-30 yaş aralığında, normal 

veya düzeltilmiş görüşe sahip ve diğer duysal sistemlerinde herhangi bir patolojisi 

bulunmayan, nörolojik ve psikiyatrik öyküsü olmayan 18 sağlıklı gönüllü (9 kadın, 9 

erkek) çalışmaya katıldı. 

3.2. Deney Tasarımı  

Sternberg paradigması, KSB/ÇB incelemelerinde sıkça kullanılan, işitsel ve 

görsel versiyonları bulunan bir bellek ödevidir. Bu çalışmada Sternberg ödevinin görsel 

bir versiyonu sessiz harfler kullanılarak oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan Sternberg ödevinde kişi öncelikle ekranda 2,5 s süreyle 2 (2 koşulu) veya 6  

(6 koşulu) harften oluşan bir bellek seti görür. Bellek setinin ardından ekranın ortasında 

bir artı işareti görülür. "Fiksasyon" adı verilen bu işaretin ekranda belirmesinin amacı 

kişinin göz hareketlerini engellemek ve böylece göz hareketlerinden kaynaklanacak 

beyin aktivasyonlarını ve elektriksel artefaktları önlemektir. Fiksasyonun ekranda 

kaldığı 10,5 saniyenin ardından ekranda tek bir prob 1 s süreyle görülür. Katılımcının 

ödevi probun bellek setindeki harflerden biri olup olmadığına karar vermek, bellek 

setinde bulunan harflerden biri ise işaret parmağı ile cevap klavyesinin (response 

keypad) sol tuşuna, bellek setinde bulunan harflerden biri değilse orta parmağı ile cevap 

klavyesinin sağ tuşuna basarak yanıt vermektir. Bu kararı verebilmek için katılımcı, 

ekranda bellek setini gördüğü anın (kodlama süreci) bitiminden tek harfi gördüğü anın 

başlangıcına kadar bellek setindeki harfleri aklında tutmaya çalışır. 

Bellek setinin 2 harften oluştuğu koşul için harflerin her iki tarafına ikişer adet 

diyez (#) işareti konularak görsel girdi sayısını eşitlemek amaçlanmıştır. Kontrol koşulu 

(0 Koşulu) için 6 tane diyez (#) işareti kullanılarak oluşturulan set kullanılmıştır. Bu 

setin 2,5 s ekranda kalmasının ardından 2 ve 6 koşullarında olduğu gibi ekranda 10,5 s 

süreyle fiksasyon işareti belirmekte ve onu takiben ekrana 1 s süreyle L veya R harfi 

gelmektedir. Katılımcıdan beklenen, ekranda "L" harfi belirdiğinde işaret parmağı ile 

cevap klavyesinin sol tuşuna; "R" harfi belirdiğinde ise orta parmağı ile cevap 

klavyesinin sağ tuşuna basarak yanıt vermektir. "L" ve "R" harfleri 2 ve 6 koşulları için 

oluşturulan bellek setlerinde kullanılan harfler arasında değildir. Kontrol koşulunda 
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amaç, görsel girdinin ve motor cevapların bellek yükü içeren setlere denk olduğu ancak 

retansiyon fazında akılda tutma aktivitesi gerektirmeyen bir koşul oluşturabilmektir. 

Uygulama için her koşul için (0/2/6) oluşturulan ve 40 uyarandan oluşan setler 

ikiye bölünmüş, 20x2 setlik blok tasarım kullanılmıştır. Her blok için bellek yükü 

sabittir (0, 2 veya 6). Her blok için pozitif ("Bellek setinde bulunuyor.") ve negatif 

("Bellek setinde bulunmuyor.") cevap sayısı eşit (10) olup; toplamda her koşul için 20 

pozitif ve 20 negatif cevap bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 1: Deney tasarımı 

Çalışmada kullanılan Sternberg benzeri paradigma için her bellek yükü koşulu 

(2 koşulu ve 6 koşulu) için 40 adet bellek seti oluşturulmuştur. Bellek setlerinin 

oluşturulmasında B,C,D,F,G,H,K,M,N,P,S,T,V,Y ve Z olmak üzere toplam 15 tane 

sessiz harf kullanılmıştır. 6 koşulu için bellek setlerinde kullanılan harflerin kullanım 

sıklığı eşitlenmiştir. Örneğin; K harfi diğer her harf gibi 6 koşuluna ait 40 bellek setinde 

toplam 16 kez bulunmaktadır. 2 koşulu için bellek setinde kullanılan harflerin kullanım 

sıklığı 40x2=80 harf kullanıldığından eşitlenemediyse de denkleştirilmeye çalışılmıştır: 

4 sessiz harf (K, M, T, S) 2 koşuluna ait 40 bellek setinde toplam 5'er kere geçerken, 

diğer sessiz harfler yine 2 koşuluna ait bellek setinde toplam 4'er kere geçmektedir. 

Bellek setlerinde olduğu gibi prob harfler için de kullanım sıklığı denkleştirilmeye 

çalışılmıştır.  

Her iki koşul için de bellek setlerinin ve prob harflerin geliş sıraları yarı-rastsal 

(semi-random) olarak belirlenmiş; bellek setleri için aynı harfleri içeren setlerin art arda 

gelmemesine, prob harfler için 4 negatif ("Bellek setinde bulunmuyor.") veya 4 pozitif 

("Bellek setinde bulunuyor.") cevabın art arda gelmemesine dikkat edilmiştir. 
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3.3. Veri Toplama 

3.3.1. Deneyin Uygulanması 

Çalışma kapsamında eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları yapılmıştır. Çalışmada 

kullanılan setler 2,5 s bellek setinin sunumu (kodlama), 10,5 s retansiyon, 1 s prob 

harfinin sunumu ve yanıt ile 7 s denemeler arası süre (inter-trial-interval, ITI) olmak 

üzere toplam 21 s olup bir blok için toplam süre 21x20=420 saniyedir (7 dk). Tüm 

deneyi oluşturan 6 blok için toplam süre 42 dk olup; deney başlamadan önce kaydedilen 

spontan EEG çekimi (6 dk) ve blok araları ile birlikte bellek ödevinin uygulama süresi 

yaklaşık olarak 1 saattir.  

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamalarında her katılımcı ilk olarak anatomik 

görüntüleme için MR cihazına supin pozisyonda yerleştirilmiştir. Yaklaşık 15 dk süren 

yapısal MR çekiminin ardından MR cihazından çıkarılan katılımcının kafasına, 

uluslararası 10-20 EEG elektrot yerleştirme sistemine göre elektrot konumları 

belirlenmiş 33+1 kanallı MR uyumlu EEG kepi (EasyCap) ortalama 45 dk sürede 

yerleştirilmiştir. Kep yerleştirme esnasında katılımcılara sözlü yönergeyle bellek 

paradigmasının hangi koşulunda nasıl yanıt vermeleri gerektiği açıklanmış ve yanıtlarını 

mümkün olduğunca hızlı ve doğru vermeleri istenmiştir. 

EEG kepinin yerleştirilmesinin ardından tekrar MR cihazına alınan supin 

pozisyonda, kafası destekleyici süngerlerle hareket edemeyecek şekilde sabitlenmiş 

olarak yerleştirmiş katılımcılardan ödevle ilişkili kayıtlamalara geçmeden önce 3 dk göz 

kapalı ve 3 dk göz açık olmak üzere toplam 6 dk spontan EEG kaydı alınmıştır. 

Ardından deney başlatılmış ve deney süresince MR içinde eşzamanlı EEG-fMRI 

kayıtlamaları deney süresince devam etmiştir. Her katılımcı için MR içinde yapılan 

EEG-fMRI deneyleri yapısal MR çekimi, EEG kepi yerleştirme, spontan EEG çekimi 

ve ödev uygulanması süreçleri ile yaklaşık olarak 2 saatlik sürede gerçekleştirilmiştir.  

3.3.2. EĢzamanlı EEG-fMRI Kayıtlamasında Kullanılan EEG Kayıt Sistemi 

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamalarındaki elektrofizyolojik kayıtlamalar için 

33+1 kanallı MR uyumlu EEG kayıt sistemi (BrainAmp MR+, Brain Vision, Almanya) 

kullanılmıştır. Kullanılan sistemde MR uyumlu kep üzerine yerleştirilmiş bir referans 

(FCz), bir toprak (Az), eşzamanlı elektrokardiyogram kayıtlamasına olanak veren bir 

EKG elektrodu ve uluslararası 10-20 EEG elektrot yerleştirme sistemine göre konumu 

belirlenmiş 31 veri elektrodu (Oz, O1, O2, Pz, P3, P4, P7, P8, Cz, C3, C4, T7, T8, Fz, 
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F3, F4, FC3, FC4, CPz, CP3, CP4, FT7, FT8, F7, F8, TP7, TP8, TP9, TP10, FP1, FP2) 

bulunmaktadır. EEG kayıtları Brain Vision Recorder programı ile 32 kanaldan (veri 

elektrotları ve EKG elektrodu) 0,1-120 Hertz (Hz) aralığında band geçiren filtre ile 

filtrelenerek kaydedilmiştir. MR cihazının EEG sinyalinde yarattığı yüksek frekanslı 

gradyan artefaktlarının giderilebilmesi için EEG kayıt sırasında 5000 Hz ile 

örneklenmiştir. Bu örnekleme hızı dahi gradyan artefaktlarının hızlı değişimlerinin EEG 

örneklerine hep aynı fazda yansımasına yetmeyeceği ve bu da gradyan artefaktlarının 

yeterince temizlenmesine engel olacağı için, MR cihazının saatiyle EEG analog/sayısal 

dönüştürücü saatinin senkronizayonu ek bir devreyle sağlanmıştır (Syncbox, Brain 

Vision, Almanya). Bu sayede, MR gradyan artefaklarının EEG örneklerine hep aynı 

fazda yansıması sağlanarak, daha sonra açıklanacağı gibi ortalama gradyan artefaktı 

kalıbının hesaplanmasında kesinlik sağlanmıştır. 

3.3.3. EĢzamanlı EEG-fMRI Kayıtlamasında Kullanılan fMRI Kayıt Sistemi 

Fonksiyonel Manyetik Rezonans görüntüleme kayıtlamaları NPISTANBUL 

Nöropsikiyatri Hastanesi Nörobilim Merkezi'nde 1,5 Tesla MR cihazı (Achieva, Philips 

Healthcare, Best, Hollanda) ile sekiz kanallı SENSE kafa bobini kullanılarak 

gerçekleştirmiştir. Yüksek çözünürlüklü anatomik görüntü alabilmek için rutin kranyal 

MR çekiminin yanında, T1 ağırlıklı 3D MPRAGE sekansı (voksel boyutu 1,25/ 1,25/ 

1,2 mm; 130 kesit; görüş alanı 240 mm) kullanılmıştır. Dinamik, T2 ağırlıklı gradyan 

eko (GE) eko planar görüntüleme (EPI) sekansı 180 dinamik ile BOLD sinyali 

ölçümlerinde kullanılmıştır. Doku manyetizasyonunun durağan hali için fazladan iki 

dinamik sekans deney paradigması öncesine eklenmiştir. Fonksiyonel EPI hacimleri 

anterior komisür-posterior komisür (AK-PK) hizalı, 32 kesit, aralıksız 4 mm kesit 

kalınlıklı ve görüş alanı 230 x 230 mm (matris = 64 x 64 voksel) ile tüm serebrumu 

içerecek şekilde alınmıştır. Tekrarlama süresi (TR) 2340 ms, eko süresi (TE) 30 s, bir 

çekim için kesit sayısı 32 ve toplam çekim sayısı 180 olarak belirlenmiştir.  

3.3.4. EĢzamanlı EEG-fMRI Kayıtlamasında Kullanılan Uyaran Sunum Sistemi 

MR odası dışında bir bilgisayarda oluşturulan Sternberg benzeri bellek 

paradigması MATLAB üzerinde yazılan ve uyaran kontrolü sağlayan sunum programı 

ile kontrol edilerek MR cihazında supin pozisyonunda yatmakta olan katılımcıya, kafa 

bobini üzerine yerleştirilen aynaya bir video projektör yardımıyla düşürülerek 

aktarılmıştır. MR tarayıcısının harici cihaz senkronizasyon çıkışı tarafından, deney 
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sunumunun tetiklenmesi donanımsal olarak sağlanmış, böylece deney MR çekimi ile 

senkronize şekilde sürdürülmüştür. 

3.4. Veri Analizi 

3.4.1. EEG Verilerinin Analizi 

3.4.1.1. Artefakt Eliminasyonu 

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamalarında MR cihazı içinde gerçekleştirilen EEG 

ölçümlerinde EEG sinyalini etkileyen ve veri analizine başlamadan önce elimine 

edilmesi gereken iki temel artefakt bulunur: 

1. Gradyan artefaktı: MR cihazının görüntü alma sırasında ürettiği MR 

gradyanları ve radyo frekans darbeleri gibi değişken ve güçlü manyetik alanların EEG 

elektrotları üzerinde indüklediği akımlar.  

2. Balistokardiyogram (BKG) artefaktı: MR cihazının sabit manyetik alanı 

altında nabız vuruşuna bağlı olarak EEG elektrotlarında oluşan minimal hareketlerinin 

elektrotlarda indüklediği akımlar.  

 Gerek gradyan artefaktı gerekse balistokardiyogram artefaktının giderilmesi 

amacıyla önerilen birçok teknik mevcuttur. Erdoğan (2009) İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programında yaptığı yüksek 

lisans tez çalışmasında 1,5 T MR cihazlarında EEG artefaktlarının giderilmesinde farklı 

algoritmaların etkinliklerini karşılaştırmış, gradyan artefaktı çıkarma (GAÇ) ve 

balistokardiyogram artefaktı çıkarma (BAÇ) algoritmalarının (Allen ve ark. 1998; Allen 

ve ark. 2000) en başarılı algoritmalar olduğunu belirtmiştir.  

Gradyan Artefaktının Özellikleri ve Eliminasyonu: MR cihazının kayıt esnasında 

ürettiği manyetik alanlar EEG kablo ve elektrotları üzerinde elektromotor kuvvet 

(EMK) indüklenmesine, başka bir deyişle gradyan artefaktına neden olurlar (Şekil 2). 

Gradyan artefaktı EEG sinyaline kıyasla oldukça yüksek genlikli bir sinyal olup genliği 

elektrot kablolarının oluşturduğu döngülerin alanına ve manyetik alan değişim hızına 

bağlıdır. Artefakt dalga formu bir katılımcının bir çekimi esnasında art arda tekrar eden 

çekimler için sabit kabul edilir. 
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ġekil 2: Gradyan (ve BKG) artefaktlı 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 s) 

      

ġekil 3: Gradyan artefaktı giderilmiĢ (BKG artefaktlı) 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 s) 

 

Bu çalışmada gradyan artefaktı; GAÇ yöntemi ile giderilmiştir. GAÇ 

yönteminde temel olarak yapılan, ortalama bir artefakt dalga formunun hesaplanıp 

artefaktlı EEG’den çıkarılmasıdır.  

Sürekli alınan fMRI kaydında beynin fonksiyonel görüntüsü TR periyodu ile 

yinelenerek kaydedilmektedir. Bu durum EEG üzerinde indüklenen gradyan artefaktının 

da TR periyodu ile tekrar etmesine neden olur. Gradyan artefaktının giderilmesinde 

artefaktın periyodik olma özelliğinden faydalanılmaktadır. 
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Tekrar eden artefakt dilimlerinin başlangıcının iyi tespit edilmesi GAÇ 

yönteminin başarısı açısından çok önemlidir. EEG verisi üzerinde gradyan 

artefaktlarının başlangıcı MR cihazından alınan ve her bir hacim (tüm beyin) çekimi 

başlangıcında oluşturulan tetik sinyali vasıtası ile tespit edilir. GAÇ ile artefakt giderme 

işlemi esnasında artefaktlı EEG verisi her bir dilim bir TR süresince kaydedilmiş 

artefaktlı EEG verisini içerecek şekilde dilimlenir. Elde edilen dilimlerin ortalaması 

alınarak bir artefakt şablonu oluşturulur. Elde edilen şablon, artefaktlı veriden 

çıkarılarak artefaktı giderilmiş EEG verisi elde edilir (Allen ve ark. 2000) (Şekil 3). 

Çalışmamızda ortalama alma işlemi 21 dilim üzerinden yapılmış ve çalışmanın 

özellikle ilgilendiği 4-12 Hz (Teta ve Alfa bantları) aralığında artık (residual) artefakt 

kalmaması için TR ve çekim sayısı gradyan artefaktı ilgili bantları etkilemeyecek 

şekilde 2340 ms, 32 kesit, 180 çekim olarak belirlenmiştir. 

Gradyan artefaktları giderildikten sonra, yüksek frekanslı gürültü giderildiği ve 

yüksek örnekleme frekansının gerekliliği ortadan kalktığı için EEG verisinin örnekleme 

hızı 5000 Hz'den 250 Hz'e düşürülmüştür. 

Balistokardiyogram Artefaktının Özellikleri ve Eliminasyonu: Nabız dalgasına 

bağlı olarak kafa üzerindeki EEG elektrotları milimetre-altı düzeyde hareket eder. Sabit 

MR manyetik alanı altında oluşan bu küçük hareketlenme elektrotlarda bir EMK 

indüklenmesine dolayısıyla artefakta neden olur (Ives ve ark. 1993; Allen ve ark. 1998). 

Bunun dışında, BKG’ye, elektrot hareketi kadar olmasa da katkıda bulunduğu 

düşünülen bir diğer faktör, kafa içinde MR manyetik alanına dik olarak konumlamış 

bulunan damarlarda akan kanın (iletken) hareketine bağlı olarak bir EMK 

indüklenmesidir (Tenforde ve ark. 1983). BKG, EEG’ye kıyasla yüksek genlikli bir 

sinyal olup artefaktın gücü büyük oranda 1-10 Hz arası bir banda dağılmıştır. Gradyan 

artefaktının aksine BKG artefaktı durağan değildir, dalga formu denekler arası ve 

kanallar arası değişiklikler gösterir (Şekil 4).  

Bu çalışmada BKG artefaktı BAÇ yöntemi ile giderilmiştir. BAÇ algoritmasının 

dayandığı mantık GAÇ algoritmasında kullanılana oldukça benzemektedir. Bu 

yöntemde de yine bir ortalama artefakt dalga formu elde edilip artefaktlı veriden 

çıkarılır. BKG’nin durağan olmayan, zaman içinde değişim gösteren yapısı nedeniyle 

her artefaktlı dilim için ayrı bir artefakt şablonu hesaplanması zorunludur, bu nedenle 

artefakt şablonları kayan ortalama prensibine göre hesaplanır. Bu çalışmada artefakt 
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şablonu hesaplanırken temizlenecek artefaktlı dilime en yakın 15 dilimin ortalaması 

alınmıştır. 

  

ġekil 4: BKG artefaktlı 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 s) 

  

ġekil 5: BKG artefaktı temizlenmiĢ 31 kanal EEG sinyali (5 s) 

 

BAÇ yönteminde, GAÇ yönteminden farklı olarak artefakt başlangıcını yüksek 

bir doğrulukla veren bir tetik sinyali yoktur. Onun yerine BKG’nin oluşma anını tespit 

etmek için sırttan kaydedilen tek kanal EKG verisinden faydalanılır. EKG’nin 

kaydedilmesinin sebebi EKG'deki R tepeleri ile BKG tepeleri arasında bir faz uyumu 

olması, dolayısıyla R tepelerinden yola çıkarak, BKG tepelerinin bulunmasının 

mümkün olmasıdır. 
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BAÇ uygulaması için öncelikle EKG sinyali üzerindeki R tepe noktaları tespit 

edilir. Daha sonra bu noktalara belli bir gecikme uygulanarak artefakt tepeleri tespit 

edilebilir. Artefakt tepeleri tespit edildikten sonra artefaktlı veri dilimlere ayrılır ve elde 

edilen dilimlerin ortalaması alınarak bir artefakt şablonu elde edilir. Elde edilen şablon 

ilgili artefaktlı dilimden çıkarılarak o dilim için artefakt giderilmiş olur (Şekil 5). 

Artefakt eliminasyonu işlemleri tamamlandıktan sonra eşzamanlı EEG-fMRI 

kayıtlamalarında 31 kanaldan elde edilmiş olan EEG verisi, tüm EEG kanallarının 

ortalaması referans olarak kullanılarak ve bu şekilde kayıtlama sırasında referans olarak 

kullanılmış olan FCz elektrodunun verisi de geri kazanılarak yeniden referanslanmıştır. 

Ardından her koşula (0/2/6) ait EEG verisi 2-20 Hz aralığında filtrelenmiş ve sadece kas 

artefaktı içermeyen ve doğru yanıtlanmış olan denemelerin retansiyon dönemlerini 

içerecek şekilde dilimlenmiştir. 

3.4.1.2. Bağımsız BileĢen Analizi 

Kas artefaktı içermeyen ve doğru yanıtlanmış olan denemelerin retansiyon 

dönemlerini içeren dilimler Brain Vision Analyzer programından MATLAB 

programına aktarılmış ve her katılımcı için o katılımcının 3 ayrı (0/2/6) koşula ait 

retansiyon dilimlerinin tamamı temel seviye düzeltme işleminin (baseline correction) 

ardından art arda dizilerek bağımsız bileşen analizinden (Independent Component 

Analysis, ICA) geçirilmiştir. Bu şekilde, özellikle retansiyon döneminde hakim olan 

EEG jeneratörlerinin bulunması hedeflenmiştir. 

EEG kanal verisi birçok nöral aktivite kaynağının karmaşık bir kombinasyonunu 

temsil etmektedir. EEG verisi kafa yüzeyinde farklı pozisyonlarda bulunan veri 

elektrotlarından kaydedildiğinden teorik olarak her elektrot bu farklı nöral kaynakların 

ağırlıklı bir toplamını ölçümleyecektir. ICA, farklı nöral kaynaklara ait ve eşzamanlı 

olarak kayıtlanmış olan sinyallerin doğrusal bir karışımı olan EEG verisini bağımsız 

bileşenlerine, başka bir deyişle nöral kaynaklara ait elektrisel potansiyellerin kafa 

yüzeyindeki projeksiyonuna geri döndürmeyi hedefleyen sinyal işleme tekniğidir 

(Comon 1994). Bağımsız bileşenlerin hesaplanması matematiksel olarak basitçe şöyle 

ifade edilebilir: 

 

ICs = X*W        (3-1) 
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Denklemde (3-1) "X" EEG sinyaline ait matrisi, "IC" bağımsız bileşenleri, başka 

bir deyişle farklı nöral kaynakları temsil etmektedir. "W" ile gösterilen matris, EEG 

kanal verisini bağımsız bileşenlere ayırmayı sağlayan ağırlık matrisidir (Vanderperren 

ve ark. 2010). Ağırlık matrisi, bağımsız bir EEG bileşeninin (bağımsız bir EEG 

jeneratörünün aktivitesinin) EEG elektrotlarına hangi ağırlıkta yansıdığını gösteren bir 

topografik gösterim veya mekansal filtre olarak da tanımlanabilir.  

Bağımsız bileşen analizi hesaplamasından önce filtreleme işleminin 

yapılmasındaki amaç, literatürde belirtilen şekilde kısa süreli bellek ödevinin retansiyon 

fazında oluştuğu belirtilen teta ve alfa bandındaki aktivasyonların yüksek frekanslı 

dalgalardan arındırılması ve böylece ICA işleminin bileşen seçiciliğinin arttırılmasıdır. 

Analizin verimli şekilde kullanılabilmesi için yapılan denemeler sonucunda harici 

(external) veri elektrotlarının (EKG) ICA işlemine katılmamasına karar verilmiştir. ICA 

hesaplamaları, FASTICAG yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Hyvärinen ve Oja, 

2000). 

Kafa yüzeyinden elde edilen elektrofizyolojik bilgiye dayanarak olası EEG 

jeneratörlerinin projeksiyonunu belirleme işlemini gerçekleştirmek için geliştirilen ve 

artefakt eliminasyonu amacıyla da kullanılan ICA yönteminde en tartışmalı noktalardan 

biri bağımsız bileşen sayısı belirlemedir. ICA işlemi, analizin uygulanması sırasında 

maksimum bağımsız bileşen sayısı kanal sayısına eşit olacak şekilde istenilen sayıda 

bağımsız bileşen hesaplayabilmektedir. Bu aşamada istenilecek bağımsız bileşen 

sayısını objektif olarak belirleyebilmek için bir kritere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

amaçla bu çalışmada ICA işlemi yapılmadan önce FASTICAG yazılımı kapsamında 

indirgeme işlevi kullanılmıştır. Bu işlev ile ICA işlemine başlamadan önce veri, temel 

bileşen analizi (Principal Component Analysis, PCA) uygulamasıyla ilintisiz (un-

correlated) bileşenlere ayrıştırılmıştır. Bu bileşenlerin varyansını ifade eden, verinin 

kovaryans matrisinin özdeğerlerinin en yüksekten en düşüğe doğru dizilmesiyle elde 

edilen grafikten faydalanılarak verinin varyansına önemli katkı sağlamayan bileşenler 

elimine edilerek verinin boyutu indirgenmiş ve bu şekilde oluşturulan sinyal bağımsız 

bileşen analizine tabi tutulmuştur. 

Verinin sadece retansiyon dönemleri kullanılarak elde edilen bağımsız 

bileşenlerin retansiyon dönemi dışındaki dönemlerde ne şekilde seyrettiklerini ortaya 

koyarak, bu bileşenlerin süregiden bir EEG aktivitesini mi, yoksa özellikle retansiyon 



 19 

döneminde şiddeti artan veya azalan EEG aktivitelerini mi temsil ettiklerinin ortaya 

konması hedeflenmiştir. Bu amaçla, yukarıda anlatılan şekilde art arda dizilen 

retansiyon dönemi verileri kullanılarak elde edilen ağırlık matrisi, artefaktlardan 

arındırılmış, ilk tetik işareti ile başlayıp son MR çekiminin bitimine kadar süren ve 2-20 

Hz arasında filtrelenmiş EEG verisiyle çarpılmıştır. Bu şekilde söz konusu bağımsız 

bileşenlerin tüm deney boyunca süren zamansal evrimlerini ortaya koyan aktivasyonlar 

elde edilmiştir. 

Tüm EEG verisi kas artefaktının yanı sıra göz hareketlerinden kaynaklanan 

artefaktları ve artık BKG artefaktını da içermektedir. ICA yöntemi, hem göz hem de 

artık BKG artefaktlarını bazı bağımsız bileşenlere atayarak veriden ayırmakta, bu 

özelliği sayesinde özellikle artık BKG artefaktı eliminasyonunda kullanılmaktadır. Bu 

sebeple FFT vektörleri hesaplanmadan önce göz ve artık BKG artefaktlı bölgelere 

herhangi bir işlem yapılmamış, bu artefaktları içeren verinin ICA yöntemi ile bağımsız 

bileşenlerine ayrılması, göz ve artık BKG artefaktlarının bazı bağımsız bileşenlere 

atanması ve böylece elimine edilmesi sağlanmıştır. 

3.4.1.3. Fourier DönüĢümü Analizi 

Elde edilen aktivasyonlar, her bir fMRI görüntüsünün alındığı süre (TR) kadar 

olan 2340 ms'lik örtüşmeyen dilimlere ayrılarak, bu dilimlere hızlı Fourier Dönüşümü 

(Fast Fourier Transform, FFT) analizi uygulanmıştır. Fourier dönüşümü sinyal içinde 

hangi sinuzoidlerin hangi genlikte bulunduğunu belirleyerek sinyali frekans alanına 

taşır. Böylece frekans alanına taşınan TR uzunluğundaki dilimlerin içerdikleri farklı 

frekanslardaki bileşenlerin içinden 2-8 Hz (teta), 8-12 Hz (alfa) ve 12-20 Hz (beta) 

bantlarına ait ortalama değerler hesaplanarak, her bir bağımsız bileşenin bu üç frekans 

bandındaki genliğinin zamansal değişimi fMRI görüntüleriyle aynı zamansal 

çözünürlükte ortaya çıkarılmıştır. Böylece her bağımsız bileşenin (örneğin 8. bileşen) 3 

farklı koşuldaki (0/2/6) aktivasyonuna ait (8x3=24), teta, alfa ve beta bantlarındaki 

(8x3x3=72) genlik değerlerini gösteren vektörler oluşturulmuştur.  

EEG'den elde edilen bilgi kullanılarak fMRI analizinin gerçekleştirilebilmesi 

için EEG verisinden elde edilen vektörlerle, fMRI imge dizisi ve deney tasarımındaki 

retansiyon dönemleri arasındaki zamansal ilişkinin bozulmaması gerektiğinden, ham 

EEG verisindeki kas artefaktı içeren bölgeler veri üzerinde işaretlenmiş ancak 

atılmamıştır. Bu işaretli bölgelerdeki her üç banta ait genlik değerleri, komşu 
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bölgelerdeki değerlerin interpolasyonuyla tamamlanarak, EEG/fMRI/deney tasarımı 

ilişkisi korunmuştur.  

Yapılan işlemlerin ardından her bağımsız bileşenin her üç frekans bandındaki 

genliğini gösteren vektörlerin retansiyon dönemleri ile retansiyon dışı dönemler 

arasındaki farkları istatiktiksel olarak karşılaştırılmış, retansiyon dönemleri ile 

retansiyon dışı dönem aktivasyonları anlamlı farklılık gösteren teta, alfa veya beta 

vektörleri belirlenmiştir. Bu işlemleri takiben belirlenen vektörlerin ait olduğu bağımsız 

bileşenlerin topografileri gözden geçirilmiş, kişiler arasında tutarlılık gösteren 

topografiler belirlenmiştir. Seçilen bağımsız bilşenelere ait anlamlı farklılık gösteren 

teta, alfa ve beta vektörleri fMRI analizinde kullanılacak regresör vektörler olmak üzere 

belirlenmiştir. 

3.4.2. fMRI Verilerinin Analizi 

Fonksiyonel MR verilerinin analizinde, FSL (FMRIB's Yazılım Kütüphanesi, 

FMRIB, Oxford, İngiltere) içerisinde yer alan yazılım araçları kullanılmış (Smith ve 

ark. 2004), veriler genel doğrusal model (General Linear Model, GLM) analizi 

yapılmadan önce ön-işleme tabi tutulmuştur. Ön-işleme adımında, hareket düzeltme, 

kesit zamanlaması düzeltme, beyin dışı dokuyu çıkarma, FWHM 8,0 mm olan Gauss-

tipi çekirdek (kernel) ile uzaysal yumuşatma, 4B verilerin genel ortalaması üzerinden 

normalizasyon ve yüksek geçiren zamansal filtreleme (Gauss-tipi ağırlıklandırılmış en 

küçük kareler ile, sigma = 45,0s) uygulanmıştır. 

Ön işlemler sonrası lokal otokorelasyon düzeltmesi ile veriye GLM zaman serisi 

analizi uygulanmıştır (Woolrich ve ark. 2001). GLM tasarım matrisinde, çift-gama 

hemodinamik tepki fonksiyonu (Hemodynamic Response Function, HRF) ile 

konvolüsyonu yapılmış, verilen görsel uyaranlara karşılık gelen bloklar ve bunların 

zamansal türevi kullanılmıştır. Tasarım matrisinde, fMRI tasarım matrisinde deney 

tasarımındaki uyaranları yansıtan elemanların yanısıra EEG bilgisine dayanan (EEG 

informed) fMRI analizi için EEG veri analizinde bağımsız bileşenlerin teta, alfa ve beta 

bandındaki genliklerinin zamansal değişimini yansıtan vektörler regresör olarak 

kullanılmıştır. Şekil 6'da bellek seti sunumu ve türevi, prob harf sunumu ve türevi ve 

EEG regresörleri, çift-gama HRF ile konvolüsyonu yapılmış olarak tasarım matrisinde 

görülmektedir. 
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ġekil 6: fMRI analizi tasarım matrisi 

 

GLM analizi sonucunda, tasarım matrisinde kullanılan her regresöre ait 

parametre kestirimleri yapılmıştır. Bu parametre kestirimleri yine GLM analizi sonunda, 

Z (Gauss-tipine dönüştürülmüş T/F) istatistiksel görüntülerine dönüştürülmüştür. 

Belirginlik eşiği, Z>2,3 ve aktivasyon kümesi belirginlik eşiği p<0,005 olacak şekilde 

eşikleme uygulanmıştır (Worsley 2001). Bu yolla EEG regresörlerine ait belirgin 

aktivasyon gösteren beyin bölgeleri tespit edilmiştir. Fonksiyonel MR analizi 

sonucunda elde edilen, belirgin aktif bölgeleri gösterir Z istatistiği görüntüleri ortalama 

uzayla (MNI152) çakıştırılmıştır (Jenkinson ve Smith 2001; Jenkinson ve ark. 2002).  
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4. BULGULAR 

4.1. DavranıĢsal Bulgular 

Çalışmaya katılan 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 gönüllünün (yaş 

ortalaması 27,18±2,243) davranışsal bulguları SPSS 16.0 programı kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

Tüm katılımcıların kontrol koşulu (0 koşulu) için ortalama doğru cevap sayısı 

39,45±0,786 (maks. 40, min. 38), ortalama yanlış cevap sayısı 0,47±0,717 (maks. 2, 

min. 0), doğru cevaplar için ortalama reaksiyon süresi 0,7136±0,1449 ms (maks. 1,046 

min. 0,488); 2 koşulu için ortalama doğru cevap sayısı 39,29±0,920 (maks. 40, min. 37), 

ortalama yanlış cevap sayısı 0,65±0,931 (maks. 3, min. 0), doğru cevaplar için ortalama 

reaksiyon süresi 0,8104±0,1439 ms (maks. 1,104, min. 0,641); 6 koşulu için ortalama 

doğru cevap sayısı 36,88±1,965 (maks. 39, min. 33), ortalama yanlış cevap sayısı 

3,12±1,965 (maks. 7, min. 1) ve doğru cevaplar için ortalama reaksiyon süresi 

1,0638±0,2675 ms (maks. 1,757, min. 0,699) olarak bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2: DavranıĢsal ölçümler 

  

0 koĢulu 2 koĢulu 6 koĢulu 

Doğru  

Ort. 39,45 39,29 36,88 

SS 0,79 0,92 1,97 

Maks. 40 40 39 

Min. 38 37 33 

YanlıĢ  

Ort. 0,47 0,65 3,12 

SS 0,72 0,93 1,97 

Maks. 2 3 7 

Min. 0 0 1 

Reaksiyon 

Süresi (ms) 

Ort. 0,7136 0,8104 1,0638 

SS 0,1449 0,1439 0,2675 

Maks. 1,0460 1,104 1,757 

Min. 0,4880 0,641 0,699 

 

Elde edilen ortalama reaksiyon süreleri ve standart sapma değerleri kullanılarak 

(Şekil 7) bellek yükü içeren 2 ve 6 koşulları için öğe başına düşen reaksiyon süresi 

uzaması tespit edilmiştir. 
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ġekil 7: Katılımcıların üç koĢul için ortalama doğru cevap sayıları ve doğru cevaplara ait 

ortalama reaksiyon süreleri 

6 koşulunda 0 (kontrol) koşuluna göre reaksiyon süresi öğe başına 58,35±21,9 

ms; 6 koşulunda 2 koşuluna göre reaksiyon süresi öğe başına 63,34±96,19 ms; 2 

koşulunda 0 (kontrol) koşuluna göre reaksiyon süresi öğe başına 48,37±35,13 ms 

uzamış olup, ortalama reaksiyon süresi her öğe için 56,69±21,2 ms uzamış olarak 

bulunmuştur. 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda 6 koşulunun doğru cevap sayısı, yanlış 

cevap sayısı ve ortalama reaksiyon süreleri açısından hem 0 (kontrol) hem 2 

koşullarından anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür (p<0,001). 6 koşulunun doğru 

cevap sayısı diğer iki koşula göre anlamlı derecede düşmekte, yanlış cevap sayısı 

yükselmekte ve reaksiyon süresi anlamlı derecede uzamaktadır. 0 (kontrol) koşulu ile 2 

koşulu arasında herhangi bir anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3: DavranıĢsal bulguların istatistiksel değerlendirme sonuçları 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bellek 

yükü 

Bellek 

yükü 

Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Doğru 

0 koşulu 
2 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

2 koşulu 
0 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

Yanlış 

0 koşulu 
2 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

2 koşulu 
0 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

Reaksiyon 

Süresi 

0 koşulu 
2 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

2 koşulu 
0 koşulu NS 

6 koşulu 0,000* 

 

4.2. Elektrofizyolojik Bulgular 

Gereç ve Yöntem bölümünde açıklanan şekilde MR ortamında kaydedilmiş olan 

EEG verisinden gradyan ve BKG artefaktları giderilmiş, veri 2-20 Hz aralığında 

filtrelenmiş, tüm koşullara ait kas artefaktı içermeyen ve doğru cevaplandırılmış olan 

denemelerin retansiyon dönemlerini içeren dilimler veri indirgeme işleminin ardından 

Bağımsız Bileşen Analizi (ICA) işleminden geçirilmiştir. İki ve 11 numaralı 

katılımcıların verisinde yoğun olarak artefakt bulunduğundan, bu veriler hesaplamaya 

katılamamıştır. 

İndirgeme işleminde, veriye ICA uygulaması öncesinde temel bileşen analizi 

uygulanarak veri ilintisiz bileşenlere ayrıştırılmıştır. Bu bileşenlerin varyansını ifade 

eden, verinin kovaryans matrisinin özdeğerleri en yüksekten en düşüğe doğru 

dizildikten sonra, varyansa önemli katkı sağlamayan bileşenler elimine edilmiştir. 

Bunun ardından uygulanan bağımsız bileşen analizinde ise verinin bu aşamada 

belirlenen sayıda bileşene ayrıştırılması sağlanmıştır. Şekil 8'de EEG'si minimum sayıda 

bileşene (8) ayrıştırılmış olan katılımcı ile maksimum sayıda bileşene (19) ayrıştırılmış 

olan katılımcının EEG verilerinin kovaryans matrisine ait özdeğerlerin grafikleri 

gösterilmektedir. 
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ġekil 8: EEG'si minimum sayıda bileĢene (8) ayrıĢtırılmıĢ olan katılımcı ile maksimum 

sayıda bileĢene (19) ayrıĢtırılmıĢ olan katılımcının EEG verilerinin kovaryans 

matrislerine ait özdeğerler.  

 

Bağımsız bileşen analizi kafa yüzeyinden ölçülen elektriksel potansiyelleri 

bağımsız bileşenlerine ayırırken, zaman içinde şiddeti ve polaritesi birbirinden en 

bağımsız şekilde evrilen topografik paternler bulur. Bunu yaparken, beyin elektriksel 

aktivitesinden bağımsız jeneratörler olan artefaktları da, ilgili jeneratörün yerleşimine 

uygun bileşenlere atayabilir. Bu şekilde, ICA sonucunda elde edilen bazı bileşenler 

veriden artefaktların ayrıştırılarak temizlenmesine de katkıda bulunabilir. Eşzamanlı 

EEG-fMRI kayıtlamalarından elde edilen veride artık BKG artefaktı kendini birçok kez 

yinelediğinden, ICA ile tespit edilebilmektedir. Göz hareketlerinden kaynaklanan 

elektriksel potansiyeller beyin elektriksel potansiyellerine göre oldukça yüksek genlikli 

olduğundan bu artefakt tipinin de ayrıştırılması ve bir bağımsız bileşene atanması ICA 

ile gerçekleştirilebilmiştir. İki artefakt tipinin de atandığı bileşenler gerek zamansal 

gerekse topografik özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilmiştir (Şekil 9). 

 

 

ġekil 9: Göz artefaktı (A) ve BKG artefaktı (B) topografileri 
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Bağımsız bileşen analizi, artefakt bilgisini tek bir bileşene odaklayabileceği gibi, 

birkaç bileşene de bölüştürebilir. Bu durumda daha fazla sayıda bağımsız bileşenin 

eliminasyonu gerekmiştir (Vanderperren ve ark 2010). Tablo 4'te her katılımcı için 

hesaplanan bağımsız bileşen sayısı (IC), indirgeme işleminin ardından ICA işlemine 

sokulan verinin varyansının toplam varyansa oranı (%) ve hesaplanan bileşenlerden göz 

artefaktı ve artık BKG artefaktı içermesi sebebiyle analizin bundan sonraki 

basamaklarına katılmayan bağımsız bileşenlerin numaraları verilmiştir.  

Tablo 4: Katılımcıların ayrıĢtırılan bağımsız bileĢen sayıları, bu bileĢenlerin varyansının 

verinin toplam varyansına oranı, göz ve BKG artefaktlarını kapsayan bileĢen 

numaraları. 

Katılımcı 
No: IC % Göz art.  BKG art. 

1 8 98,83 - 8 

3 16 99,29 2 3, 16 

4 11 98,48 1 2, 3 

5 11 98,69 2 3, 6 

6 16 99,24 1 2, 15 

7 9 98,76 4 1, 7 

8 8 98,91 3, 5 1, 4 

9 16 99,17 1, 5 3, 7, 11 

10 19 99,48 5 4 

12 14 98,90 1 2, 12 

13 9 98,71 2 4, 9 

14 10 98,77 1 5, 6 

15 13 98,90 2 6, 11 

16 16 98,96 2 12 

17 11 99,01 2 3 

18 13 98,97 1 5 

 

Şekil 10, dokuz adet bileşen hesaplanmasına karar verilmiş bir katılımcıya ait 

tüm bağımsız bileşenleri göstermektedir. İki numaralı bileşen göz artefaktı, 9 numaralı 

bileşen BKG artefaktı içeren bileşenlerdir (Şekil 9). Bir numaralı bileşen frontal, 3 

numaralı bileşen sağ frontal, 7 numaralı bileşen oksipital, 8 numaralı bileşen parieto-

oksipital bir topografi göstermektedir. Dört numaralı bileşen sağ frontal, 6 numaralı 

bileşen sol frontal topografiye sahipken, 5 numaralı bileşen ise hem frontal hem de 

oksipital alanda tepe yapan bir aktiviteyi yansıtmaktadır. Bu tür bipolar bir topografi, 
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birbiriyle bağımlı çalışan iki farklı jeneratörün toplam aktivitesini yansıtıyor olabileceği 

gibi, fronto-oksipital doğrultuda yerleşmiş tek bir jeneratöre de sahip olabilir.   

 

 

ġekil 10: Bir katılımcıya ait bağımsız bileĢenler 

Her katılımcı için hesaplanmış olan bağımsız bileşenlere ait topografik ağırlık 

matrisleri orijinal EEG verisi ile çarpıldığında, söz konusu bağımsız bileşenin zamansal 

evrimi elde edilmiş olur. Elde edilen aktivasyon ham EEG verisinin süresine eşit 

uzunlukta bir vektördür ve söz konusu topografinin genliğinde zaman içinde ortaya 

çıkan değişimleri yansıtır.  

Her bağımsız bileşene ait aktivasyon 2340 (TR) ms'lik örtüşmeyen dilimlere 

ayrılarak bu dilimlere hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uygulanmış, söz konusu bileşenin 

fMRI'da bir görüntü elde edilen TR süresi kadar süren dilimlerde frekans bileşenlerinin 

zaman içindeki değişimi elde edilmiştir. Bu zaman-frekans dönüşümünden teta, alfa ve 

beta frekans bantlarındaki (teta için 2-8 Hz, alfa için 8-12 Hz, beta için 12-20 Hz) 

ortalama genliklerin zamansal değişimi hesaplanmıştır. Böylelikle, aynı topografiye 

sahip üç frekans bileşeninin zamansal değişimi ortaya konduktan sonra, retansiyon 

dönemleri ile retansiyon dışı dönemlerdeki değerleri arasında istatistiksel 

karşılaştırmalar t-testi ile yapılmıştır.   
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ġekil 11: Teta, alfa ve beta bantlarındaki bileĢenlere birer örnek. Siyah çizgi aktivasyon vektörünü, kırmızı çizgideki yüksek sütunlar retansiyon 

dönemlerini, alçak sütunlar retansiyon dıĢı dönemleri göstermektedir. 

  θ 

  α 

  β 
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Şekil 11'de teta, alfa ve beta frekans bantlarındaki genlikleri hesaplanmış, 

retansiyon ile retansiyon dışı dönemleri anlamlı farlılık gösteren aktivasyon 

vektörlerinden birer örnek gösterilmektedir. Siyah çizgi aktivasyon vektörüdür. Kırmızı 

ile gösterilen yüksek sütunlar retansiyon dönemlerine, alçak sütunlar retansiyon dışı 

dönemlere işaret etmektedir. Teta ve beta vektörlerinin retansiyon dönemlerinde 

retansiyon dışı dönemlere göre genlikler anlamı derecede düşmüş (teta: p<0,001, beta: 

p<0,01), alfa vektöründe ise retansiyon dönemlerinde retansiyon dışı dönemlere göre 

genlikler anlamı derecede yükselmiştir (p<0,001). 

Her katılımcı için yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten sonra, katılımcılar 

arasındaki eşdeğer bileşenler topografi ve frekans bandı uyumu göz önüne alınarak her 

frekans bandı için frontal ve posterior dağılımlı iki gruba sınıflandırılmıştır. Her 

katılımcının her grubunda birden fazla bileşen bulunduğu takdirde retansiyon 

döneminde genliği artan ve azalan bileşenlerin ağırlıkları göz önüne alınarak, toplamda 

artışlara '+1' ve azalmalara '-1' değeri atanmıştır (Tablo 5).  

Tablo 5: Tüm koĢullarda, topografi ve frekans bandı uyumu göz önüne alınarak 

sınıflandırılan bileĢenlerin her bir katılımcıda retansiyona bağlı olarak artması 

(1), değiĢmemesi (0) veya azalması (-1)  

 
6 KoĢulu 2 KoĢulu 0 KoĢulu 

 
Frontal Posterior Frontal Posterior Frontal Posterior 

 
α β θ α β θ α β θ α β θ α β θ α β θ 

1 0 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 -1 0 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0 0 0 1 0 1 

4 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 

5 0 -1 -1 0 0 -1 1 1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 0 0 

6 0 0 -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 

7 -1 -1 -1 1 0 -1 1 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 

8 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 

9 1 -1 1 1 -1 -1 0 -1 -1 1 0 -1 0 -1 0 1 -1 -1 

10 0 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 0 0 0 1 1 -1 -1 

12 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 1 0 -1 1 -1 1 1 1 -1 

13 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

14 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 1 -1 -1 

15 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 1 -1 1 0 0 -1 

16 -1 0 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 -1 -1 0 -1 0 1 0 -1 

17 1 -1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 

18 0 0 0 -1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
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Bu aşamadan sonra, katılımcılar arası istatistiksel analiz ki-kare testi ile 

gerçekleştirilmiştir. Her deneysel koşuldaki her bir bileşenin katılımcıların anlamlı 

derecedeki bir çoğunluğunda artış veya azalma göstermesi veya değişmemesi anlamına 

gelen bu bulgular Tablo 6'da özetlenmektedir. "Sonuç" kolonu, katılımcılar arasında söz 

konusu bileşenin genliğinin retansiyon dönemlerinde retansiyon dışı dönemlere göre 

anlamlı derecede arttığını, azaldığını veya değişmediğini göstermektedir. P değerleri '*' 

ile işaretlenmiş satırlar, ki-kare testindeki anlamlılığın retansiyon döneminde değişimin 

olmadığı olguların sayısının fazlalığından kaynaklandığı, başka bir deyişle 

katılımcıların önemli kısmında söz konuşu bileşenin retansiyona bağlı olarak 

değişmediği durumları göstermektedir. Bu analizin sonuçlarına göre, posterior alfa 

aktivitesi 0 (kontrol) ve 6 koşullarında anlamlı sayıda çok katılımcıda artmıştır 

(p<0,05). Bunun yanısıra 6 koşulunda posterior (p<0,05) ve frontal teta aktivitesi 

(p<0,01) anlamlı sayıda çok katılımcıda düşüş göstermiştir. Son olarak, frontal beta 

aktivitesi de 6 koşulunda anlamlı sayıda çok katılımcıda düşüş göstermiştir (p<0,01).   

Tablo 6: Tüm koĢullarda, topografi ve frekans bandı uyumu göz önüne alınarak 

sınıflandırılan bileĢenlerin retansiyona bağlı olarak arttığı, değiĢmediği veya 

azaldığı olgu sayıları arasında uygulanan ki-kare testi sonuçları 

Bellek 
Yükü 

Topografi Frek. Azalma Fark yok Artma Sonuç Ki-kare df p 

6 Koşulu 

Frontal 

Teta 11 3 2 ↓ 9,125 2 0,01 

Alfa 6 6 4 - 0,500 2 NS 

Beta 11 4 1 ↓ 9,875 2 0,01 

Posterior 

Teta 10 4 2 ↓ 6,500 2 0,05 

Alfa 4 2 10 ↑ 6,500 2 0,05 

Beta 7 5 4 - 0,875 2 NS 

2 

Koşulu 

Frontal 

Teta 7 7 2 - 3,125 2 NS 

Alfa 4 7 5 - 0,875 2 NS 

Beta 6 8 2 - 3,500 2 NS 

Posterior 

Teta 7 7 2 - 3,125 2 NS 

Alfa 0 6 10 - 1,000 1 NS 

Beta 6 7 3 - 1,625 2 NS 

0 

(Kontrol) 

Koşulu 

Frontal 

Teta 0 13 3 - 6,250 1 0,01* 

Alfa 0 12 4 - 4,000 1 0,05* 

Beta 9 7 0 - 0,250 1 NS 

Posterior 

Teta 8 7 1 - 5,375 2 NS 

Alfa 1 5 10 ↑ 7,625 2 0,05 

Beta 6 9 1 - 6,125 2 0,05* 
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Bu işlemin ardından, her iki topografi (frontal ve posterior) ve her üç frekans 

bandı (teta, alfa, beta) için 0 (kontrol), 2 ve 6 koşulları arasında anlamlı sayıda çok 

katılımcıda değişim gösteren bileşenler yine ki-kare testi ile araştırılmıştır. Bellek yükü 

olan koşullar (2/6) ile kontrol (0) koşulu karşılaştırıldığında, bellek yükü koşullarında 

kontrol koşuluna göre frontal alfa (p<0,05) ve frontal teta salınımlarında (p<0,001) 

düşüş görülen olguların sayısının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Kontrol 

koşulu ile 2 koşulu karşılaştırıldığında sadece frontal teta salınımının genliğinde düşme 

görülen katılımcıların sayısının anlamlı derecede fazla olduğu (p<0,01), kontrol koşulu 

ile 6 koşulu karşılaştırıldığında ise hem frontal teta (p<0,001) hem de frontal alfa 

salınımlarının genliklerinde (p<0,05) düşme görülen olguların sayısının anlamlı 

derecede fazla olduğu tespit edilmiştir (Şekil 12). 
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ġekil 12: Frontal/Posterior, 0/2/6  koĢullarında, teta/alfa/beta frekans bantlarında genlik artıĢı veya azalması görülen katılımcı sayıları. 

*Frontal teta genliğindeki azalma kontrol (0) koşulu ile 2 koşulu arasında ve kontrol (0) koşulu ile 6 koşulu arasında, frontal alfa genliğindeki azalma 

kontrol (0) koşulu ile 6 koşulu arasında anlamlı derecede farklıdır. 
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4.3. EEG/fMRI Entegrasyon Bulguları 

EEG'de bellek yüküne bağlı olarak değiştiği saptanan iki temel bulgu, frontal 

teta ve frontal alfa salınımlarının genliğinde anlamlı düşüş olduğu için, EEG/fMRI 

entegrasyonunda bu bulgularla korele olan fMRI aktivasyonları araştırılmıştır. Bu 

amaçla, retansiyon döneminde retansiyon dışı dönemlere göre anlamlı derecede düşüş 

gösteren frontal teta ve alfa aktivitelerinin zamansal evrimi regresör olarak kullanılarak, 

bunlarla korele olan fMRI aktivasyonları belirlenmiştir.  

Şekil 13, bellek yüküne bağlı olarak düşüş gösteren frontal teta aktivitesinin 

deney boyunca değişimi regresör olarak kullanıldığında örnek bir katılımcının fMRI 

verilerinde elde edilen aktivasyonları göstermektedir. Oksipitalde görme korteksinin sağ 

kalkarin bölgesinde gözlenen aktivite dışında, kuneus-prekuneus bölgesinde, bilateral 

inferior temporal giruslarda ve sol temporal kutup ile inferior frontal kortekste BOLD 

aktivasyonlarında anlamlı yükselme saptanmaktadır. 

 

 

ġekil 13: Örnek bir katılımcıda, bellek yüküne bağlı olarak genliği azalan frontal teta 

bileĢeninin deney boyunca gösterdiği değiĢimin regresör olarak kullanılmasıyla 

elde edilen fMRI aktivasyonları 
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Şekil 14 ise, bellek yüküne bağlı olarak düşen frontal alfa aktivitesinin deney 

boyunca değişimi regresör olarak kullanıldığında elde edilen fMRI aktivasyonunu örnek 

bir katılımcının verisinde göstermektedir. Sağ orbitofrontal ve dorsolateral prefrontal 

alanda orta ve alt frontal giruslara uyan bölgede frontal alfa genliğinin deney boyunca 

değişimiyle korele anlamlı bir BOLD aktivitasyonu artışı görülmektedir.  

 

 

ġekil 14: Örnek bir katılımcıda, bellek yüküne bağlı olarak genliği azalan frontal alfa 

bileĢeninin deney boyunca gösterdiği değiĢimin regresör olarak kullanılmasıyla 

elde edilen fMRI aktivasyonları. 
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5. TARTIġMA 

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları, bir duysal veya bilişsel sürece ait nöral 

süreçlerin farklı boyutlarını araştırma imkanı vermesi sebebiyle kognitif sinirbilim 

alanında yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Ancak, zamansal ve mekansal 

duyarlılığı farklı olan EEG ve fMRI işaretlerinin entegrasyonu için henüz güvenilir bir 

model oluşturulamamıştır. Bu amaçla, iki modalitede de tutarlı olarak yanıtlar 

üretebilen deneysel koşullarda elde edilen verilerin korelatif analizlerinin geliştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

Sternberg benzeri kısa süreli bellek testlerinin retansiyon fazında EEG 

kayıtlamalarının teta ve alfa bantlarında süregiden bir salınım oluştuğu birçok çalışmada 

bildirilmiştir (Tuladhar ve ark. 2007; Payne ve Kounios 2009; Scheeringa ve ark. 2009). 

Bu çalışma kapsamında, Sternberg benzeri bir bellek paradigması kullanılarak 

eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları yapılmış ve bir yandan bu rapor edilen 

elektrofizyolojik özelliklerin detaylı ve kapsamlı bir analizi yapılırken, öte yandan 

bunlarla eşzamanlı kaydedilen fMRI görüntüleri kullanılarak elektriksel salınımların 

hemodinamik karşılıklarına dair değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.  

5.1. DavranıĢsal Bulgular 

Bu çalışmada da, Sternberg paradigması kullanılan benzer çalışmalarda olduğu 

gibi, bellek setine eklenen her yeni öğeyle reaksiyon süresi anlamlı derecede uzamıştır 

(Jensen ve ark. 2002; Cairo ve ark. 2004; Scheeringa ve ark. 2009). Doğru cevap 

sayısının 6 koşulunda diğer iki koşula göre anlamlı derecede az olmasına karşın, her üç 

denemede de elde edilen doğru yanıt sayısının yüksekliği, katılımcıların ödeve yeterli 

derecede dikkat verdiklerini ve bulguların güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Reaksiyon süresinde bellek setine eklenen her öğe için ortalama 56,69 ms'lik 

artış, Scheeringa ve arkadaşlarının (2009) 59,97 ms'lik bulgusuyla örtüşmektedir, ancak 

Sternberg'in (1966) belirttiği 37.9 (±3.8) ms'den uzundur. Bu farklılık Sternberg'in 

orjinal çalışmada rakam kullanmasına karşın çalışmamızda harflerin kullanılmış olması, 

eş zamanlı EEG-fMRI kayıtlamalarının supin pozisyonda yapılmış olması, hem işaret 

hem de orta parmak ile verilen yanıtların değerlendirilmeye katılmış olması gibi 

sebeplerden kaynaklanmış olabilir. 
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5.2. Elektrofizyolojik Bulgular 

Literatürde KSB/ÇB sürecinin retansiyon fazında EEG'de teta, alfa ve gama 

bantlarındaki salınımlarda değişimler olduğu bildirilmiştir (Scheeringa ve ark. 2009). 

Çalışmamızda bu bilgilerle uyumlu olarak, Sternberg paradigmasında bellek setinin 

muhafazası sürecinde, retansiyon dışı dönemlere göre posterior alfa salınımlarının 

genliklerinde bir artış saptanmıştır. Ancak, bu artış bellek setinde 6 koşulunun yanısıra 

kontrol koşulunda da elde edilmiştir. Ayrıca, 6 koşulunun retansiyon döneminde gerek 

frontal gerekse posterior teta salınımlarının ve frontal beta salınımlarının genliklerinde 

anlamlı düşüşler saptanmıştır. Elde edilen bulguların, bellek yükünden etkilenip 

etkilenmediğine yönelik analizlerde ise, her iki bellek yükü koşulu (2/6) ile kontrol (0) 

koşulu karşılaştırıldığında, bellek yükü koşullarında kontrol koşuluna göre frontal alfa 

ve frontal teta salınımlarında anlamlı bir düşme bulunmuştur.  

5.2.1. Alfa Salınımında Gözlenen DeğiĢimler 

Kısa süreli belleğin (KSB) retansiyon fazında bellek yüküne bağlı salınımların 

araştırıldığı bir çalışmada (Jensen ve ark. 2002), Sternberg benzeri bir paradigma 

uygulanarak EEG kayıtlamaları yapılmıştır. Çalışmada retansiyon fazında alfa 

salınımının genliğinde bellek yüküyle korele bir yükselme bulunmuştur. Pz 

elektrodunda maksimum değerini alan ve posterior ve lateral elektrotlarda belirgin 

şekilde gözlenen yükselme, bellek setinin sunumundan ortalama 400 ms sonra ortaya 

çıkmakta ve proba verilen cevaptan bir kaç ms sonra düşmekte olduğu için retansiyona 

özgü kabul edilmiştir. Bu çalışmada vurgulanan önemli bir nokta da retansiyona bağlı 

alfa aktivitesinin kaynaklarının dinlenim döneminde ortaya çıkan alfa aktivitesi ile aynı 

olabileceğidir. Klimesch (1999) ise genellikle görsel modalitede yürütülen deneylerde, 

bellek yükü ile korele olarak posterior alfa salınımlarında gözlenen genlik artışının, kısa 

süreli bellekte retansiyon sürecinde görsel algıya ilişkin nöral aktivitenin aktif 

inhibisyonuna bağlı olduğunu ileri sürmüştür 

Alfa aktivasyonunun duysal girdilerin inhibisyonu ile mi, bellek setinin 

muhafazasıyla mı ilişikili olduğunu sorgulayan ve magnetoensfalografi (MEG) ve fMRI 

ile gerçekleştirilen bir çalışmada (Tuladhar ve ark. 2007), alfa kaynakları çalışma 

belleği (ÇB) ile ilişkilendirilen alanlarda ise alfa aktivitesi muhafaza ile, değilse 

inhibisyon ile ilişkilidir hipoteziyle yola çıkılmıştır. Jensen ve arkadaşlarının (2002) 

çalışmasındaki bulgularla korele olarak alfa aktivitesinin bellek setinin son öğesinden 
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bir kaç yüz ms sonra ortaya çıktığı ve probun gelişiyle söndüğü ortaya konmuştur. 

Çalışmada beta frekansında bellek yüküyle korele bir yükselme görülmüş ve bunun alfa 

salınımının harmoniği olabileceği ileri sürülmüştür. Beş katılımcıdan dördünde, kaynak 

yerelleştirme ile alfa bulgularının pariyeto-oksipital sulkus kaynaklı olduğunu 

vurgulayan çalışmanın önemli yorumlarından biri retansiyon dönemine özgü alfa 

kaynağının dinlenme durumunda ortaya çıkan alfa ile aynı olduğudur. 

McEvoy ve arkadaşları (2001) mekansal bir Sternberg ödevinin uygulanması 

sırasında farklı yaş gruplarının performansını ve EEG aktivitesini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, genç grupta (yaş ort. 21) bellek yükü arttıkça sadece posterior alfa 

gücünde azalma gözlerken, orta yaşlı grupta (yaş ort. 57) ve yaşlı grupta (yaş ort. 69) 

bellek yükü ile hem frontal hem de posterior alfa gücünde azalma gözlemişlerdir. Bu 

bulgu, normal yaşlanmadaki bellek performansı değişiminin fronto-pariyetal ağların 

değişimiyle ilişkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Çalışmamızda da, 6 koşulunda retansiyon döneminde retansiyon dışı dönemlere 

göre posterior alfa salınımlarının genliğinde anlamlı bir yükselme saptanmıştır. Bu 

bulgu, yukarıda söz edilen çalışmaların çoğunda elde edilenle uyumlu görünmesine 

karşın, çalışmamızda yukarıdaki bir çalışma hariç (Scheeringa ve ark. 2009) tüm diğer 

çalışmalarda mevcut olmayan bir kontrol koşulu da deneye katılmıştır. Literatürdeki 

çalışmaların çoğunda değişen sayıda öğeden oluşan bellek setleri kullanılarak, elde 

edilen bulguların bellek yüküne bağlı değişimleri araştırılmasına karşın, bellekte 

herhangi bir harfin tutulmasını gerektirmeyen bir kontrol koşulu yer almamaktadır 

(Jensen ve ark. 2002; Cairo ve ark. 2004; Axmacher ve ark. 2007; Tuladhar ve ark. 

2007; Payne ve Kounios 2009). Çalışmamızda ise böyle bir koşul da incelenmiş ve bu 

koşulda da aktif bellek denemelerinin retansiyon dönemine uyan sürede posterior alfada 

genlik artışı oluştuğu saptanmıştır. Bu bulgu, yukarıda özetlenen çalışmalarda tartışılan 

bir noktanın önemini ortaya koymaktadır. İki çalışmada (Jensen ve ark. 2002; Tuladhar 

ve ark. 2007), ki bunlardan birisinde MEG ve fMRI ile kaynak yerelleştirme yöntemi de 

kullanılmıştır (Tuladhar ve ark. 2007), söz konusu posterior alfa aktivitesinin 

kaynaklarının EEG'de dinlenim durumunda gözlenen alfa aktivitesiyle aynı olduğu ileri 

sürülmüştür. Özellikle EEG ve fMRI'ın eşzamanlı ölçüldüğü araştırmalardaki gibi 

görece uzun retansiyon dönemleri kullanıldığında, bu süre içinde ortaya çıkan alfa 

artışının gerçekten bellekte muhafazayla mı yoksa görsel uyaranların kesildiği bir 
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dönem olması nedeniyle mi oluştuğu sorusu akla gelmektedir. Çalışmamızda kaynak 

yerelleştirme yaklaşımı kullanılmamakla birlikte, EEG'nin bağımsız bileşenlerine 

ayrıştırılması ile bu soruya yanıt aranmıştır. Kontrol koşuluyla 2 ve 6 koşullarında 

posterior alanda alfa artışı gösteren bağımsız bileşenler karşılaştırıldığında, alfa artışının 

2 ve 6 koşullarında kontrol koşulundan daha fazla sayıda katılımcıda ortaya çıkmadığı 

görülmektedir. Bu bulgumuz, posterior alfa artışının bellek yüküyle ilintili bir değişiklik 

olmadığını, görsel uyaranların görece uzun süre kesildiği bir döneme girmekten 

kaynaklanan, dinlenim durumu alfa aktivitesi olabileceğini düşündürmektedir.  

Buna karşın, bağımsız bileşen analizinde elde edilen ve frontal yayılım gösteren 

diğer bazı bileşenlerin retansiyon dönemindeki alfa gücünün ise 2 ve 6 koşulu bir arada 

ele alındığında veya sadece 6 koşulunda kontrol koşuluna göre anlamlı ölçüde düştüğü 

saptanmıştır. Bu bulgunun, herhangi bir harfin bellekte tutulmasını gerektirmeyen 

kontrol koşulundan farklı olarak aktif bellek ödevi sırasında ortaya çıkması, bellekte 

muhafaza ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Benzer bir bulgu, yaşlanmaya 

bağlı bellek değişimlerini inceleyen bir çalışmada, orta ve ileri yaş grubundaki 

katılımcılarda gösterilmiştir (McEvoy ve ark. 2001). Bu çalışmada, genç katılımcılarda 

bellek yüküyle bağlantılı olarak posterior alfa aktivitesinde bir azalma gözlenirken, orta 

ve ileri yaşlı katılımcılarda ise hem posterior hem de frontal alanlarda düşüş 

saptanmıştır.  

5.2.2. Teta Salınımında Gözlenen DeğiĢimler 

Literatürdeki çalışmaların bir kısmında (Raghavachari ve ark. 2001; 

Raghavachari ve ark. 2006; Scheeringa ve ark. 2009), bellek yükü ile korele olarak 

artan orta hat frontal teta salınımları bildirilmiştir. Bu bulgu posterior alfa salınımındaki 

genlik artışı kadar tutarlı bir şekilde bildirilmemektedir. Jensen ve arkadaşlarının (2002) 

çalışmasında Sternberg benzeri kısa süreli bellek ödevinin retansiyon fazında on 

katılımcıdan yalnızca birinde frontal bölgede teta salınımının genliğinde yükselme tespit 

edilmiştir. Tuladhar ve arkadaşları (2007) teta aktivitesinde bellek yükü ile korele bir 

yükselme tespit etmemişlerdir. 

Çalışmamızda kullanılana benzer bir Sternberg düzeneği kullanılarak (bellek 

yükü 4), intrakranyal EEG (iEEG) ile teta (4-12 Hz arası alınmıştır) salınımının 

araştırıldığı bir çalışmada KSB/ÇB ödevinin bir denemesinin tamamında teta gücünün 

yükseldiği gözlenmiştir (Raghavachari ve ark. 2001). Bu çalışmada kodlama süreci ile 
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başlayıp retansiyon fazını kapsayarak proba cevap verene kadar olan süreçte aktif olan 

ve cevapla düşen teta aktivasyonu teta kapılaması olarak tanımlanmıştır. Yazarların 

2006 tarihli bir başka iEEG çalışmasında teta kapılamasına ait odakların oksipito-

pariyetal ve temporal kortekslerde görülürken frontal kortekste görülmediği 

bildirilmiştir (Raghavachari ve ark. 2006). 

Rakamlar kullanılarak oluşturulmuş Sternberg benzeri bir düzenekle kısa süreli 

bellek sürecinde geri çağırma sırasında elde edilen OİP ile delta, teta ve alfa bandında 

uyarılmış gücün ve faz kilitlenmesinin araştırıldığı bir çalışmada, retansiyon 

dönemindeki posterior alfa salınımı genliğinde yükselme ile proba yanıtlarda delta 

bandındaki uyarılmış güç arasında bir ilişki bulunurken, teta salınımı ile ilgili herhangi 

bir bulguya rastlanmamıştır. Bu durum, kullandıkları bellek yükü düşük olan setlerin (1, 

2, 3 veya 4) ortaya çıkaracağı teta salınımının kafa yüzeyinden ölçülen EEG ile tespit 

edilmek için çok zayıf olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Schack ve Klimesch 2002).  

KSB'nin Uzun Süreli Bellek (USB) temsillerinin geçici aktivasyonu olarak 

tanımlanması son zamanlarda ortaya çıkmış ve kabul gören bir yaklaşımdır (Jonides ve 

ark. 2008). Bu yaklaşıma göre frontal korteks posterior alandaki depolardan seçici ve 

geçici çağırmalar yapar, bu çağırma işlemi KSB olarak tanımlanır. Retansiyonda KSB 

ve bellek yükü ile birlikte frontal teta salınımında genlik artışının her zaman 

görülmüyor olması üzerine yoğunlaşan bir çalışmada (Payne ve Kounios 2009) 

retansiyon dönemindeki posterior alfa ve frontal orta hat teta salınımlarına Pz (alfa) ve 

Fz (teta) temel alınarak dalgacık dönüşümü (DD) ile koherans analizi yapılmıştır. Teta 

aktivasyonunda bir yükselme bulunmazken frontal-orta hat ve sol temporal-pariyetal 

elektrotlarda teta koheransında yükselme görülmüş, alfa frekans bandı ile ilişkili olarak 

ise, orta hat pariyetal ve sol temporal-pariyetal bölgelerde bellek yükü ile korele 

koherans yükselmesi bulunmuştur. Çalışma, KSB'de teta genlik değerleri değil, teta 

frekans bandı koheransının önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır. 

Kısa süreli bellekten USB'ye aktarımın araştırıldığı bir çalışmada ise (Sauseng 

ve ark. 2002) bir mekansal bellek ödevinde probların uyardığı teta aktivitesi ile alfa 

desenkronizasyonu analiz edilmiştir. USB'den geri çağırma söz konusu olduğunda 

uyarılmış teta salınımlarının anterior bölgelerden posterior bölgelere yayıldığı, geri 

çağırma işlemi tamamlandığında ise teta salınımının frontal bölgeye yayıldığı 

gösterilmiştir. Teta salınımının bu mekansal hareketi bellek performansı ile ve alfa 
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desenkronizasyonunun başlangıcı ile korele bulunmuş, bulgular bu fenomenin KSB-

USB arası bilgi transferinin bir göstergesi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  

McEvoy ve arkadaşları (2001) ise Sternberg ödevi sırasında katılımcıların 

frontal teta aktivasyonlarını karşılaştırdıklarında, yaş ile reaksiyon süresini doğru 

orantılı bulmuşlar, gençlerde frontal orta hat teta salınımı genliğinde bellek yükü ile 

korele yükselme gözlerken, yaşlı gruplarda bu yükselme bulgusuna rastlamamışlardır.  

Çalışmamızda, kontrol ve aktif bellek koşulları kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde, retansiyon döneminde retansiyon dışı döneme göre teta 

salınımlarının artmadığı, ancak gerek posterior gerekse frontal alanlarda azaldığı 

gösterilmiştir. Bunun ötesinde frontal tetada gözlenen düşüşün, 2 ve 6 koşullarında 

kontrol koşuluna göre anlamlı sayıda daha çok katılımcıda oluştuğunun gösterilmiş 

olması, teta salınımlarının gücündeki bu düşüşün bellekte retansiyon süreciyle doğrudan 

ilişkili olması gerektiğini düşündürmektedir. Literatürde frontal teta salınımlarında 

belleğe bağlı değişim gözlemeyen veya artış gözleyen çalışmalar arasındaki tutarsızlık 

göz önüne alındığında, retansiyon dönemi EEG'sinin önce bağımsız bileşen analiziyle 

farklı topografilere sahip bileşenlere ayrıştırıldığı, daha sonra ise bu bileşenler üzerinde 

gerçekleştirilen frekans analizleri ile elde edilen frontal ve posterior teta salınımlarının 

genliğindeki düşüşün KSB'de retansiyon sürecindeki EEG değişimlerini daha güvenilir 

şekilde yansıttığını ileri sürmekteyiz.  

Genellikle sıçanlarda öğrenme sürecinde hipokampuslarda elde edilen yüksek 

genlikli teta salınımlarından esinlenerek, benzer bir bulgunun insan EEG'sinde de 

aranmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiş geçmiş çalışmalardaki tutarsız frontal teta 

artışı bulgularına karşı, bu çalışmada KSB retansiyon sürecinde gerek frontal gerekse 

posterior teta salınımlarının genliğinde düşüş saptanması şaşırtıcı görünmekle birlikte, 

bir sonraki bölümde tartışılacağı gibi, teta salınımlarının genliğindeki bu azalma ile 

korele fMRI aktivasyonlarının bellek süreciyle yakından ilişkili alanlarda bulunması, bu 

bulgunun güvenilirliğini desteklemektedir.  

5.3. Literatürde Kısa Süreli Bellek ile Ġlgili fMRI Bulguları 

Literatürde kısa süreli bellek ve çalışma belleği dorsolateral-ventrolateral 

prefrontal ve posterior pariyetal bölgeler ve son yıllarda medyal temporal bölge ile 

ilişkilendirilmektedir (Axmacher ve ark. 2007). 
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Cohen ve arkadaşlarının (1997), fMRI yöntemi ile KSB/ÇB ile ilgili 

aktivasyonları araştırdığı çalışması bu alandaki çalışmaların ilklerindendir. Çalışmada 

N-geri testi kullanılmış, uyaran sunumu ve motor cevap ile ilgili olarak duysal ve motor 

alanlardan kısa süreli (transient) cevapların kaydedileceği ve bu cevapların bellek 

yüküne bağlı olarak değişmeyeceği, çalışma belleği (ÇB) ile ilgili alanların ise bellek 

yükü ile korele artış göstereceği öngörülmüştür. Beklendiği şekilde görsel, motor ve 

duysal kortekste kısa-süreli BOLD yanıtları elde edilirken dorsolateral prefrontal 

korteks ve inferiyor frontal korteks alanlarında (Broca alanı dahil) ve posterior pariyetal 

kortekste bellek yükü ile korele BOLD yanıtları kaydedilmiştir. 

Cairo ve arkadaşlarının (2004) fMRI ile yaptığı çalışmada Cohen ve 

arkadaşlarının çalışmasından (1997) farklı olarak Sternberg paradigması kullanarak 

KSB'nin kodlama, retansiyon, geri çağırma fazlarının ayrı ayrı incelenmesi 

amaçlanmıştır. Kodlama sürecinde bellek yükü ile korele prefrontal korteks aktivitesi 

gözlenmekle birlikte bellek yükü ile korele asıl belirgin aktivite artışının posterior 

pariyetal bölgede olduğu bildirilmiştir. Retansiyon fazında bilateral lateral prefrontal ve 

sol pariyetal alanlardaki aktivasyonlara ek olarak sol inferiyor frontal girusta ve bilateral 

oksipital bölgelerde aktivasyon bildirilmiştir. Sol inferior frontal girus aktivasyonu 

sessiz sözel tekrar etmenin göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

Woodward ve arkadaşları (2006) kodlama ve retansiyon fazı aktivasyonlarına ait 

BOLD yanıtlarının ayrıştırılmasını amaçlayan çalışmasında Sternberg paradigması 

esnasında elde edilen fMRI görüntülerine temel bileşen analizi uygulayarak kodlama ve 

retansiyon dönemlerinde etkin bellek yükü ile ilişkili nöral mekanizmaları, aralarındaki 

anatomik kesişimleri ve fonksiyonel etkileşimleri ortaya koymaya çalışmıştır. 

Retansiyon fazında bellek yükü ile korele BOLD yanıtında yükselme görülen bölgeler 

sol posterior pariyetal (Broadmann Alanı (BA) 40), sol inferior prefrontal (BA 44), sol 

premotor ve süplemanter motor alanlar (BA 6), ile dorsal singulat bölgeler (BA 24, 32), 

BOLD yanıtında azalma görülen bölgeler bilateral oksipital (BA 17, 18), posterior 

singulat (BA 23) ve rostral anterior singulat/orbitofrontal (BA 10, 11, 32) alanlar olarak 

bulunmuştur.  
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5.4. Kısa Süreli Bellek ile Ġlgili EEG-fMRI Entegrasyonu Bulguları 

Eşzamanlı EEG-fMRI kayıtlamaları ile Sternberg paradigması kullanarak 

retansiyon fazında görülen aktiviteleri BOLD yanıtları ile ilişkilendirmeye çalışan 

yayınlanmış tek çalışmada (Scheeringa ve ark. 2009), entegre eşzamanlı tek-deneme 

EEG-fMRI analizleri sonucunda sağ posterior alfa salınımı genliğinde bellek yükü ile 

indüklenmiş bir yükselme ve primer görme alanı ile sağ medyal temporal girusta BOLD 

yanıtında düşme bulunmuş ve alfa genliğindeki yükselmenin negatif korelasyon 

gösteren bu bölgelerden kaynaklandığı iddia edilmiştir. Buna ek olarak retansiyon 

fazında frontal teta salınımı genliğinde belirgin yükselme gösterdiği bildirilmiştir. 

Frontal teta ile BOLD yanıtları ilişkilendirilmeye çalışıldığında medyal prefrontal 

korteks, anterior singulat korteks ve bilateral angülar girusta kaydedilen BOLD yanıtı 

ile arasında negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Frontal teta ile negatif korele 

BOLD bölgelerinin frontal teta ritminin oluşumundan sorumlu olduğu iddia edilmiş, 

varsayılan kip ağı (DMN) adı verilen bu bölgelerin aktivitesindeki düşüş ve frontal teta 

genliğindeki yükselme kognitif ödev ile ilişkilendirilmiştir. DMN, beynin uyanık halde 

dinlenme durumunda aktive olan bölgelerine işaret eden bir ağdır ve uyarandan 

bağımsız düşünme (stimulus independent thought) ile ilişkilendirilmektedir (Scheeringa 

ve ark. 2008). 

Çalışmamızda ise, frontal teta ve alfa salınımları genliklerindeki düşmelerle 

korele olan fMRI aktivasyonları analiz edildiğinde, frontal teta salınımının genliğindeki 

düşmenin görme korteksinin yanısıra kuneus-prekuneus bölgesinde, bilateral inferior 

temporal giruslarda ve sol temporal kutup ile inferior frontal kortekste anlamlı 

aktivasyonlarla korele olduğu saptanmıştır. Görme korteksinin görsel olarak sunulan 

harflerin bellekte tutulması sırasındaki aktivasyonu dışında, inferior temporal girusların 

sözel bellek işleviyle ilişkileri daha önce gösterilmiştir (Visser ve ark. 2010). Sol 

inferior frontal korteksteki aktivasyonun daha önceki çalışmalarda da tartışıldığı gibi 

(Cairo ve ark. 2004) harflerin bellekte tutulabilmesi amacıyla sessiz tekrarını yansıttığı 

düşünülebilir. Sternberg paradigmasıyla daha önce gerçekleştirilen tek EEG/fMRI 

çalışmasında, retansiyon döneminin DMN ile ilgisinin tartışılmış olmasına karşın 

aktivasyonu gösterilmemiş olan prekuneus bölgesinin DMN'nin merkezi düğüm noktası 

olduğu daha önce ileri sürülmüştür (Buckner ve ark. 2008). Ayrıca prekuneusun 
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pariyetal korteksle prefrontal korteks arasındaki bağlantıların merkezinde yer aldığı da 

gösterilmiştir (Bullmore ve Sporns 2009).   

Frontal alfa salınımı genliğindeki düşüşle korele olarak aktive olan dorsolateral 

prefrontal korteksin kısa süreli bellekteki rolü (Gazzaniga ve ark. 2002; Cohen ve ark. 

1997; Woodward ve ark. 2006) de göz önüne alındığında, EEG'de saptadığımız 

bağımsız bileşenlerin retansiyon dönemine bağlı olarak gösterdikleri genlik 

düşüşlerinin, incelenen kognitif süreçle yakından ilişkili alanların aktivasyonlarıyla 

paralel geliştiği görülmektedir. Bu çerçevede, çalışmamızda EEG/fMRI entegrasyonu 

ile, EEG'nin teta ve alfa salınımlarının KSB'nin retansiyon döneminde bellek yüküyle 

korele olarak frontal genliklerinin düştüğü bulgumuzun geçerliliğini destekleyen 

anatomik lokalizasyonlar elde edilmiştir.  
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FORMLAR 

Form 1:  GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU 

 

Kısa Süreli Bellek ile ĠliĢkili Elektriksel Salınımların Hemodinamik KarĢılıklarının 

EEG-fMRI EĢzamanlı Ölçüm Yöntemi ile Analizi 

 

Çalışmamızda  kısa süreli hafıza ile ilişkili beyin aktivitelerinin EEG ve fMRI 

nörogörüntüleme yöntemleri ile incelenmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmamız bilimsel bir araştırmadır ve tez projesi kapsamındadır. 

Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. 

Deney esnasında karşılaşabileceğiniz herhangi bir rahatsızlık ve/veya risk 

bulunmamaktadır.  

Katılımınız sayesinde elde edilen veriler tarafımızdan değerlendirilip araştırmada 

kullanılacaktır. 

Size ait tüm bilgiler her koşulda gizli tutulacaktır. Sadece araştırmanın izleyicileri ve 

resmi makamlar gerektiğinde bilgilerinize ulaşabilir. Siz de istediğinizde kendinize ait 

bilgilere ulaşabilirsiniz. Araştırma sırasında sizi ilgilendirebilecek herhangi bir gelişme 

olduğunda, durum size bildirilecektir. 

Gönüllünün rızasına bakılmaksızın araştırmacı tarafından gönüllü kişi araştırma harici 

bırakılabilir.  

Bu araştırmada yer almanız nedeniyle size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Sizden ya da 

bağlı bulunduğunuz kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Araştırma hakkında ek bilgiler almak için ya da çalışma ile ilgili herhangi bir sorun 

çıkması durumunda gönüllünün ya da yakınının bilgi almak için ilişki kuracağı kişi: Itır 

Kaşıkçı’dır. 

 

Itır Kaşıkçı’ya ait iletişim bilgileri: 

Cep telefonu : 0 533 308 82 86 

İş telefonu : 0 212 414 20 00 / 33321 

E-posta adresi : itirk@istanbul.edu.tr 
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Form 2: GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

Yukarıda yer alan ve deney öncesinde gönüllüye bilidirilmesi gereken bilgileri okudum 

ve/veya sözlü olarak dinledim. Bu araştırma hakkında yazılı ve sözlü olarak bana 

yapılan tüm açıklamaları anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip 

istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu koşullar altında, 

çalışma kapsamında elde edilecek bilgilerin gözden geçirilmesi, aktarılması ve 

işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araştırmaya 

ilişkin bana yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü olarak 

kabul ediyorum. 

Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir. 

 

Gönüllünün; 

Adı ve soyadı : 

Adresi  : 

Telefon no : 

Tarih ve imzası : 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli ya da vasinin; 

Adı ve soyadı : 

Adresi  : 

Telefon no : 

Tarih ve imzası : 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının; 

Adı ve soyadı : 

Tarih ve imzası : 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin;  

Adı ve soyadı : 

Görevi  : 

Tarih ve imzası : 
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