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ÖZET 

Osman, S. Kalp kasında beslenme yetersizliği saptanan, kalp ameliyatı uygulanacak 

hastalarda, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beyin kognitif fonksiyonları ve kalp hızı 

değişkenliğinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 
Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD ve Kalp ve Damar Cerrahisi ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 201 O. 

Koroner arterlerde aterosklerotik plakların oluşumu ile damarlarda tıkanıklık yaratarak 
kalp kasının beslenmesini yetersiz kılan hastalığa Koroner Arter Hastalığı denir (KAH). 
Araştırmamızda KAH tanısı alan hastaların beyin kognitif fonksiyonlarını yansıtan 
olaya ilişkin potansiyel (OİP) ve otonom sinir sisteminin kalp ritmi üzerindeki etkisinin 
bir belirleyicisi olan Kalp Hızı Değişkenliği (KHD) parametrelerinin ameliyat öncesi ve 
sonrası verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmamıza katılan 1 O erkek 
hastadan ameliyattan önce ve ameliyattan 4-5 hafta sonra olmak üzere, görsel ve işitsel 
oddball paradigması uygulanarak beyin elektriksel aktivitesi kaydedilmiştir. 

Araştırmamızda ortaya çıkan OİP bulgularından, görsel oddball paradigmasında P300 
bileşeninin genlik değeri ameliyat sonrası (AS), ameliyat öncesine (AÖ) göre daha 
büyük bulunurken i şitsel oddball paradigması için AÖ genlikler AS 'na göre daha büyük 
bulundu. Her iki paradigma için istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte P300 
latans değerleri, AS verilerinde daha geç olarak elde edildi. Araştırmamızda ortaya 
çıkan KHD bulgulannda, sempatovagal dengenin parasempatik sistem yönüne kaydığını 
ifade eden düşük frekans bandının yüksek frekans handına oranının (LF /HF) AS, 
AÖ'ne göre azaldığı bulundu. Görsel modalitedeki P300 genlik ve latanslannın artması, 
KHD'ndeki parasempatik aktivite artışı ile birlikte, beyin elektriksel aktivitesindeki 
inhibisyonun güçlenmesine bağlı olarak istenen ödevi daha rahat bir şekilde yaptıklarını 
göstermektedir. İşitsel modalitede P300 latanslarındaki AS görülen uzama da kognitif 
stres azalmasını, genliklerindeki düşüş ise denekierin istenen ödevi AÖ döneme göre 
daha az kaynak ayırararak yaptıklan şeklinde yorumlanabilir. 

Anahtar Kelimeler : Elektroensefalogram (EEG), Koroner Arter Hastalığı (KAH), 

Olaya İlişkin Potansiyel (OİP), Kalp Hızı Değişkenliği (KHD), P300. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 6285 
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ABSTRACT 

Osman S. Investigation of cognitive functions of the brain and heart rate 

variability before and after the surgery in patients who are going to have a heart surgery 

due to their heart muscle nutrition deficiency. Istanbul University, Istanbul Faculty of 

Medicine, Institute of Health Science, Department of Physiology. Masters degree. 

Istanbul. 201 O. 

Coronary artery disease (CAD) is the consequence of the accumulation of 
atherosclerotic plaques within the walls of the coronary arteri es causing the decrease of 
oxygenation and nutrition of myocardium due to decreased blood flow. In our study 
Event Related Potentials (ERPs), that reflect cognitive functions of the brain, and Heart 
Rate Variability (HRV) as an important marker of autonomic nervous system 
modulation, were investigated in order to show the differences between the pre and 
post-operative ERP and HRV parameters and comperatively evaluate those findings in 
patients diagnosed with CAD. Ten male patients were participated in the study. Firstly, 
electroenceohalogram (EEG) and afterwards electrocardiogram (EKG) were recorded 
both before and after (4-5 weeks) the surgery in an isolated room. EEG recordings were 
performed during visual and auditory stimulation paradigms. Our ERP findings suggest 
that postoperative P300 response amplitudes of visual oddball paradi gm w ere larger and 
postoperative P300 amplitudes of auditory oddball paradigm were sınaller than 
preoperative values. Postoperative P300 latencies were longer in both paradigms 
compared to preoperative values, but without statistical significance. Low frequency 
(LF) 1 High frequency (HF) ratio indicates sympathovagal balance as a measurement of 
HRV. Reduced LF/HF after surgery indicates higher parasympathetic activation. P300 
amplitude and Iateney increases in visual modality and increase in parasempathetic 
activity shown by HRV indicate that patients are capable of performing the task easily 
as a result of increased inhibition in brain activity. Delayed latencies of P300 responses 
after surgery in auditory modality also indicate reduced cognitive stress. Decrease in 
P300 amplitudes in auditory modality after the surgery can be interpreted as allocation 
of less sources w hile performing the task compared to preoperative period. 

Key Words: Electroencephalogram (EEG), Coronary Artery Disease (CAD), 

Event Related Potentials (ERP), Heart Rate Variability (HRV), P300. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kardiyovasküler sistem hastalıklan, Türkiye ve dünyadaki ölüınierin önde gelen 

sebeplerinden biridir. Dünya sağlık örgütünün (WHO; World Health Organization) son 

yıllardaki raporlanna göre; dünyada gerçekleşen her iki ölümden biri kalp 

rahatsızlıklanndan kaynaklanmaktadır ve 2009 yılı verilerine göre en fazla ölüme 

neden olan hastalık Koroner Arter Hastalığıdır (KAH). 

Koroner Arter Hastalığı kalbi besleyen damarlar olan koroner arterlerde 

ateroskleroz meydana gelmesi ile oluşur. Bu hastalık uzun yıllar içerisinde gerçekleşir 

ve koroner damarlardaki darlığın ilerlemesi ile yeterli kan akımı sağlanamaması 

durumunda kalp kasında beslenme yetersizliği ortaya çıkar. Koroner arterlerdeki 

daralma ani şekilde oluşur ve kan akımı başka bir yerden sağlanamazsa, kalp kasının 

işlevlerini yerine getirerneyen bu bölgeye infarkt bölgesi, olayın tümüne de ınİyokard 

infarktüsü denir. KAH'nın tedavisinde ilaçlar, perkütan müdahaleler ve gerekiyorsa 

Koroner Arter Bypass Grefti (KABG) ameliyatı uygulanır. 

KABG ameliyatından sonra, hastalarda hem kısa süreli (3-4 hafta) hem de uzun 

süreli (6 hafta-5 yıl) kognitif değişiklikler meydana gelmektedir, fakat bu nörokognitif 

değişikliklerin patofizyolojisi net olarak anlaşılmış değildir. Açık kalp ameliyatı sonrası 

hastalar ve hasta yakınlan, hastanın ameliyat sonrası kognitif fonksiyonlannda bir 

azalmayı ifade etseler de bu azalma orta derecedeki duygulara, sosyal fonksiyonlara ve 

bu hasta gruplanndaki genel hayat kalitesine çok fazla etki etmemektedir. 

Kognitif fonksiyonlann araştinimasında en sık kullanılan yöntemlerden biri, 

beyin elektriksel aktivitesinin kaydı olan Elektroensefalogram (EEG) ile Olaya İlişkin 

Potansiyeller (OİP)'in kaydedilmesidir. Belirli bir olayın öncesinde veya sonrasında 

ortaya çıkabilen, tekrarlanan içsel veya dışsal bir uyarana elektrofizyolojik bir yanıt 

olan OİP kayıtlan hafıza, beklenti, dikkat gibi kognitif süreçler ile ilgili aktivitelerin 

bilgisini sağlar. 

Günümüzde Otonom Sinir Sistemi (OSS) ile kardiyovasküler sistem arasındaki 

ilişkiyi kantitatif olarak değerlendirebilen en iyi yöntemlerden biri Kalp Hızı 

Değişkenliği (KHD)'dir. Birçok araştırmada KAH hastalannda KHD'nin azaldığı ve 

bunun güçlü bir mortalite belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. KHD analizleri yaklas C ık 
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30 yıldır, sağlıklı ve hasta kişilerin kalp ve OSS fonksiyonlannın invaziv olarak 

incelenmesinde, araştırma ve klinik amaçlı kullanılan bir yöntem olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı KAH sebebi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği 'ne gelmiş olan, KABG ameliyatı olacak 

hastalann beyin kognitif fonksiyonlannın ve kalp hızı değişkenliklerinin (KHD) 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Kognitif 

elektrofizyoloji laboratuannda, ameliyattan önce ve belirli bir iyileşme sürecinin ( 4-5 

hafta) ardından ameliyattan sonra karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 5 dakika süreli 

elektrokardiyogram (EKG) kaydı ile kalp hızı değişkenliğinin ve beyin elektriksel 

aktivite kaydı (OİP; Olaya İlişkin Potansiyeller) ile beyin kognitif fonksiyonlannın 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası elde edilen 

kalp hızı değişkenliği farkı, beyin kognitif fonksiyonlan ile bütünleştirilerek ameliyatın 

kalp ve beyin fonksiyonianna etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu sayede kalbin 

işleyişini etkileyecek düzeyde olan beslenme bozukluklannın beyin fonksiyonlan ile 

ilişkilendirilebilmesi, özgün bir bulgu ve yaklaşım olarak mümkün olabilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Homeostaz ve Kalp 

İnsan organizması ıçın en önemli konu, sağlıklı yaşamın vücutta yaşamı 

besleyen çeşitli güçler arasında bir "denge" ile birlikte olmasıdır. Sağlıklı 

organizmalarda bulunan kan basıncı, vücut sıcaklığı, kan ile taşınan oksijen, glukoz, 

sodyum gibi değişkenierin sabit sınırlarda tutulmasının önemli olduğu belirlenmiştir ( 1 ). 

Böylece, ilk kez Fransız hekim ve fizyolog Claude Bemard tarafından öne sürülen 

sağlık için önkoşul olan sabit iç ortam fikri doğmuştur. Bu kavram daha sonra 

Amerikalı fizyolog Walter Cannon tarafından "homeostaz" olarak değiştirilmiştir (2). 

Homeostaz terimi, iç ortamın sabit ya da statik koşullarda korunması anlamına gelir. 

Gün boyunca kan basıncında, kan glukozunda koşullarla bağlantılı olarak dalgalanmalar 

olmaktadır. Burada önemli olan artma veya azalma şeklindeki dalgalanmalarda 

dengeleyici mekanizmalann hızla devreye girerek değerleri normal düzeye 

döndürmesidir. İç ortamın sabit koşullar dahilinde kalması homeostazın belirli bir işlev 

veya değişkenin zamana bağlı olarak değişmeden sabit kalmasını değil, fizyolojik 

sınırlar içinde olmak koşuluyla dalgalanmasını ifade eder. Fizyolojik sınırlardan 

uzaklaşıldığında düzenleme mekanizmalan ile normal sınırlara döndürülür. Sonuç 

olarak denilebilir ki, organlar ve sistemler belli bir denge içinde fonksiyon görüyorsa 

birey sağlıklıdır. 

Dolaşım sistemi kalp, kan damarlan ve kandan oluşan bir sistemdir ve görevi, 

besinleri dokulara taşımak, artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak, hormonlan 

vücudun bir bölümünden diğerine ulaştırmak ve genel olarak tüm hücrelerin optimal 

işlev görebilmesi ve yaşayabilmesi için uygun ortamı sağlamaktır (3 ). Dolaşım sistemi, 

pulmoner ve sistemik dolaşım olarak ikiye ayrılır. Pulmoner dolaşım sağ ventrikülden 

pompalanan, akciğerlerde oksijenasyonu sağlandıktan sonra sol atriyuma dönen kanı 

içermektedir. Buradan sol ventriküle geçen oksijentenmiş kan aort aracılığı ile sistemik 

damarlara pompalanmakta ve akciğer hariç tüm organiara ulaşarak bu bölgelerin 

beslenmesini sağlayıp sağ atriyuma geri dönmektedir (Sistemik dolaşım). Her iki 

dolaşım sisteminde de organlardan kanı kalbe getiren damarlara ven, kanı kalpten 

organiara taşıyan damarlara arter denilmektedir. 
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Sistemik dolaşımda kan sol ventrikülden aort aracılığı ile çıkar, sistemik 

arteriere geçer. Sistemik arterler dallanarak daha küçük çaplı arteriyolleri, bunlar da 

dallanarak en küçük çaplı kapiller damarlan oluştururlar. Kapiller damarlar düzeyinde 

dokulann, hücrelerin beslenmesi gerçekleştikten sonra, kapiller damarlar birleşerek 

daha büyük çaplı venülleri, venüller de birleşerek daha büyük çaplı venleri oluştururlar. 

Yenler iki büyük veni oluşturmak üzere birleşirler; kalbin üst kısmından gelen kanı 

toplayan superior vena cava ve kalbin alt kısmından gelen kanı toplayan inferior vena 

ca va. Sistemik dolaşımdaki kan bu iki damar aracılığı ile sağ atriyuma geri döner ( 4). 

Pulmoner dolaşımda kan sağ ventrikülü pulmoner trunkus ile terk ederken, bu 

damar sağ ve sol akciğere kan yollayan iki pulmoner artere ayrılır. Akciğerde arterler 

daha küçük çaplı damarlara dallanarak kapiller damarlan, sonra bunlar birleşerek venül 

ve venleri oluşturur. Kan akciğerlerde oksijenlendikten sonra dört tane pulmoner ven ile 

sol atriyuma döner (3). 

Bir kalp atımının başlangıcından, bir sonraki kalp atımının başlangıcına kadar 

meydana gelen kalp olayianna kalp döngüsü (kardiyak siklus) denir. Kalp döngüsü, 

kalbin kan ile dolduğu, diyastol adı verilen bir gevşeme döneminden ve bunu izleyen, 

sistol adı verilen bir kasılma döneminden meydana gelir (5). 

Kalbin kasılmasını düzenleyen özelleşmiş bir ileti sistemi mevcuttur. Bu 

sistemin "sinüs düğümü" (Sinoatriyal ya da SA düğüm) olarak adlandınlan kısmı kalbin 

normal ritmik uyanlannı doğurur. Atriyumlardan gelen bu uyannın ventriküllere 

geçmesinde kilit rol oynayan "Atriyoventriküler (AV) düğüm" bu özelleşmiş ileti 

sisteminin ikinci önemli üyesidir (6). 

2.2. Kalbin Pompalama İşievinin Düzenlenmesi 

Organizmada horneostatik denge açısından kalp fonksiyonlannın düzenlenmesi 

son derece önemlidir. Bu düzenlenme başlıca iki yolla olur : (a) Kalbe gelen kanın 

hacmindeki değişikliklere cevap olarak kalbin pompalama işlevinin iç-kaynaklı 

(intrensek) düzenlenmesi (b) Kalbin o ton om sinir sistemi ile ekstrensek düzenlenmesi 

(3). 
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2.2. 1. İntrensek Düzenleome Sistemi 

Kalbin, venöz sistemden kendine gelen kanın hacminde meydana gelen 

değişikliklere karşı gösterdiği iç-kaynaklı uyum sağlama yeteneğine, yaklaşık yüzyıl 

önce yaşamış iki büyük fizyolog olan; Frank ve Starling'in anısına, kalbin Frank

Starling mekanizması adı verilir. İntrensek düzenleme sisteminde önyük/ artyük 

kavramlan da en az Frank-Starling yasası kadar önemlidir. 

1) Önyük (Pre-load): Ventrikül kasılınaya başladığında kas üzerinde 

oluşan gerimi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu gerimin sebebi atriyumlardan 

ventriküllere dolan kandır. Önyük, diyastol sonu hacimle, diyastol sonundaki hacim ise 

venöz dalına basıncı ile ilişkilendirilir (3). 

2) Artyük (After-load): V entrikül kasının kasılma kuvvetini hangi yüke 

karşı kullandığını ifade eder. Başka bir deyişle artyük, ventriküllerden çıkan arterlerdeki 

( aort ve pulmoner arter) sistolik basınçtır (3 ). 

Frank-Starling mekanizması: Fizyolojik sınırlar dahilinde kalp, venlerde fazla 

miktarda kan birikmesine izin vermeyecek şekilde kendisine gelen kanın tamamını 

pompalar (5). Frank-Starling mekanizması temel olarak, kalp kası ventrikülün dolması 

sırasında ne kadar çok gerilirse, kasılmanın kuvvetinin ve aorta pompalanan kanın 

miktannın da o kadar büyük olacağı anlamına gelir. Mekanizmaya göre kalbin 

kontraksiyon gücü kas liflerinin uzunluğuna bağlı olarak değişir (kalp kasında uzunluk

genın ilişkisi). Diyastol sonu hacmindeki artış ventrikülde miyokart kas lifi gerimini 

artınrken, gerimi artan ventrikülün kasılma gücü de artar. 

2.2.2. Ekstrensek Düzenleome Sistemi 

Sinir Sisteminin vücudun salgı bezlerini, kalp kasını ve iç organiann düz 

kaslannın fonksiyonlannı kontrol eden kısmına Otonam Sinir Sistemi (OSS) adı verilir. 

os s 'nin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, viseral fonksiyonlan hızlı ve şiddetli 

bir şekilde değiştirebilmesidir (3). Örneğin 3 ile 5 saniye içinde kalp atım hızını 

normalin iki katına çıkartabilir ve 1 O ile 15 saniye içinde arteryel basıncı ikiye 

katiayabilir veya tersine 4 ile 5 saniye içinde bayılınaya sebep olacak kadar düşürebilir. 

Kardiyovasküler sistem, beyin sapında bulunan kontrol merkezleri ve merkezi sinir 

sisteminin kontrolü altında çalışan baroreseptör refleks mekanizmalan ve hemodinamik 
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mekanizmalada kontrol edilmektedir ( 4). Hipotalam us boyunca çeşitli alaniann 

uyanlması kardiyovasküler sistemde arteryel basıncın artması veya azalması, kalp 

hızının yükselmesi veya kalbin yavaşlaması dahil bilinen her çeşit nörojenik etkiye 

neden olur. Temel kontrol, primer olarak medulla oblangata düzeyinde olurken, 

supramedullar düzenleme de söz konusudur (5). 

Efferent otonom sinyaller vücuda sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak 

adlandınlan iki temel alt grupla aktanlır. Kalbin pompalama etkinliği kalbi besleyen 

çok sayıda sempatik ve parasempatik (vagus) sinirin yoğun denetimi altındadır (7) 

(Şekil I). 

Kardiyo
vaskuler 
Kontrol 
Merkezi 

Sempatik 
Sistem 

Kalp Atım Hızı 

,..------.ı Venöz Hacimler 

Maksimum 
Elastans 

Sistemik 
Dirençler 

Şekil 1: Kardiyovasküler kontrol sistemlerinin erken dönem düzenlenmesinin fonksiyonel 
blok diyagramı 

2.2.2.1. Kalbin Sempatik Sinirlerle Uyarılması 

Sempatik Sinir Sistem korku, sevinç, heyecan gibi durumlarda aktive olan 

otonom sinir sistemi dalıdır. Kan basıncı artması, kalp atışlannın hızlanması ve 

sindirimin yavaşlaması gibi "dövüş ya da kaç" reaksiyonu yanıtlannı meydana getirir. 
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Sempatik sinirler kalbin bütün bölümlerinde, daha yoğun olarak da ventrikül kasında 

dağılım gösterirler ( 4, 8). 

Kuvvetli sempatik uyanlar kalp hızını erişkin insanlarda 180-200 ve nadiren 

genç insanlarda 250 vuruya kadar artırabilir. Ayrıca sempatik uyanlar kalp kasının 

kasılma kuvvetini de artırarak pompalanan kanın hacmini ve fırlatma basıncını da 

artınr. Bu nedenle sempatik uyanlar Frank-Starling işleyişinin kalp debisinde neden 

olacağı artışa ek olarak debiyi çoğu zaman iki üç katı kadar artırabilir (5). 

Sempatik sinirlerin uyanlması sempatik sinir uçlanndan, sodyum ve kalsiyum 

geçirgenliğini artıran norepinefrin salınımına neden olur. Sinüs düğümünde sodyum 

geçirgenliğinin artması daha pozitif bir dinlenme potansiyeline neden olur ve zar 

potansiyelini yukanya, kendi kendine uyanlma için gerekli olan eşik değere doğru 

kayma hızını artınr. Ateşlenme hızının artması, kalbin bütün bölümlerinin ileti hızını ve 

uyanlabilirlik düzeyini artınr. Hücrelerdeki kalsiyum seviyesindeki artış ise kalp 

kasılmasının şiddetinin artmasına sebep olur (9). 

2.2.2.2. Kalbin Parasempatik (n.vagus) Sinirlerle Uyarılması 

Parasempatik sinir sistemi genelde sempatik sistemini dengeleme yönünde 

fonksiyon gösterir. Uyaranlan duyu nöronlan ile merkezi sinir sistemine getirir ve 

cevaplannı motor nöronlarla effektör organiara iletir. 

Parasempatik uyanlar kalbin kasılma kuvvetini %20-30 oranında azaltabilir. Bu 

azalma daha fazla değildir çünkü vagus lifleri kalbin güçlü kasılmasının meydana 

geldiği ventriküllerden çok, başlıca atriyumlara yayılırlar. Kuvvetli vagal uyanlar kalp 

atımlannı birkaç saniye süreyle durdurabilir, fakat bundan sonra kalp genellikle "kaçar" 

ve 20-40 atım/dakika hızıyla atmaya başlar; vagustan kaçış (vagal escape) (9). 

Kalbi innerve eden parasempatik sinirlerin uyanlması nervus vagus uçlanndan 

asetilkolin salgılanmasına neden olur. Bu salgıya muskarinik asetilkolin reseptörleri, 

h ur_:~ ere membranında potasyum iletimini önemli ölçüde artırarak yanıt verirler. 

Potasyumun artışı hücrelerde hiperpolarizasyon adı verilen etkiye yol açarak hücrelerin 

uyanlmalannı zorlaştınr. Böylece parasempatik sistemin kalp üzerindeki iki temel etkisi 

ortaya çıkar; sinüs düğümü ritminin hızı ve atriyoventriküler (AV) kavşak liflerinin 

uyanlabilirliği azalır ( 1 0). 
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2.3. Üst Merkezler 

2.3. 1. Vazomotor merkez 

Bulbusun retiküler formasyonunda geniş bir bölgedeki nöron topluluklarından 

oluşur. Bu nöron topluluklan pressör ve depressör olmak üzere iki gruptur (ll). 

Pressör nöronlardan başlayan uyanlar medulla spinalisin torakal segmentlerinde 

yan boynuzlardaki sempatik preganglioner nöronlan eksite eder. Sempatik 

pregangliyoner nöronlardan başlayan uyanlar ise sempatik noradrenerjik liflerle kalbe 

ve damar düz kasına iletilir. Vazarnotor merkezin (pressor nöronların) tonik aktivitesi 

bulunmaktadır ve bu tonik aktivite damar düz kasını innerve eden sempatik 

noradrenerjik lifterin tonik aktivitesini, dolayısı ile damar tonusunu belirler. Pressör 

nöronların aktivitesi arttığı zaman kalbe sempatik sinirlerle giden uyan frekansında artış 

olur. Ayrıca damar düz kasına sempatik (noradrenerjik) sinirlerle giden uyan frekansı 

yükselir. Bu koşullarda kalp debisi artar ve vazokonstriksiyondan dolayı periferik direnç 

yükselir ( 5). 

Vazarnotor merkezdeki depressör nöronlardan ise medulla spinalisin yan 

boynuzlanndaki sempatik pregangliyoner nöronlara inhibe edici impulslar gider. 

Depressör nöronların aktive olması sempatik noradrenerjik sinirlerle damar düz kasına 

giden impuls frekansının azalmasına neden olur. Bu koşullarda vazodilatasyon meydana 

geldiğinden periferik direnç azalır ( 12). 

2.3.2. Kardiyoinhibitör Merkez 

Bulbusta nükleus ambiguus, vagusun dorsal motor nükleusu ve nükleus tractus 

solitarius beraberce kardiyoinhibitör merkez adını alır. Kardiyoinhibitör merkezin tonik 

aktivitesi kalpte vagal tonusu sağlar. Bu merkezin aktivitesinin artması vagus sinirinin 

uyanlmasına neden olur. Buna bağlı olarak da bradikardi oluşur, atım volümü bir miktar 

azalır, kalp debisi düşer ( 5). 

Kardiyoinhibitör merkezin aktivitesinin azalmasında ise kalpte vagal tonus 

azalır. Buna bağlı olarak taşİkardi meydana gelir. Atım volümü bir miktar artar. Kalp 

debisi yükselir. 
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2.3.3. Merkezi sinir sisteminin arter basıncını vazomotor merkez tarafından 

düzenlemesi 

Kan basıncının sinirsel kontrolünün büyük bir kısmı, tümü beynin dışında, 

periferik dotaşımda yerleşmiş bulunan baroreseptörler, kemoreseptörler ve düşük-basınç 

reseptörlerinden kaynaklanan reflekslerle sağlanır. Kalbi ve damar düz kasını innerve 

eden sempatik noradrenerjik lifterin aktivitesi bulbusta bulunan vazomotor merkez 

tarafından ayarlanır. Aşağı beyin sapında lokalize olan vazomotor merkeze ulaşan kan 

akımı bölgeyi besteyemeyecek yani serebral iskemiye neden olacak kadar azalırsa, 

vazomotor merkezin kendisi iskemiye direkt olarak yanıt vererek güçlü bir şekilde 

uyanlır. Böyle bir uyan durumunda sistemik arter basıncı kalbin pompalama gücünün 

ulaşabileceği en yüksek seviyeye kadar artması ile yükselir. Bu etkinin yavaşlamış kan 

akımının karbon dioksidi vazomotor merkezden uzaklaştıramamasından ötürü meydana 

geldiği düşünülmektedir. Bölgedeki karbon dioksit konsantrasyonun artması beyin 

medullasındaki sempatik sinir sistemi kontrol merkezlerinin çok güçlü olarak 

uyanlmasına neden olmaktadır. Bu uyanlma ortalama arter basıncı nı en fazla ı O dakika 

içinde 250 mmHg'ye kadar yükseltebilir. Yoğun serebral iskemi ile gelişen 

vazokonstriksiyon çoğu kez o kadar fazladır ki periferik damariann bazılan tamamen ya 

da tamama yakın olarak kapanabilirler. MSS' nin iskemik yanıtının çok güçlü yapısına 

rağmen kan basıncı normal sınıriann çok altına, 60 mmHg ve daha aşağısına, 

düşmedikçe belirgin hale geçmez; en fazla uyanlma ise basıncın ı 5 ila 20 mmHg'ye 

düşmesi sırasında olur {12, ı 3). 

Vazomotor merkez kalbin pompa aktivitesini azaltmada da etkilidir. Karotis 

arterin bifurkasyon bölgesinde ve aort arkının duvarlannda bulunan çok sayıdaki 

basınca duyarlı reseptör, baroreseptör adını alır ve arter rluvannın gerilmesi ile uyanhr. 

Arteryel basınç arttığı zaman baroreseptörler beyin medullasına bir dizi impuls 

gönderir. Bu bölgeye gelen uyanlar vazomotor merkezi inhibe eder, sempatik sinirler 

aracılığı ile kalbe ve kan damarianna giden uyanlann sayısı azalır. Bu impulslann 

azalması kalbin pompa aktivitesini azaltır ve kanın periferik damarlardan akışını 

kolaylaştınr ( 12). 

2.4. Kalp Hızı Değişkenliği 

Kalp hızının gün içinde çeşitli iç ve dış uyaraniann etkisi altında sürekli değişim 

gösterdiği bilinmektedir (14). Kalp hızının zaman içinde ortalama bir hız etrafında 

gösterdiği değişimierin toplam miktan kalp hızı değişkenliği (KHD) olarak 
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tanımlanmaktadır. Kalp hızı değişkenliği otonom sınır sisteminin sempatik ve 

parasempatik fonksiyonunun değerlendirilmesi için kalp hızından daha değerli ve 

cerrahi girişim gerektirmeyen kantitatifbir yöntemdir (15, 16). 

atonom denge hakkında bilgi veren KHD, kardiyak otonom tonusun bir ölçüsü 

ve kalp-solunum sisteminin otonom bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (17). 

Beyin ve kalp arasındaki sinyallerin uyumunu yansıtan bir parametre olan 

KHD'nin analizi, seçilmiş hasta gruplannda mortalite riskini belirlemede ve otonom 

sinir sistemi (aSS) uyanmıyla sinoatrial yanıtlan değerlendirmede oldukça yararlı 

bilgiler sunmaktadır (18, 19). 

Kalbin ass kontrolü, sempatik ve parasempatik sistem arasındaki denge 

tarafından sağlanmaktadır. Birçok hastalıkta bu denge etkilenmekte ve kardiyak otonom 

fonksiyon bozukluklan ortaya çıkmaktadır. Bu da ölümcül ritim bozukluklannın 

oluşmasına zemin hazırlamaktadır (20). 

Kardiyovasküler sistemin, sempatik ve parasempatik sinir sisteminin karşılıklı 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan belirli bir ritmi vardır. Normal sinüs ritmindeki sağlıklı 

kişilerde, kalp vurolan arasındaki aralıkiann sürekli olarak değişmesi, alışılmış ve 

beklenen bir özelliktir. Hem temel kalp hızı hem de kalp hızındaki değişikliklerin 

başlıca nedeni otonom tonüs değişiklikleridir. Sempatik ve parasempatik otonom 

dengede sürekli değişimler olduğundan sinüs ritmi ortalama bir kalp hızı etrafında 

değişkenlik göstermektedir. Kalp hızında sık sık oluşan küçük ayarlamalar 

kardiyovasküler kontrol mekanizmalanyla yapılmaktadır. Bu durum kalp hızında 

periyodik değişimlere neden olmaktadır (21 ). 

2.4.1. Kalp Hızı Değişkenliğinin Fizyolojisi 

Kardiyovasküler sistemin sahip olduğu sirkarliyen ritimden sorumlu sistem, 

otonom sinir sistemidir. ass dallan olan sempatik ve parasempatik sistemin karşılıklı 

etkileşimi kalp hızını etkiler ( 12). Kalp hızına parasempatik etki, etkin maddesi 

asetilkolin olan nervus vagus yolu aracılığı ile olur. Asetilkolin salınımına muskarinik 

asetilkolin reseptörleri, hücre membranında potasyum iletimini artırarak yanıt verirler. 

Potasyum artışı hücrelerde hiperpolarizasyona yol açarak hücrelerin uyanlmalannı 

zorlaştınr. Kalp hızına sempatik etki ise epinefrin ve norepinefrin aracılığı ile olur. 

Sempatik etki, sinüs düğümünün ateşleome hızını, kalbin bütün bölümlerinin ileti hızını 
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ve uyanlabilirlik düzeyini artırır. Sempatik sinir ucundan salınan norepinefrin, sodyum 

ve kalsiyum geçirgenliğini artırır (I 2, 22). 

Kalp hızı değişkenliğinin vagal indeksleri gece, sempatik indeksleri ise 

gündüzleri yükselmektedir. Bunun nedeni her iki sistemin farklı sirkarliyen ritminin 

olmasıdır (I 8, 22). 

2.4.2. KHD'nin analizi 

2.4.2.1. KHD analizlerinin tarihi gelişimi 

Kardiyovasküler değişkenierin periyodik olduğu, ilk olarak ı 733 yılında 

Stephen Hales tarafından tespit edilmiştir (23). Arteriyel kan basıncındaki nispeten daha 

az periyodik olan, 1 O saniye civarında periyoda sahip dalgalanmalar ise Ma yer 

tarafından, I 786 'da açıklanmış ve onun adıyla anılmıştır (24, 25). KHD'nin klinik 

anlamda ilk kullanımı ise I 965 yılında H on ve Lee tarafından, anne karnındaki 

bebeklerde kalp periyodlan içindeki değişimierin aralıklannda farklar gözlendiğini 

işaret etmeleri olmuştur (26). Bundan sonraki çalışmalar, KHD sinyalleri içerisinde gizli 

fizyolojik ritimterin tespitine yönelik olmuştur. Enfarktüs sorırası ölüm riskinin, azalmış 

KHD ile ilişkisi olduğu ilk olarak ı 978 yılında Wolf ve arkadaşlan tarafından 

gösterilmiştir (27). Akselrod ve ark. 'nın ise I 98 ı yılında, kalp atımı dalgalanmalannın 

güç spektrumu (spectral) analizini gerçekleştirmesiyle (28), RR aralıklanndaki 

değişimin otonom sinir sistemindeki değişimlerle ilişkili olduğu tespit edilmiştir (29, 

30). Ewing ve ark. (3 ı) diabetli hastalardaki otonomik nöropatiyi tespit etmek için, kısa 

dönemli RR farklarını incelerlikleri çeşitli test yöntemleri geliştirmişlerdir. ı 980'lerin 

sonundan itibaren KHD analizlerinin klinik önemi daha fazla ortaya çıkmış ve bu 

analizler çeşitli uygulama alanlannda kendilerine yer bulmuştur. Artmış sempatik veya 

azalmış vagal aktivite ile ölümcül anormal ritimler arasındaki ilişkileri açıklayan bir çok 

çalışma bulunmaktadır (23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38). 

KHD analizlerinin klinik alanda; ınİyokart infarktüsü, angina pektoris, kötü 

huylu aritmiler ve ani kalp ölümleri, esansiyel hipertansiyon, pulmoner rahatsızlıklar, 

kardiyovasküler ameliyatlar, şiddetli baş yaralanmalan ve beyin ölümü, beyin kökünün 

fonksiyonunu yitirmesi, Guillain-Barre sendromu, böbreklere ait yaralanmalarda risk 

tayini, sepsis ve şoktan sonuç çıkarma, fetal ve neonatal izleme, uyku apnesi, diabetik 

otonom nöropatisi gibi bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır (23). 
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ı 996 yılında "Task Force of The European Society of Cardiology and The North 

American Society of Pacing and Electrophysiology" isimli, ı 7 üyesi bulunan kurul 

tarafından KHD analizleri ile ilgili bir çalışma yayımlanmıştır. Yayımlandıktan sonra 

KHD analizleri ile ilgili hemen hemen tüm çalışmalarda atıf yapılan bir makale haline 

gelen bu çalışmanın sonuçlan, KHD analizleri ile ilgili sistemler için standartlar 

durumuna dönüşmüştür. Bu çalışmada, KHD analizlerinin; nasıl yapılabileceği, 

kullanılan indeksierin anlamlan ve hangi yöntemlerle değerlendirilecekleri, KHD'nin 

fizyolojik ilişkileri, KHD'nin elde edilmesinde kullanılacak EKG kayıt sistemlerinin 

nitelikleri, analizierin süreleri ve KHD'nin klinik alandaki kullanımlan aynntılan ile 

sıralanmıştır. Yazarlar, sağlıklı bireylerde ve hastalarda OSS'nin rolünü invaziv olarak 

ortaya çıkarmaya yardımcı olan KHD analizlerinin, fizyolojik faaliyetlerin, hastalık 

mekanizmalannın ve ilaç etkilerinin anlaşılmasında yardımcı olabileceğini 

bildirmişlerdir (23). 

Kardiyak otonom fonksiyonlan belirlemede pek çok test kullanılabilmektedir. 

Solunum, ortastatik değişim ve kan basıncının valsalva manevrasına cevabı, el sıkma, 

mental aritmetik ve soğuk-basınç testine kan basıncı cevabı, bu amaçla kullanılan klasik 

testlerdendir (39). Bu testler, otonom fonksiyonlan belirlemede yetersiz kalmaktadır. 

KHD, parasempatik ve sempatik sistemin kalp hızı üzerine olan etkilerini gösteren 

otonom bir testtir. KHD ölçümüne ilk basamak, yüzey EKG'sinde ölçülen ardışık R 

dalgalannın analizidir. 

2.4.2.2. Elektrokardiyogram 

Elektrokardiyogram (EKG), kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyinden 

grafik olarak kaydedilmesidir. Kas liflerinin yüzeyinde hücre dışından içine doğru 

(pozitiften negatife doğru) oluşan elektrik akımı sırasında, hücre membranlan 

depolarize olur ve bunu kas kontraksiyonu izler. Depolarizasyonu repolarizasyon takip 

eder ve böylece hücre membranı tekrar İstirahat durumuna döner (hücre dışı pozitif 

olur). Atriyumlann depolarizasyonunu P dalgası, ventriküllerin depolarizasyonunu QRS 

kompleksi gösterir. V entriküllerin repolarizasyonu, depolarizasyonlanna göre daha 

uzun süreli ve daha düşük voltajlı T dalgasını oluşturur. Atriyumlann repolarizasyonu 

ise depolarizasyonun pozitif defleksiyonundan sonra, negatif eşit defleksiyon oluşturur 

ve QRS kompleksi içinde gözlenir ( 40). 
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Aslında EKG 'de sinoatriyal uyannın esas yansıması P dalgalan dır. Fakat 

EKG 'de R dalgalarını saptamak daha kolay olduğundan ve P dalgalannın yüzey EKG 

kaydında kesin lokalizasyon noktalannın saptanması mümkün olmadığından ( 41) KHD 

analizlerinde R dalgaları kullanılmaktadır. RR aralıklarını belirleme amaçlı birçok 

metod geliştirilmiştir. Bununla birlikte R dalgaları kullanıldığından anormal vurulann 

(erken vuru vb) kayıttan temizlenmesi gereklidir. Eğer kaydedilen R dalgalannın %85 

ve fazlası normal R vurusu olduğu zaman ölçüm kabul edilebilir olarak değerlendirilir 

(23). 

ESC/NASPE Task Force (1996) tarafından önerilen standartlar, geniş bir alanda 

kabul görmüş ve KHD ile ilgili ölçüm ve analiz sistemlerinin hemen hemen tamamında 

kullanılmışlardır. Halter kullanılarak kaydedilen 24 saatlik EKG sinyallerinden elde 

edilen uzun süreli KHD kayıtları, sağlıklı veya hasta kişilerin günlük faaliyetleri 

sırasındaki OSS ile ilgili değişimierin analizinde kullanılırlar. Kısa süreli KHD 

incelemeleri ise genellikle 2 ile 5 dakikalık kayıtlar halinde gerçekleştirilir. 

2.4.2.3. KHD ölçümleri 

ESC/NASPE Task Force'un çalışmasına göre, KHD ölçümü, zaman bazlı 

ölçümler (time-domain methods) ve frekans bazlı ölçümler (frequency-domain 

methods) olmak üzere iki ana yöntemle yapılmaktadır (23, 42). 

2.4.2.3.1. Zaman Bazlı Ölçümler (Time-domain Methods) 

Yirmi dört saatlik EKG kayıtlanndaki normal atımlar arasındaki zaman 

aralıklannın analizi esasına dayananan zaman bazlı ölçümler, kalp atım aralıkları 

arasındaki değişkenlik ölçütü olarak kullanılabilecek en basit yöntemlerden biridir. Bu 

analizlerde normal kalp atımlan arasında geçen süre devamlı olarak (EKG ve benzeri) 

kaydedilir (43). Kalp atım hızı veya birbirini takip eden kalp periyotlarının süresi, 

sürekli EKG kayıtlan üzerindeki birbirini takip eden normal QRS kompleksleri 

üzerindeki R noktalarının zaman aralıklannın tespiti ile bulunur. Daha sonra, temel 

zaman düzlemi parametreleri olan, ortalama RR aralığı, ortalama kalp atım hızı, en 

küçük ve en büyük RR aralıklan arasındaki fark ve gündüz ile gece kalp atım hızlan 

arasındaki fark gibi parametreler belirli zaman dilimleri için hesaplanır. 
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Bu amaçla çok sayıda indeks geliştirilmiştir. Bu indekslerden en sık 

kullanılanlan tabloda özetlenmiştir (23) (Tablo 1 ). 

Tablo 1: Kalp Hızı Değişkenfiği Zaman Bazlı Parametreleri 

Değişken Birim Tanım 

Ortalama NN msn 

SDNN msn 

SDNN indeksi msn 

S D ANN 

RMSSD 

NN50 sayısı 

pNN50 

Triangular 

indeks 

m sn 

m sn 

% 

İki normal kalp vurusu arasındaki ortalama çevirim 

uzunluğu 

İnceleme boyunca bütün NN aralıklannın farkı 

Beş dakikalık kayıtlarda bütün NN aralıklannın 

standart sapmalannın ortalaması 

Çalışma süresi boyunca 5 dakikalık kayıtlarda ortalama 

NN aralıklannın standart sapması 

Yirmi dört saatlik kayıtta ardışık NN aralıklan 

farklannın karelerinin toplamının karekökü 

Tüm kayıt boyunca aralannda 50 ms'den fazla fark olan 

komşu NN aralığı sayısı 

NN 50 sayısının toplam tüm NN sayısına bölümü 

Tüm NN interval sayısının mod uzunluğundaki NN 

aralığı sayısına bölümü 

NN: Normal-Normal, msn: milisaniye 
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Sürekli EKG kayıtlannda, sinüs düğümünden çıkan ardışık iki normal vuru 

arasındaki zaman aralıklan (NN intervalleri) değerlendirilir. Bu ölçümler iki ana sınıfa 

ayrılabilir; 

a) NN intervallerinin doğrudan ölçülmesi ile hesaplananlar: SDNN, SDNN 

indeksi, SDANN. 

b) NN intervalleri arasındaki farklardan hesaplananlar: RMSSD, pNN50. 

Bu değişkenler total EKG kaydı ya da kayıt periyotlannın daha küçük 

segmentleri kullanılarak hesaplanabilir (23, 39). 

Birinci gruba dahil olan ve istatistiksel yöntemlerle hesaplanabilecek en basit 

değişen, RR (Normal to Normal) aralıklannın standart sapmasıdır (SDNN). SDNN 

kayıt uzunluğuna fazla bağımlı olan bir indeks olduğundan çok kullanışlı değildir. Yine 

birinci gruba dahil olan ve oldukça sık kullanılan istatistiksel yöntemlerden bir diğeri 

ise, 24 saatlik RR aralıklannın beşer dakikalık kısımlannın standart sapmalannın 

ortalamasıdır (SDANN). SDANN, KHD'nin beş dakikadan daha kısa devirli bileşenleri 

sebebiyle olan değişimlerinin bir ölçüsüdür (7). NN aralığından doğrudan 

hesaplanabilen değişkenler olan SDNN, SDANN ve SDNN indeksinin boyutlan diürnal 

etkilere bağlıdır. Ayrıca bu değişkenlerde kalp hızında solunuma bağlı oluşan kısa süreli 

değişikliklerin katkısı azdır. SDNN 24 saatlik dönemde, SDANN ise kısa dönemlerde 

hesaplanır (23 ). 

İkinci gruba dahil olan ve RR aralıklannın farkianna dayalı olarak hesaplanan 

en önemli zaman duDzlemi değişkenleri ise; RMSSD, NN50 ve pNN50 dir. Bu 

değişkenler kalp hızındaki kısa süreli varyasyonlan yansıtırlar (23, 41 ). RMSSD (the 

square root of the mean squared differences of successive NN intervals); RR aralıklan 

farkının karesinin ortalamasının kareköküdür ve atım zamanlan arası sürenin ortalama 

değişimini verir. NN50 (the number of interval diferences of successive NN intervals 

greater than 50 msn); 50 msn den daha büyük RR aralıklan farklannın aralık sayısı, 

pNN50 (the proportion derived by dividing NN50 by the total number ofNN intervals) 

RR aralıklannın toplam sayınının NN 50 ye bölünmesi ile elde edilen orantı katsayısı dır. 

Bu parametrelerin tamamı, kalp hızının parasempatik modülasyonunun bir ölçüsü olup 

solunum tarafından oluşturulmaktadır (7). 
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2.4.2.3.2. Frekans Bazlı Ölçümler (Frequency-domain Method s) 

1960'lı yıllann sonundan itibaren frekans boyutu ölçümleri kalp hızı 

değişkenliğinin analizinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür analizlerde değişkenliğin 

hangi frekanslara bağlı olarak ortaya çıktığı belirlenmektedir (8). 

KHD sinyallerinin spektral analizleri, 24 saatlik uzun dönem kayıtlan için, ya da 

2 ile 5 dakika arasındaki uzunluklardaki kısa dönem KHD kayıtlan için yapılmaktadır. 

Bu uygulama sırasında katılımcılardan elde edilen elektrokardiyografik veriler, 

bilgisayar ortamında depolanarak kalp hızının belirli bir zaman periyodu içindeki 

değişimi ordinatı msn2/Hz ve apsisi Hz (Hertz) olan grafiğe dönüştürülüp frekans 

bölgelerinde genlikler değerlendirilir ( 15, 16, 44). Kısa dönem KHD spektral analizleri 

OSS'nin sempatik ve vagal dallan hakkında invaziv bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir (23, 45). Frekans bazlı ölçümler sayesinde kalp hızı sinyalleri, frekans ve 

yoğunlukianna göre ayrılır. Temel ilkesi basit ancak teknik açıdan karmaşık 

ölçümlerdir. Bu yöntem değişik frekanslardaki periyodik kalp hızı dalgalanmalanndan 

faydalanılarak kalp hızındaki tüm değişme miktarlan hakkında bilgi sahibi olmamızı 

sağlar (39). 

"Power Spectral Density (PSD) " analizi frekansın bir işlevi olan gücün nasıl 

dağılım gösterdiği hakkında temel bilgiler vermektedir. PSD analiz yöntemi 

kullanılarak frekans bazında yapılan ölçümler 0-0.5 Hertz arasında değişen 5 frekans 

bandından oluşur. Bu frekans bantlan ve özellikleri tabloda özetlenmiştir (23, 39) 

(Tablo 2). 



Tablo 2: Kalp h1z1 değişkenliğinin frekans bazh parametreleri 

Frekans Frekans 

Değişken Bandı (Hertz) Özellikleri Kayıt süresi 

Yüksek 
Parasempatik 

Kı sa ( 1-5 dk) 
HF 0.20-0.35 aktivasyonlar ile ilgilidir. 

FB ve uzun 
Solunumdan etkilenir. 

Sempatik ve parasempatik 

tonüsü yansıtır. 

LF Düşük FB 0.02-0.05 Termoregülasyon 
Kısa (1-5 dk) 

ve 
ve uzun 

periferik vazarnotor 

aktivite ile ilgilidir. 

Sempatik ve parasempatik 

tonüsü yansıtır. 

MF OrtaFB 0.05-0.20 Kısa (1-5 dk) 
Baroreseptör aktivite ile 

ilgilidir. 

VLF 
Çok düşük 

0.0333-0.04 B ilinmiyor. 
Kısa (1-5 dk) 

FB ve uzun 

Ultra Uzun (>24 
<0.0033 B ilinmiyor. 

düşük FB saat) 
ULF 

HF: Yüksek frekans, LF: Düşük frekans, MF: Orta frekans, VLF: Çok düşük 

frekans, 

ULF: Ultra düşük frekans, FB: Frekans bandı 
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Bu frekans bantlanndan en sık LF, HF ve bu iki parametrenin birbirine oranı 

(LF/HF) kullanılmakta iken (23), Şekil 2'de de görülebileceği gibi frekans analizinde üç 

spektral bileşkeyi ayırt etmek mümkündür; VLF,LF ve HF. 
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Şekil2: KHD sinyallerinin spektrumundaki bileşenler 

LF ve HF bantlarının güç dağılımları sabit değildir, kalp siklusunun otonom 

modülasyonuyla bağlantılı olarak değişkenlik gösterir. LF komponenti hem sempatik 

hem de parasempatik aktiviteyi yansıtırken, HF komponentini en çok etkileyen vagal 

aktivitedir. Gündüz LF, gece ise HF bandında artış gözükmektedir. Bazı araştırmacılar 

sempato-vagal dengeyi yansıtmak için LF /HF oranını önermektedirler. Düşük LF 1 HF 

oranı artmış vagal aktivasyonun göstergesi olarak değerlendirilirken VLF'nin bilinen 

fizyolojik bir öneminin olmadığı ifade edilmektedir (23, 46, 47). 

Kısa süreli sabit kayıtların analizinden elde edilen frekans bazlı ölçüınierin 

fizyolojik yorumundan, zaman bazlı ölçümlerle kıyaslandığında daha fazla pratik bilgi 

sağlanabilmektedir. Frekans bazlı analiz sonuçları, uygulaması daha kolay olan zaman 

bazlı analiz sonuçlarıyla eşittir. Zaman bazlı parametreler ile frekans bazlı 

parametrelerin birbirleriyle güçlü bir şekilde korele olduğu gösterilmiştir (45) (Tablo 3). 
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Tablo 3: Birbirleri ile korele olan KHD parametreleri 

SDNN Total güç 

SOAN ULF 

SDNN indeksi VLF 

pNN50, RMSSD HF 

SDNN SDANN,Triangular indeks 

RM SSO pNN50 

2.5. Elektroensefalogram 

Beyin ve saçlı deri üzerinden elde edilen elektriksel kayıtlar, beynin sürekli bir 

elektriksel etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Elektriksel potansiyellerdeki 

salınımlar beyin dalgalan olarak adlandınlırken, kaydın tümüne eıektroensefalogram 

(EEG) adı verilir ( 48). EEG kaydı serebral kortekste meydana gelen senkronize 

postsinaptİk potansiyelleri kaydetmek üzere saçlı deri üzerine yerleştirilen elektrodlar 

aracığıyla gerçekleştirilir ve beyin elektriksel aktivitesini gösterir ( 49, 50). 

Beyin spontan elektriksel aktivitesi ilk kez ı 875'te Caton tarafından maymunlar 

ve tavşanlar üzerine yaptığı çalışmalarda tanımlanmıştır (52). 

ı 929 yılında Alman psikiyatrist Hans Berger'in insanda ilk EEG kaydını 

gerçekleştirmesiyle beyin araştırmalannda yeni bir dönem başlamış ve bu sayede insan 

beyninin işleyişi hakkında yeni bilgiler edinilmiştir (49, 51, 52, 53) (şekil3). 

EEG saçlı deriye ya da doğrudan beyine ( elektrokortikogram) yerleştirilen 

elektrodlar aracılığı ile kaydedilir. Hacimsel ileti nedeniyle EEG kaydına hem kayıt 

alınan bölgenin altındaki hem de uzak yerleşimli nöronlarda oluşan sinyaller 

yansımaktadır. Sinaptİk potansiyellerin aksiyon potansiyellerinden daha yavaş olmalan 

ve toplanabilme özelliklerinden dolayı, EEG kayıtianna daha çok postsinaptİk 

potansiyeller yansır. Kısa süreli aksiyon potansiyallerinin EEG üzerinde etkisi yoktur 

veya çok azdır (54, 55, 56). 
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A) 

Şekil 3: A) Alman psikiyatrist Hans Berger'in kayıt laboratuarı. B) 1929 yılında Hans 
Berger tarafından kaydedilen ilk elektroensefalogram kaydı (üstteki trase), alt 
trasede ise zaman belirleyici olarak kullanılan 10 Hz frekansındaki sinüs 
dalgaları görülüyor (51) 

EEG, serebral kortekste bulunan geniş nöron gruplannın elektriksel 

aktivitelerindeki dalgalanmalan göstermektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda EEG 

dalgalannın oluşum mekanizması kesin olarak ortaya konularnamasına rağmen, 

talamusun kortikal ritmleri oluşturan "pacemaker" görevi yaptığı, talamokortikal 

yollarla kortekse aktanlan ritmik aktivitenin eş zamanlı deşaıjlara neden olduğu 

bulunmuştur (48, 55, 56) (şekil4). 
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Şekil 4: EEG 'ye büyük ölçüde yansıyan nöronal yapılar 

Kontralateral 
korteks bölgelerinden 

kaynaklanan projeksiyonlar 
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EEG dalgalannın, talamokortikal yollarla kortekse aktanlan ritmik aktivitenin eş 

zamanlı deşarjlan sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Serebral korteks yüzeyine dik 

konumda yerleşmiş olan pirarnİdal nöronlar, EEG'yi oluşturan sinaptİk potansiyellerin 

oluşumunda en büyük rol sahibi olan hücrelerdir 

2.5. 1. EEG Dalgaları 

EEG dalgalan incelendiğinde beyin elektriksel aktivitesinin saçlı deri üzerinden 

kaydedilen şiddetlerinin 0-200 mikrovolt arasında, frekanslannın ise saniyede ı -50 veya 

üzeri arasında değiştiği görülür. Beyin dalgalan çoğu zaman düzensizdir fakat şekil 5 'te 

gösterildiği gibi delta, teta, alfa, beta ve gama dalgalan olarak frekans bantlanna 

ayrıştınlmaktadır. 
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Beta dalgelare uyanik, dikkatli 

~~~~~~ı 
Alfa dalgalari: uyanik, gözler kapali, gevfemif 

~~·1 
Teta dalgelare NREM 1. evre 

I 
Uyku iğcikleri 

I 
Delta ve teta dalgelare NREM 4. evre 

~I 
Şekil 5: Normal EEG'de gözlenen temel frekans bileşenleri 

Alfa dalgaları, saniyede 8- ı 3 arasında sıklığa sahip ritmik dalgalardır. Alfa 

dalgası ilk kez Berger tarafından gösterildiği için, bazı kaynaklarda "Berger ritmi" 

olarak da isimlendirilmektedir. Bu dalgalar en belirgin olarak oksipital bölgeden 

kaydedilmekle birlikte, pariyetal ve frontal bölgelerde de gözlenirler. Alfa aktivitesi 

gözlerin kapalı ve kasların gevşek olduğu durumlarda artarken, gözlerin açık olduğu 

veya gözlerin kapalı ama herhangi bir zihinsel aktivite halinde (hesaplama, düşünme) 

azalmakta ve yerini daha küçük genlikli ve yüksek frekanslı beta ritmine bırakmaktadır. 

Bu özelliğe alfa blokajı denilmektedir. Beta dalgaları saniyede ı 4-32 sıklıktadırlar. 

Merkezi sinir sisteminin aktif olduğu durumda veya gergin hallerde kafatasının 

pariyetal ve frontal alanlarından kaydedilirler. Uykuya geçiş döneminde ritmin 

yavaşlayıp, genliğin büyüdüğü dalga formu teta dalgası iken ( 4-8 Hz), derin uykuda ve 

küçük çocuklarda görülen diğer dalga formu delta dalgasıdır (0-4 Hz). EEG kaydından 

elde edilen dalgaların önemli bileşenleri genlik ve latans değerleridir. Dalgaların 

frekansı ve genliği; yaşa, dikkat durumuna, ilaç kullanımına göre değişmektedir. 

Dalgaların karakteri serebral korteksin etkinlik düzeyine bağlıdır ve uyanıklık, uyku ve 

k oma durumları arasında belirgin farklılıklar gösterir ( 48). 
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2.5.2. Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP) 

Beyin kognitif fonksiyonlannı değerlendirmeye yönelik, EEG ile yapılan 

araştırmalarda en çok kullanılan yöntem "Olaya İlişkin Potansiyeller" (OİP) dir. OİP, 

belirli olayiann öncesi veya sonrasında ortaya çıkan yinelenebilir, belirli bir zaman 

karakteristiğine sahip potansiyel değişimlerdir. OİP'ler nöronlann senkron elektriksel 

aktivitesine bağlı ekstrasellüler akımlan yansıtır ve milisaniyeler düzeyinde yüksek 

zamansal çözünürlüğe sahiptir (57, 58, 59). 

Duysal, bilişsel veya motor görevin yapıldığına dair bilginin işlenmesi 

sürecinde, beynin süregiden spontan aktivitesindeki değişiklikleri ifade eden OİP'ler, 

EEG dilimlerinde, her bir zaman noktasındaki genlikterin dilimler arası aritmetik 

ortalamalan alınarak elde edilirler. Bu ortalama alma işleminin sonucunda beynin arka 

planındaki rastlantısal kabul edilen, uyarandan bağımsız elektriksel aktivite azalırken, 

zamansal olarak uyarana bağlı olan ve süreci yansıtan potansiyeller belirginleşir. Belirli 

bir olayın öncesinde veya sonrasında ortaya çıkabilen, tekrarlanabilen içsel veya dışsal 

bir uyarana elektrofizyolojik bir yanıt olan OİP kayıtlan hafıza, beklenti, dikkat gibi 

kognitif süreçlerin çalışması ile ilgili aktiviteler hakkında bilgi edinmemizi sağlar (60, 

61 ). 

Olaya İlişkin Potansiyellerin zihinsel süreçlerle ilişkisi araştınhrken 

temelde dört parametre; polariteleri, kafa yüzeyindeki topografik dağıhmlan, latanslan 

ve genlikleri ele alınmaktadır. 

Unipolar olarak alınan kayıtlarda, aktif elektroda doğru olan elektriksel 

akım (pozitif yüklü iyonlann yaklaşması) polariteyi pozitif hale getirirken, elektrottan 

uzaklaşan akım negatif polarite oluşturur. Pozitif potansiyeller "P", negatif potansiyeller 

ise "N" harfi ile adlandınlırlar (örn. N200, P300). Bir dalganın po larİtesinin pozitif veya 

negatif olması araştınlan zihinsel süreçten bağımsız nedenlerden örneğin, referans 

alınan elektrodun yerleşimi ya da arka plandaki EEG aktivitesinden kaynaklanabilir. 

OİP genliğinin büyük veya küçük olması ise, altta yatan nöron topluluğunda, 

katılan nöron sayısı ve/veya senkronizasyonun artması ya da azalması olarak 

yorumtanır (62, 63, 64, 65, 66). 

Genlik ölçülürken çoğunlukla sıfır noktası kabul edilebilecek bir referans değer 

baz alınarak ölçülür. Uyaranın beklentisi üzerine odaklanan paradigmalar istisna 
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olmakla birlikte, uyaran öncesi EEG aktivitesi uyaranın sunumuyla birlikte tetiklenen 

GİP'ler için bir zemin kabul edilir ve GİP genlikleri bu zemine karşı ölçülür (Şekil 6). 

+ 
pv 

B tepesinin 
latans1 

B 
B 
tepesinin 
genliğl 

Şekil6: Bir OİP potansiyelinin (B) genliği ve fatansının ölçümü 

Latans ise uyaran sunumunun başlamasından itibaren bir dalganın tepe yaptığı 

zaman noktasına kadar geçen süredir. Potansiyellerin adlandınlmasında polariteyi ifade 

eden harfin ardından ilgili potansiyelin ortalama latans değeri eklenir. Örnek olarak, 

300'üncü milisaniyede ortaya çıkan pozitif potansiyelin P300 ya da P3 olarak 

adiandıniması verilebilir. GİP'lerde uyarana verilen tepki zamanı, tepkiyi oluşturan 

beyin aktivitesinin, bilginin işlenmesinin ve iletişimin de süresini yansıtır. Bu sebeple, 

farklı uyaranlara, denekikontrol gruplannın verdiği tepki sürelerinin ölçülmesi 

araştırmalara konu olabilmektedir (59). 

Kognitif süreçlerde GİP'leri ortaya koymak için çeşitli uyaran paradigmalan 

hazırlanmıştır. Bunlardan en sık olarak kullanılanı "Gddball Paradigması" dır. Gddball 

paradigmasında aynı fiziksel özelliklere sahip "standart" uyaranlar arasında "hedef' 

uyaranlar bulunur. Bu uyaranlar deneğe rastlantısal bir sıra içinde sunulur. Standart 
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uyaranın olasılığı 0/o80 iken, hedef uyaran daha seyrek uygulanmaktadır (%20). 

Katılımcının kayıt sürecine aktif olarak katılımı kendisine belirli bir ödev verilerek 

sağlanabilmektedir. Katılımcıdan olasılığı düşük olan hedef uyaranlara dikkatini 

yoğunlaştırarak, uyaranı gördüğü/duyduğu an olabildiğince hızlı olarak bir düğmeye 

basması, olasılığı yüksek olan standart uyaranı ise gözardı etmesi istenir (59, 67, 68). 

2.5.3. P300 (P3) 

P300 potansiyeli özellikle oddball paradigmasındaki seyrek olan hedef 

uyarandan yaklaşık 300 msn sonra ortaya çıkan ve pariyetal bölgede maksimum genliğe 

ulaşan pozitifbir dalga olarak gözlenir (Şekil 7). Bu dalganın dikkat işlevini ve çalışma 

belleğinin güncellenmesini yansıttığı düşünülmektedir (69,70, 71, 72, 73, 74). 

P3 

P2 

N1 
N1 

• • • • ... ı ----.J''----'----'-' __ ı...___ .... ı __ ,.,_l __ .___ ..... ı~___.ı • • • . 
s S S S S S S H S s 

Şekil 7: İşitsel oddball paradigması ile elde edien OİP yanıtı. P3 bileşeni yalnızca kişinin 
hedef (H) uyarana dikkat etmesi durumunda, Nt, P2, N2 bileşenlerini takiben 
oluşurken, Nt, P2 ve N2 bileşenleri standart (S) uyaranlara yanıt olarak ortaya 

çıkar. 

Bitişsel işlevlerle çok yakından ilişkili olduğu anlaşılan P300 bileşeni ilk kez 

I 965 'te Sutton ve ark. tarafından bildirilmiştir. Yapılan çalışmada iki ayn yöntem 

kullanılmıştır. Yöntemlerden birinde gelecek uyaranın niteliğini (işitsel ya da görsel) 

belli eden bir işaret kullanılırken diğer yöntemde katıhmcılann gelecek uyaranın 

niteliğini tahmin etmeleri gerektiğini belli eden bir işaret kullanılmıştır. İkinci 
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yöntemde, yani katılımcıların gelecek uyaranın özelliğini bilmeden tahmin ettikleri 

durumda ortaya çıkan P300 dalgasının amplitüdü, gelecek uyaranın işitsel ya da görsel 

uyaran olacağının bilindiği duruma kıyasla çok daha büyük olarak kaydedilmiştir (75). 

Uyaran, katılımcıya yapmış olduğu talıminin doğru olup olmadığı hakkında bilgi verdiği 

için, Sutton P300'ün bilgi sunumu ile ortaya çıktığını öne sürmüştür. 

En büyük genlikli olarak orta hat sentro-pariyetal bölgelerden (Fz, Cz, Pz) elde 

edilen P300 cevabının genliği önden (Fz) arkaya (Pz) doğru gidildikçe artış gösterir (76, 

77, 78). 

Uyaranın değerlendirilme süresini yansıtan P300 latansı yaş ile doğru, kişinin 

ilgi ve dikkati ile ters orantılı olarak değişir. P300 genliği ise uyaranın sıklığı ile ters, 

ödevin zorluğu ile doğru orantı göstermektedir (79). P300 latansında cinsiyete göre bir 

farklılık gözlenmezken; kadınlarda kafatası kemiklerinin kalınlığının erkeklere göre 

daha ince olması ya da kafatasının boyutlanndaki farklılıklardan dolayı P300 genliği 

daha büyük olarak elde edilir (70). Mental performans yükseldikçe P300 latansında 

kısalma gözlenir (80, 81 ). 

P300 bileşenini oluşturmak için kullanılan ödevin yapısındaki değişikliklerin 

yanısıra kişinin uyanıklık durumundaki (arousal state) dalgalanmalar da P300 bileşenini 

etkilemektedir. Bu dalgalanmaların bazılan spontan olarak oluşurken bazılan da 

çevresel faktörlerce tetiklenir. Ayrıca P300 üzerinde etkili olan pek çok biyolojik faktör 

bulunmaktadır. Bunlar, Polich (82) tarafından biyolojik belirleyiciler adı altında 

toplanmıştır. Tablo 4 'te P300 dalgasını etkileyen doğal ve uyarılını ş biyolojik 

belirleyiciler ile bunların P300 genlik ve latans değerleri üzerine olan etkileri 

özetlenmiştir. 



Tablo 4: P300 Bileşeninin biyolojik belirleyicileri. Doğal ve çevresel biyolojik faktörler esas olarak kişinin genel durumunu (arousal state) 
etkileyerek, P300 bileşeninin genlik ve latans değerlerinde değişikliğe neden olurlar. 

Faktör Genlik Latans Aç1klama 

DOGAL 
Sirkadyen indirekt indirekt Vücut fonksiyonlarını etkileyerek P300 ölçümlerini değiştirir 

Vücut ısısı Hayır Evet Vücut ısısının artışı P300 latansını kısaltır 
Kalp Hızı Hayır Evet Kalp hızındaki artış latansta kısalmaya neden olur 
Yiyecekler Evet Hayır Besin alımı P300 genliğini artırır 
Aktivite zamanı Evet Biraz P300 aktivitesinin alınma zamanı açlık-tokluk durumundan etkilenir 

Ultradien Biraz Evet P300 latansında 90 dk'da bir siklik değişiklikler görülür 
Mevsimsel Evet Hayır Güneş ışığı olan mevsimlerde P300 genliği artar 
Menstrüel Hayır Hayır Menstrüel siklusun P300 üzerine etkisi yoktur 
ÇEVRESEL 
Egzersiz indirekt direkt Uyarılma düzeyini etkileyerek P300 ölçümlerini değiştirir 

Akut Evet Evet Genlikte artışa, latansta kısalmaya sebep olur 
Kronik Hayır Evet Latansta kısalmaya neden olur 

Yorgunluk Evet Evet Genlikte azalmaya, latansta uzamaya neden olur 
Ilaçlar (genel) Evet Evet Ilacın genel uyarıımışlık durumuna olan etkisine bağlıdır 

Kafein Biraz Evet Latansı genellikle kısaltır, genlik üzerine zayıf etkilidir 
Nikotin Evet Evet Latansta kısalmaya neden olur, genlik üzerine zayıf etkilidir 

Alkol( akut) Evet Evet Genlikte azalmaya, latansta uzamaya neden olur 
Sosyal içici Hayır Hayır Sosyal içiciliğin uzun süreli kalıcı bir etkisi yoktur 
Alkolizm Evet Hayır Genlikte azalmaya neden olur 

----------

35 

i 



36 

P300 değerleri ve nöropsikolojik işlevler arasındaki ilişki çok net olmasa da, 

bulgular P300'ün genel bilişsel işlevler açısından aydınlatıcı olabileceğini 

göstermektedir. P300 dalgasının bağlam güncellerneyi yansıttığı, bir başka deyişle 

çalışma belleğinde var olan bir temsilin değiştirilmesini gerektiren koşullarda ortaya 

çıktığı düşünülmektedir (83). 

Donchin ve Coles (84) tarafından 1988'de ileri sürülen ve günümüzde de en çok 

kabul gören "Bağlam güncelleme" (context updating) modeline göre; P300 mevcut 

yaşantıya ait bilginin gelecekteki olaylara hazırlanmak üzere bellek süreçlerinde 

depolanması ve bağlarnın güncellenmesi işlevini yansıtmaktadır. Yüksek mental 

performansta P300 genliğinin daha büyük bulunması (81, 85, 86) kökenini Sokolov'un 

Oryantasyon Yanıtından (OR) alan bu teoriyi desteklemektedir (87). P300 genliği 

uyaran olasılığı ile ters orantılı, ödevin anlamı ve zorluğu ile doğru orantılıdır. P300 

genliğinin hedef uyaran olasılığına bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. Hedef uyaran ne 

kadar az ise, o kadar büyük bir P300 elde edilmiştir (84). P300 latansı ise uyaranın 

sınıflanması ve dolayısıyla ödevin zorluğu ile ilişkilidir. Uyaranın sınıtlandınlması 

zorlaştıkça, P300 tatansının uzadığı bulunmuştur. Bu yüzden P300 tatansının uyaranın 

değerlendirilme sürecinin bir ölçüsü olduğu ileri sürülmüştür (84). Özetle, P300 

genliğinde değişkenlik, dikkat kaynağının belirlenmesinin sonucu olarak, latanstaki 

değişkenlik ise anlık bellek tazelenirken bu kaynaklann ne hızla kullanılabildiğinin 

ölçüsü olarak değerlendirilir. Olaya İlişkin Potansiyel çalışmalannda da gösterildiği gibi 

daha kısa olan P300 tatansı daha üstün zihinsel performans olarak açıklanmaktadır (81, 

84, 87). 

Kognitif fonksiyonlan etkileyen pek çok hastalıkta P300'ün genlik ve tatansında 

değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin; demans, kafa travması, mental retardasyon ve 

kronik alkolizmde Iatansda uzama; şizofreni, kronik alkolizm ve depresyonda genlikte 

azalma olmaktadır (88, 89, 90). 

2.6. Koroner Dolaşım 

Kalp kasının miyokard hücreleri, beslenmesini tüm diğer organlardaki hücreler 

gibi, aorttan dallanan arterler aracılığı ile sağlamaktadır. Miyokarda kan taşıyan 

arteriere koroner arterler denir. Koroner arterler, aorttan sağ ve sol ana koronerler olarak 

çıkarak kalp kasına oksijentenmiş kanı taşıyan damarlardır. Ana koroner arterler kalbin 

yüzeyinde yer alırken, daha küçük arterler yüzeyden kalp kası içine penetre olur. Kalp 
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kası, besleyici desteğini tamamen bu arterlerden alır. Koroner arterler, diğer damar 

yapılanndakine benzer şekilde, arteriyol, kapiller, venül ve venlere dallanır. Yenierin 

çoğu büyük bir ven olan koroner sinüse açılır, bu da içindeki kanı sağ atriyuma boşaltır. 

Koroner damarlarda kan akımı esas olarak, kalbin gevşeme dönemi olan diyastolde 

gerçekleşir. Sağlıklı bir insanda ortalama dinlenme kan akımı 225 ml/dk dır. Fakat ağır 

koşullar altında, koroner kan akımı kalbin gereksinim duyduğu besinleri sağlayabilmek 

için üç-dört kat artabilir (9 I). 

2.6. 1. Koroner Arter Hastalığı 

Dünyada 2009 yılı itibari ile en fazla ölüme neden olan hastalık Koroner Arter 

Hastalığıdır (KAH). Bu nedenle koroner dolaşım fizyolojisi ve fizyopatolojisi, tıbbın en 

önemli ve en çok araştıolan konulanndan biridir. 

Aterosklerozun koroner arterlerde meydana gelmesi ile oluşan hastalığa Koroner 

Arter Hastalığı (KAH) adı verilir. Koroner ateroskleroz uzun yıllar içinde gelişir ve 

hastalık boyutuna yaklaşık olarak 40 yıl içinde ulaşır. Ateroskleroz oluşumunda kişisel 

ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Kişisel faktörler; birinci derece akrabalarda 

KAH olması, hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, yaş ve genetik 

faktörlerdir. Çevresel risk faktörleri ise sigara kullanımı, yüksek kolesterol içerikli 

beslenme, stresli fakat pasif bir yaşam şeklidir. Zamanla koroner arterler içerisinde 

biriken lipidler, damarlardaki kan akımını engelleyerek kalp kasının beslenmesini bozar 

ve hastanın şikayetlerini başlatır. Şikayetler ilk önce yokuş çıkmak, koşmak, stresli 

anlar gibi kalbin besin ihtiyacının arttığı durumlarda oluşmaktadır. Darlığın ilerlemesi 

ve yeterli kan akımın sağlanamaması ile birlikte İstirahat anında bile devam eden 

şikayetterin başında göğüs ağnsı (angina pectoris) gelir (92). 

Koroner arterdeki daralma ani şekilde oluşur ve kan akımı başka bir yerden 

sağlanamazsa, kalp kasının işlevlerini yerine getirerneyen bu bölgeye infarkt bölgesi, 

olayın tümüne demiyokard infarktüsü denir (3). 

KAH tanısında hastanın hikayesi, EKG, efor testi, nükleer tıp tetkikleri, 

radyolojik tetkikler ve koroner anjiyografi kullanılmaktadır. Tıkanmanın yerini ve 

miktannı belirlemede en etkili yöntem koroner anjiyografidir. Tedavisinde ilaçlar, 

cerrahi (Koroner Arter Bypass Grefti) ve perkütan müdahaleler (balon, stent) 
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kullanılmaktadır. KABG operasyonu sırasında bir-beş arasında ven grefti, tıkanmanın 

ötesindeki koroner damarlara bağlanacak şekilde yerleştirilir. Greft için kullanılan tipik 

venler hastanın hacağından alınan uzun yüzeysel safen venlerdir (93 ). 

2.6.1.1. KAH ve KHD 

KAH hastalannda otonom kardiyovasküler düzenlenme zayıflamaktadır. Bu 

zayıflamanın klinik kardiyoloji ile ilişkisi, 1980'lerin sonunda KAH hastalannda 

mortalite ile ilişkilendirildiğinde farkedilmiştir (32). Kalp üzerindeki sempatik ve 

parasempatik etkilerin bir ölçümü olan KHD, otonom sinir sistemi fonksiyonlannın tam 

olarak gerçekleşmemesine bağlı olarak azalmaktadır (30, 94). Koroner arter by-pass 

grefti (KABG) ameliyatı sonrası KHD'nin belirgin bir şekilde azaldığı (95, 96) ve 

ameliyattan sonra birkaç ay içinde kademeli olarak düzeldiği bilinmektedir (97, 98). 

KABG sonrası KHD azalmasının olası sebebinin operasyon esnasında kalp ve diğer 

anatomik yapılar üzerindeki cerrahi uygulama, anestezi prosedürleri, koroner damarlara 

gönderilen kardiyoplejik adı verilen, kalbin kontraksiyonlannı ameliyat boyunca 

durduran maddenin kullanım süresi ve ekstrakorporal dolaşımın bir kombinasyonu 

olduğu düşünülmektedir (99, I 00). Azalmış KHD morbirlite ve mortalitenin bağımsız 

bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir (I Ol, I 02, I 03). Fakat klinisyen ve 

araştırmacılar bu bilginin daha geniş çaplı anlaşılması ve KAH'nın etiyolojisi, hastalık 

belirtilerinin kendini göstermesi, hastalığın izleği yol, sonuçlan ve tedavisi ile 

ilişkilendirilmesine göreceli olarak yakın zamanda başlamışlardır. KHD'nin bilinen 

kronik bir KAH olan hastalarda, kalp rahatsızlıklanna bağlı olarak meydana gelen 

ölümün öngörülmesinde etkili olacağı ve KAH'nın boyutu ile KHD'nin 

ilişkilendirilebileceği düşünülmüştür (I 04 ). 90'lı yıllann sonlanna doğru mi yokard 

infarktüsünü takiben gerçekleşen ölümlerin öngörülmesinde bağımsız bir faktör olan 

KHD'nin KAH'nın başka özellikleriyle de ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini 

merak eden bir grup araştırmacı, miyokardiyal perfüzyon ile KHD bağlantısını 

incelemiştir. KHD'nin miyokardiyal perfüzyonun bir belirleyicisi olma ihtimali üzerine 

kurulan bu araştırmada KHD'nin normal ve normal olmayan miyokardiyal perfüzyonlu 

hastalarda duyarlı bir indikatör olamayacağı sonucuna varmışlardır (I 05). 
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2.6. 1 .2. Beyin kognitif fonksiyonları ve KAH 

Koroner arter by-pass grefti (KABG) ameliyat sonrası meydana gelen kognitif 

değişiklikler kapsamlı olarak araştı n lmaktadır ( 106, 107, 108, 1 09). Beyin kognitif 

fonksiyonlan genel olarak KAH olan hastanın ameliyattan önceki durumu temel 

alınarak ameliyat sonrası kognitif azalmaya bakılarak değerlendirilme kapsamına alınır. 

KABG ameliyatı sonrası klinik tabloda kognitif azalma görülmektedir (ll O, lll, 112). 

Yaklaşık olarak %22 KABG ameliyatı geçiren hastada, ameliyattan sonra 2 ay boyunca 

beyin kognitif fonksiyonlannda bir azalma gözlenmektedir (1 08). Fakat bu azalmanın 

süresi ve patofizyolojisi hala tartışmalı konular arasında yer almaktadır (112, ı ı 3, ı ı 4). 

Geçtiğimiz ı 5 sene boyunca ameliyat esnasında kullanılan anestezi, cerrahi 

girişimler ve organiann korunması konulannda teknik anlamda belirgin bir yol 

katedilmiş olmasına rağmen ameliyat sonrası kognitif yetideki azalmanın meydana 

gelme sıklığı fazla değişmemiştir (ı ı 4, 1 ı 5, ı 16). 

Beyin kognitif fonksiyonlannı araştırmada kullanılan OİP çalışmalan sadece bir 

uyarana verilen cevaplan değil, uyaranın hafızadaki tanınma ve kayıtlanması ile 

ilişkitendirilen endojen olaylan da kapsar (ı ı 7, 1 ı 8, 119). OİP ile yapılan pek çok 

çalışmanın sonucunda beyin kognitif fonksiyonlanndaki azalmanın şiddeti ile P300 

latansı arasında belirgin korelasyonlar olduğu ortaya konulmuştur (119, 120, 121, ı 22, 

ı23). 

2. 7. Karotis arterler 

Kalp debisinin beşte birini alan beyin dokusundan dakikada yaklaşık 800 ml kan 

geçer. Beyin a. carotis intema ve a. vertebralis ile bunlann oluşturduğu circulus 

arteriousus cerebri 'den çıkan arterler tarafından beslenir. A. carotis in tema, boyun 

bölgesinde a. carotis communis'in verdiği iki uç daldan biridir. A. carotis communis'in 

diğer dalı ise a. carotis extema'dır (124). 

2.7.1. Karotis arterierin görüntülenmesi 

Karotis arterierin görüntülenme yöntemlerinden bir tanesi renkli doppler 

ultrasonografisi adı verilen yöntemdir. 

Renkli doppler ultrasonografisi: Vücuttaki damarlar içerisinde akan kanı 

görüntülemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bir prob incelenecek damann 

üzerindeki cilt yüzeyinde gezdirilirken ultrason adı verilen insan kulağının 
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algılayamayacağı yükseklikte frekansa sahip ses dalgalan vücuda gönderilir. Akan kan 

içindeki hücreler bu ses dalgalannı proba geri yansıtarak "Doppler etkisi" meydana 

getirirler. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar aracılığı ile görüntü haline getirilir. Proba 

yansıyan ve uzaklaşan kan hücrelerinden yansıyan ses dalgalan damariann kan 

akımının hızını ve yönünü belli eden farklı renklere boyanmasına neden olur. Bu 

şekilde kan akım yönleri birbirine ters olan arter ve venler birbirinden ayırt edilebilirken 

damarlardaki herhangi bir tıkanıklık da kan akımının hızındaki değişikliğe bağlı olarak 

anlaşılabilir hale gelir. Doppler ultrasonografisinin en çok kullanıldığı bölgeler, boyun, 

kalp, kann ve bacaklardır. Renkli doppler ultrasonografisi ise en sık karotis ve vertebral 

arterleri görüntülemek için kullanılır (125, ı 26, ı 27). 

2. 7.2. Karotis arterler ve beyin kognitif fonksiyonları 

Klinik kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar kognitif yetideki azalma 

ve demans için birer risk faktörü olarak belirlenmişlerdir ( 128, ı 29). 

Yapılan bazı çalışmalar internal karotis arterlerde meydana gelen stenozun 

kognitif azalma için bağımsız bir risk faktörü olduğunu öne sürmektedir. 2004 yılında 

yapılan bir araştırmada kognitif azalma ve gerilemenin sol internal karotis arterdeki 

asemptomatik, yüksek dereceli stenoz ile ilişili olduğu ortaya konulmuştur (130). 

Wendell ve ark. karotis arter duvarlanndaki kahnlaşmanın fazla olduğu 

hastalarda sözle ifade edilebilen hafızadaki azalmanın da bu kahnlaşmanın olmadığı 

hastalara göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir (ı 3 ı). 

Karotis arterlerde oluşabilecek bir daralma inme meydana gelmesi ıçın risk 

faktörüdür. inme, her ne kadar kognitif yetilerde azalmanın bilinen bir sebebi olarak 

gösteriise de (ı 32), hikayesinde inme olmadan sadece karotid arter stenozu ve kognitif 

fonksiyon ilişkisi hala net olarak açıklanabilmiş değildir (133). Diğer bir taraftan karotis 

arterlerinde ciddi tıkanıklıklar olmasına rağmen hala normal bir kognitif fonksiyon 

sergileyen hastalar sıklıkla görülmektedir ( 132). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Etik kurulunun 

2009/2651-46 No 'lu onayı (Bkz. Sayfa 89) ve Helsinki Bildirgesi 'ne uygun şekilde 

gerçekleştirildi. 

Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalı polikliniğine gelen ve yapılan muayene ve tetkikleri sonunda 

Koroner Arter Hastalığı tanısı konulan hastalar ile gerçekleştirildi. Çalışmamıza, KAH 

tanısı alıp tedavi olarak Koroner Arter Bypass Grefti ameliyatı önerilen 13 erkek hasta 

katıldı. Ameliyattan önce ve ortalama bir ay sonra olmak üzere iki ayrı EEG ve EKG 

kaydı gerçekleştirildi. Hastalardan, 2 tanesinin ameliyat sonrası ex olması ve bir 

tanesinin çalışmanın ameliyattan sonraki bölümüne katılmayı reddetmesi sebebi ile 

yalnızca 1 O'undan ameliyat sonrası kayıt alınabil di. Yaş ortalaması 61.33 ± 6.65 (53-

73) olan hastatann hiçbirinde bilinen ciddi bir görme, işitme veya nörolojik sistem 

hastalığı yoktu. Kayıt işlemine geçilmeden önce hastalara Katılımcı Bilgilendirme 

Formu (Bkz. Sayfa 83) ile ve sözel olarak kayıt hakkında bilgi verildikten ve alınan 

kayıtlann KAH ile ilişkisi aniatıldİktan sonra bu çalışmaya katılmayı onayladıklanna 

dair Katılımcı Onay Formunu (Bkz. Sayfa 86) doldurmalan istendi. Hastatann kişisel 

bilgileri (isim, yaş, cinsiyet, anamnez, hastalık detaylan, çay-kahve tüketim sıklığı, 

eğitim durumu) ve kaydın gerçekleştirildiği tarih ve saat, çalışmanın tüm detaylannın 

yer aldığı hasta defterine kaydedildi. 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kognitif 

Elektrofizyoloji Laboratuan 'nda WINEEG 2.80.19 kayıt-analiz sistemi, MITSAR 

(uyaran sistemi)- EEG amplifier (sinyal yükseltici) sistemleri kullanılarak, 19 kanaldan 

OİP ve tek kanaldan EKG kayıtlan gerçekleştirildi. Kayıt sürecinde; önce görsel odball 

paradigması ardından işitsel odball paradigması ve son olarak EKG kaydı alındı. 

3.1. Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) Kaydı 

Hastalann ameliyattan öncesi ve sonrası beyin kognitif fonksiyonlannı 

karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek amacıyla görsel ve işitsel oddball paradigması 

uygulandı. 
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Hastalara kayıt süresince rahat olmalan fakat uyanık kalmalan gerektiği 

söylendi. Kayıt aralannda hastalar dinlendirilip, şikayeti ve ihtiyacı olan hastalann 

sorunlannın giderilmesi sağlandı. Kayıda devam ederneyecek durumda olan, rahatsızlık 

hissinden kurtulamayan, kalp atımlan hızlanan hastatann kaydı hemen sonlandınldı. 

Elektrokep takılınadan önce deri direncini düşürmek için hastalarda elektrotlann 

yerleştirileceği saçlı deri üzerindeki alanlar ve kulak memeleri alkollü pamukla 

temizlendi. Kayıda başlamadan tüm elektrotlann direncinin 1 O kil'un altında olması 

için gerekli özen gösterildi ve iletkenliği arttırmak için Quick Gel kullanıldı. 

Uluslararası 10/20 sistemine uygun olarak, elektrokep ile 19 kanaldan alınan 

beyin elektriksel aktivite kaydında elektrotlann yerleşimi Fpl, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, 

T3, C3, Cz, C4, T4, TS, P3, Pz, P4, T6, Ol ve 02 şeklinde idi. EEG, iki kulak 

memesine yerleştirilen elektrotlann aktivitesinin ortalaması referans alınarak unipolar 

olarak kaydedildi. Göz hareketi olan EEG dilimlerini belirleyebilmek için sağ gözün 

nasion ve dış kantus bölgesine yerleştirilen elektrotlardan hipolar EOG kaydı alındı. 

Hastalar ışık, ses ve elektromanyetik yalıtımı sağlanmış bir odada, başlannı 

yaslayabilecekleri rahat bir koltukta oturtuldu. Hastalann bulunduğu odada yalnızca 

uyaraniann sunulacağı ekran, elektrokep ile referans elektrotlannın bağlandığı elektrot 

kutusu ve gönüllüterin basacağı fare (mouse) bulunduruldu. Hastatann ekran ile 

aralannda 1 metre mesafe olmasına dikkat edildi. Kayıt sırasında oda loş bir şekilde 

aydınlatıldı. Kaydedilen sinyale 0.1 Hz yüksek geçiren ve 70 Hz alçak fıltre uygulandı 

ve 500 nokta/sn örnekleme hızı ile bilgisayara kaydedildi. 

Kayıtlann artefektlardan olabildiğince anndınlmış şekilde elde edilebilmesi için 

hastalardan, kayıt süresince mümkün olduğu kadar az göz kırprnalan istendi. 

3.1.1. Görsel Odball Paradigması 

Katılımcıya rastlantısal bir sıra içinde iki farklı görüntü 19 inch boyutunda bir 

bilgisayar ekranında sunuldu (Şekil 8). Toplam sayısı 300 adet olan görsel 

uyaranlardan, gri zeminde altta mavi renkli karenin gözüktüğü hedef uyaranın sıklığı 

%20 iken; üstte mavi renkli karenin gözüktüğü standart uyaranın olasılığı %80'di. 
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Hedef uyaran Standart uyaran 

Şekil S: Görsel oddball paradigmasında kullanılan uyaranların gösterimi 

Hastalardan dikkatlerini karenin altta olduğu görüntülere yoğunlaştırmaları ve 

bu görüntüyü gördüklerinde olabildiğince hızlı olarak farenin sol tuşuna basmaları 

istendi (Şekil 9). 

Şekil9: Görsel Oddball Paradigmasının uygulanması 

3.1.2. İşitsel Odball Paradigması 

Hastaya 2 saniyede bir rastlantısal sıklıkta olmak üzere ı 00 ms boyunca iki 

farklı işitsel uyaran, dış sesleri izole edebilme özelliği olan Creative HN-700 marka 

kulaklık kullanılarak sunuldu. Birbirinden rahatlıkla ayırt edilebilen bu işitsel 

uyaranlardan yüksek frekans lı ( ı3 00 Hz) olan hedef uyaran, düşük frekans lı olan (ı 000 

Hz) ise standart uyaran olarak belirlendi. Hastadan yüksek frekanslı sesi duyduğunda 

farenin (mouse) sol tuşuna olabildiğince çabuk bir şekilde basması gerektiği söylendi. 

o/o20'si hedef, %80'i ise standart uyaran olan toplam 300 işitsel uyaran hastaya sunuldu. 
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İşitsel uyaranların sunulduğu süre boyunca hastalardan gözlerini ekranın 

ortasında sabitlerneleri istendi. Bu sabitlemenin kolaylıkla gerçekleştirilmesi ıçın 

Gökçer Eskikurt tarafından Psytask programında işitsel uyaranların verildiği süre 

boyunca ekranda siyah zemin üzerinde beyaz bir artı şeklinde gözüken bir odak noktası 

oluşturuldu (Şekil 1 0). 

Şekil 10: İşitsel uyaranların verildiği süre boyunca hastaların gözlerini sabitlemesinin 
istenildiği görüntü. 

Bilindiği üzere, kayıt süresinin uzamasıyle birlikte özellikle kognitif değeri 

olduğu düşünülen yanıtlar dikkat azalması sonucu ortadan kalkmaktadır. Hastaların 

yakın zamanda KABG ameliyatı geçirecek olmaları ile ilişkili yoğun bir anksiyete ve 

yaşa bağlı olarak gereken dikkati sağlayabilmesi kolay olmamıştır. Bütün bu koşullara 

rağmen hastaların paradigmayı, motivasyonunu kaybetmeyecek şekilde izlemesine ve 

dikkat edilmesi istenen noktalara yoğunlaşabilmesine ayrıca önem verildi ve gereken 

çaba sarf edildi. 

Yaş, ameliyat anksiyetesi ve koroner damarlardaki tıkanıklığa bağlı olarak 

beynin oksijenlenmesinin yeterli miktarda olmaması olasılıklarının dışında karotis arter 

stenozu da dikkatin korunamamasında rol oynayabilecek faktörlerdendir. Karotis 

arterlerde tıkanıklık olup olmadığını belirlemek ve değerlendirme kapsamına alabilmek 

amacıyla hastalardan Bilateral Karotis Doppler Ultrasonografisi istendi. 
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3.2. Kalp H1z1 Değişkenliği Ölçümü 

EEG kaydı için kullanılan elektrokep hasta deneğİn başından çıkanlırken toprak 

ve referans elektrotlar sabit bırakıldı ve sol el bileği üzerine tek bir elektrot 

yerleştiriterek EKG sinyalİ kaydedildi. EKG kaydı da EEG kaydı için kullanılan 

WinEEG programı ile gerçekleştirildi. EKG kaydı için gain: ı ,5 m V, high cut: ı 50 Hz 

ve lo w cut: ı ,6 Hz olarak ayarlandı. 

3.3. V eri Analizi 

3.3.1. EEG veri analizi 

Görsel ve işitsel odball paradigmalan ile elde edilen EEG verilerinin analizinde 

WINEEG programı kullanıldı. Ham veriler değerlendirilmeden önce veriler, 200 msn 

uyaran öncesi ve ı 000 msn uyaran sonrası olacak şekilde EEG dilimlerine aynlırken 

artefaktlı EEG dilimleri ilk önce otomatik ve daha sonra da manuel olarak belirlendi ve 

değerlendirme dışı bırakıldı. Otomatik artefakt eliminasyonunda O, ı -30 Hz arasında 

bant geçiren filtre uygulanarak ı 00 ı.ı V'u aşan genliklerin bulunduğu dilimler işaretiendi 

ve kayıttan çıkanldı. Manuel olarak yapılan artefakt eliminasyonunda ise geride kalan 

dilimler, daha detaylı olarak gözden geçirilerek artefaktlı olanlar değerlendirme dışı 

bırakıldı. 

Hem görsel hem de işitsel standart ve hedef uyaran yanıtlanndaki EEG 

dilimlerinin sayısı birbirine eşitlenerek ortalaması alındı. Görsel ve işitsel oddball 

paradigmalannda, uyaranı takiben oluşan P300 yanıtının genlik ve latans değerleri 

ölçüldü. Hastalann ameliyattan önce ve ameliyattan sonraki yanıtlannın büyük 

ortalamalan alınarak karşılaştınldı. 

3.3.2. EKG veri analizi 

500 Hz örnekleme hızı ile 5 dakikalık EKG kaydı bilgisayar ortamına 

aktanlarak kaydedildi. EKG sinyalleri daha sonra, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 

Fakültesi, Fizyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Sacit Karamürsel tarafından SciLab 

bilgisayar programı kullanılarak hazırlanan özel bir program ile değerlendirildi. 

Program her bir R-R aralığını ölçerek EKG verisinden kalp hızı vensını 

türetmektedir. Ayrıca kayıt alınan süre içindeki ortalama kalp hızı, standart sapması ile 



46 

beraber frekans değişikliklerini de hesaplayabilmektedir. Bu program sayesinde 

KHD'nin düşük ve yüksek frekans bantlanndaki dalga boylan tespit edilebildi. 

3.4. istatiksel Değerlendirmeler 

3.4.1. OİP'Ierin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

Görsel oddball paradigması kullanılarak elde edilen P300 yanıtlannın hem 

genlik hem de latans değerlerinin istatistiksel anlamlılığı ameliyat öncesi ve ameliyat 

sonrası (AÖ-AS), kanal (K) ve bu iki faktörün etkileşimi (AÖ-AS) X (K) Yinelenen 

Ölçümler için (Repeated Measures) ANOVA Testi ile değerlendirildi. İşitsel oddball 

paradigması kullanılarak elde edilen P300 yanıtlannın hem genlik hem de latans 

değerlerinin istatistiksel anlamlılığı ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası (AÖ-AS), kanal 

(K) ve bu iki faktörün etkileşimi (AÖ-AS) X (K) Yinelenen Ölçümler için (Repeated 

Measures) ANOV A Testi ile değerlendirildi. 

3.4.2. KHD'nin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

EKG sinyalinden türetilen KHD verisi kullanılarak klinik bakımdan önemli olan 

düşük (LF) ve yüksek (HF) frekans bantlannın ortalama genlikleri, bu frekans 

bantlannın birbirine oranı (LF/HF) ve kalp dakika sayısı (KDS) hesaplandı. Ameliyat 

öncesi ve sonrası farklan değerlendirebilmek amacıyla eşleşmiş t-testi gerçekleştirildi. 

3.5. Renkli Doppler Ultrasonografısi 

Hastalardan bilateral renkli karotis doppler ultrasonografısi istendi. 

Ultrasonografı sonuçlan hastalardan ameliyattan sonra temin edilebildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamıza koroner arter hastalığı tanısı alarak koroner arter bypass grefti 

ameliyatı önerilen ı 3 erkek hasta katıldı. Ameliyat sonrasında 2 hastanın ex olması ve 

bir hastanın da çalışmaya katılmayı reddetmesi üzerine kaydedilen verilerin analizi ı O 

hasta ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza katılan hastalann yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu Tablo 5'de görülmektedir. 

Tablo 5: Çalışmaya katılan hastaların özellikleri 

Özellikler Hastalar 

Yaş (Yıl) 62 ± 7.08 

Eğitim durumu 9 Ilkokul 1 ı Üniversite mezunu 

Cinsiyet 10 Erkek 

Boy (cm) 167.5 ± 8.60 

Kilo (kg) 71 ± 12.8ı 

4.1. Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) Bulguları 

4.1.1. Görsel Oddball Paradigmasında elde edilen P300 yanıtlarının Ameliyat 
Öncesi (AÖ) ve Ameliyat Sonrası (AS) verilerinin değerlendirilmesi 

Görsel Oddball Paradigmasında hedef uyaran yanıtında elde edilen P300 

bileşeninin özellikleri incelendiğinde; frontal (F4), sentral (C4), pariyetal (Pz, P4) ve 

oksipital (O I, 02) bölgelerde ameliyat sonrası (AS) P300 genlik değerleri ameliyat 

öncesi değerlere (AÖ) göre daha büyük olarak elde edilmiştir (Şekil ı 1 ). Görsel P300 

latans değerlerinin AS verilerinde AÖ değerlerine göre daha gecikmiş olduğu 

bulunmuştur (Şekil ı 3). 
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F3-Ref Fz-Rel F4-Ref 
+ + + 

C3-Ref Cz-ı:ıe.f C4-Ref 
+ + + 

P3-Ref Pz-Re.f P4-~ef 

01-Ref 02·R~I 

+ + 20L 
u V 

m s 
o 900 

A.Ö. A.S. 

Şekil ı ı: Ameliyat öncesi (AÖ-kırmızı renk) ve ameliyat sonrası (AS-yeşil renk) görsel 
hedef uyaran yanıtının büyük ortalaması. P300 bileşeninin genlik değerleri F4, 
C4, P4 ve 02 bölgelerinde AS daha büyük olarak izlenmektedir. 

Ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) görsel P300 ortalama genlik değerleri 

karşılaştırıldığında, AS genlik artışı istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı 

bulunmuştur [F(l,9)=9,401; p<O.Ol]. AÖ ve AS görsel P300 yanıtlarının genlikleri 

kanal (K) bazında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir [F(l 0,90)=7,320; 

p<O.OOl]. P300 genlik değerleri (AÖ-AS x K) faktörü açısından istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunamamıştır [F( 1 O, 90)= ı ,44 ı; p<O. ı 76] (Tablo 

6). 



Tablo 6: Ameliyat öncesi ve sonrası görsel P300 genlik değerlerinin istatistiksel 
değerlendirmesi 

F p 

AÖ-AS 9,401 0.01* 

K 7,320 0.001 ** 

AÖ-AS X K 1,441 0.176 
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*p<0.05 ; **p<O.Ol; ***p< 0.001; AÖ: Ameliyat Öncesi; AS: Ameliyat Sonrası ; 

K: Kanal 

Ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) görsel hedef uyaran yanıtındaki P300 

bileşeninin genlik değerleri kanal bazında değerlendirildiğinde frontal (F4), sentral 

(C4), pariyetal (P4) ve oksipital (02) bölgelerdeki, AS genlik artışı AÖ'ne göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulunmuştur (Şekil 12). 

** 12 

9 

ı.ıV 6 

AS 

3 

o 
F3 Fz F4 C3 Cz C4 P3 Pz P4 Ol 02 

Kanal 

Şekil 12: Ameliyattan önce ve ameliyattan sonra görsel hedef uyaran yanıtındaki P300 
bileşeninin genliğinin kanal bazında karşılaştırılması. * p < 0.05; ** p < 0.01 ; 
*** p< 0.001 

Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası görsel hedef uyaran P300 

yanıtının latans değerleri incelendiğinde, AS P300 latans değerleri AÖ'ne gore daha 

uzun olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (Şekil 12). 

Ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) görsel P300 ortalama latanslarının 

karşılaştırmasında, AS latans gecikmesinin istatistiksel değerlendirilmesinde anlamlı 

fark bulunamamıştır [ F(l ,9)= 1 ,O 18; p<0.33]. AÖ ve AS görsel P300 yanıtlarının 

latansları kanal (K) bazında değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark elde 
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edilmemiştir [F(10,90)=1,033 ; p<0,42]. Görsel P300 yanıtları latans verileri (AÖ-AS x 

K) bazında değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

[F(l 0,90)=0,563 ; p<0.84] (Tablo 7). 

Tablo 7: Ameliyat öncesi ve sonrası görsel P300 latans değerlerinin istatistiksel 
değerlendirilmesi 

F p 

AÖ-AS 1,018 0.33 

K 1,033 0.42 

AÖ-AS X K 0,563 0.84 

*p<0.05; AÖ: Ameliyat Öncesi; AS: Ameliyat Sonrası ; K: Kanal 

Ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) görsel hedef uyaran yanıtındaki P300 

bileşeninin latans değerleri kanal bazında değerlendirildiğinde özellikle frontal , sentral 

ve pariyetal bölgelerde AS daha geç olarak izlenmekle birlikte, bu gecikme istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (Şekil 1 3). 

450 

420 

m sn 

390 AS 

360 
F3 Fz F4 C3 Cı C4 P3 Pz P4 01 02 

Kanal 

Şekil 13: Ameliyattan önce ve ameliyattan sonra görsel hedef uyaran yanıtındaki P300 
bileşeninin latans değerlerinin kanal bazında karşılaştırılması. Oksipital bögeler 
dışı da kalan tüm bölgelerde AS latans değerleri daha uzun olmakla birlikte bu 
fark anlamlı bulunmamıştır. 

4.1.2. İşitsel Oddball Paradigmasında elde edilen P300 yanıtlarının Ameliyat 
Öncesi (AÖ) ve Ameliyat Sonrası (AS) verilerinin değerlendirilmesi 

İşitsel Oddball Paradigmasında hedef uyaran yanıtında elde edilen P300 

bileşeninin özellikleri incelendiğinde ; frontal (F3 , Fz, F4) ve sentral (C3 , Cz), 
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bölgelerde ameliyat öncesi (AÖ) P300 genlik değerleri ameliyat sonrası (AS) değerlere 

göre daha büyük olarak elde edilmiştir (Şekil 14). Hedef uyaran yanıtında işitsel P300 

bileşeninin latans değerleri AÖ daha geç olmakla birlikte bu fark belirgin değildir (Şekil 

16). 

Fz-f3ef F4-R~f 
+ + 

C3-R.ef C4-Ref 
+ + 

P3-R.ef P4-R.ef 
+ + 

01-Ref 02-!ief 
+ + 20L 

u V 

o 
m s 900 

---A.Ö. A.S. 

Şekil 14: Ameliyat öncesi (AÖ-kırmızı renk) ve ameliyat sonrası (AS-yeşil renk) işitsel 
hedef uyaran yanıtının büyük ortalaması. P300 bileşeninin genlik değerleri AÖ 
kayıtlarda, özellikle frontal (F3, Fz, F4) ve sentral (C3, Cz) bölgelerinde daha 
büyük olarak izlenmektedir. 
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Hastalann ameliyat öncesi (AÖ) işitsel P300 yanıtının ortalama genlik 

değerlerinin ameliyat sonrası (AS) işitsel P300 ortalama genliğinden bazı kanallarda 

daha büyük olduğu görülmekle birlikte, istatistiksel değerlendirmede anlamlı fark 

bulunamamıştır [ F(l ,9)= 0,578; p<0.47]. AÖ ve AS işitsel P300 yanıtlannın genlikleri 

kanal (K) bazında istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı farklılık 

göstermektedir [F(l 0,90)=3,526; p<O.OO 1 ]. Kayıt alınan tüm kanallara ait i şitsel P300 

yanıtının genlik değerleri (AÖ-AS x K) bazında karşılaştınldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur [F(l0,90)=4,735; p<O.OOl] (Tablo 8). 

Tablo 8: Ameliyat öncesi ve sonrası işitsel P300 genlik değerlerinin istatistiksel 
değerlendirmesi. 

F p 

AÖ-AS 0,578 0.47 

K 3,526 0.001 *** 

AÖ-AS X K 4,735 0.001 *** 

***p<O.OOI; AÖ: Ameliyat Öncesi; AS: Ameliyat Sonrası; K: Kanal 

Hastalann ameliyat öncesi (AÖ) ve ameliyat sonrası (AS) işitsel hedef uyaran 

yanıtlan genlik değerlerinde kanallar düzeyinde farklılıklar izlenmektedir. Ameliyat 

öncesi ve sonrası işitsel hedef uyaran yanıtındaki P300 bileşeninin genlik değerlerinin 

kanal bazında istatistiksel değerlendirilmesinde frontal bölgelerde (F3, Fz, F4) AÖ P300 

genlikleri AS değerlerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı bulunmuştur (Şekil 

ı 5). 
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Şekil 15: Ameliyattan önce ve ameliyattan sonra işitsel hedef uyaran yanıtındaki P300 
bileşeninin genliğinin kanal bazında karşılaştırılması. Frontal bölgelerde AÖ 
P300 genlik değerleri AS değerlere göre anlamlı şekilde büyüktür. 

Ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) işitsel P300 yanıtının ortalama latans 

değerlerinin istatistiksel değerlendirilmesinde anlamlı fark bulunamamıştır F(l ,9)= 

0,078; p<O. 78]. AÖ ve AS i şitsel P300 yanıtlarının latansları kanal (K) düzeyinde de 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterınemektedir [F(l 0,90)=1 ,228; p<0.28]. Kayıt 

alınan tüm kanallardaki işitsel P300 yanıtlarının latans değerleri (AÖ-AS x K) bazında 

değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

[F(1 0,90)=1 ,407; p<0.19] (Tablo 9). 

Tablo 9: Ameliyat öncesi ve sonrası işitsel P300 latans değerlerinin istatistiksel 
değerlendirmesi 

F p 

AÖ-AS 0,078 0.78 

K 1,228 0.28 

AÖ-AS X K 1,407 0.19 

*p<0.05; AÖ: Ameliyat Öncesi; AS: Ameliyat Sonrası; K: Kanal 

Hastaların ameliyat öncesi (AÖ) ve ameliyat sonrası (AS) işitsel hedef uyaran 

yanıtları latans değerlerinde kanallar düzeyinde farklılıklar izlenmektedir. Sentral 

bölgelerde AÖ latans değerleri daha uzun iken, diğer bölgelerde AS P300 bileşeninin 

daha geç olarak oluştuğu görülmektedir. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (Şekil 16). 
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Şekil 16: Ameliyattan önce ve ameliyattan sonra işitsel hedef uyaran yanıtındaki P300 
bileşeninin latansının kanal bazında karşdaştınlması. Sentral bölgeler dışında 
AS P300 latans değerleri AÖ'ne göre daha geç oluşmaktadır. 

4.2. Kalp Hızı Değişkenliği (KHD) Bulguları 

Ameliyattan önce EKG kaydı alınan 10 hastadan sadece 8' inin ameliyat sonrası 

EKG kaydı değerlendirme kapsamına alınabildi. 
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Tablo 10: Ameliyat öncesi KHD parametreleri 

LF(atım/dk) HF(atım/dk) LF/HF KDS (atım/dk) 

A.N. ı 70.474 22.085 7.7ı8 72.825 ±2.234 

F.T. 96.800 ı2.298 7.87ı 6 ı .436±2.427 

H.D. ı ı 8.529 8.385 ı4.ı35 70.474±1.2ı ı 

H.K. ı 36. ı 98 9.ı22 ı4.930 ı 06.039± 1.889 

M.K. ı 08.730 7.332 ı4.829 87.67ı±ı .84ı 

N.C. ıo2.034 ı6.885 6.042 56.938±ı.965 

N.U. 504.905 227.235 2.22ı ı 36.527± ı 0.691 

S.T. 98. ı 65 ı 7.6 ı 7 5.572 74.828±2. ı ı 7 

LF: Düşük frekans; HF: Yüksek frekans; KDS: Kalp dakika sayısı 
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Tablo ı ı: Ameliyat sonrasi KHD parametreleri 

LF(atım/dk) HF(atım/dk) LF/HF KDS (atım/dk) 

A.N. 330.589 52.504 6.296 78.396±7.2ı 7 

F.T. 127.72ı 30.946 4.127 64. 762±2.285 

H.D. 1ı7.017 16.985 6.889 68.287± 1.226 

H.K. 19.016 3.880 4.9oı ı 07.085±0.330 

M.K. 26.204 7.008 3.739 75.560±0.449 

N.C. 91.57ı 5.319 ı 7.2 ı 5 87 .598±0.966 

N.U. 376.278 182.464 2.062 73.233±8.005 

S.T. 45.112 6.398 7.05ı ı 12.654±0.9 ı 9 

LF: Düşük frekans; HF: Yüksek frekans; KDS: Kalp dakika sayısı 

Hastatann ameliyattan önce ve ameliyattan sonra ortalama LF,HF, LF/HF oranı 

ve KDS parametreleri Tablo ı 2 'de gösterilmektedir. 

Tablo ı ı: Ameliyat öncesi (AÖ) ve ameliyat sonrasi (AS) ortalama KHD parametrelerinin 
istatistiksel değerlendirilmesi 

Parametre A.Ö. A.S. Eşleşmiş t-test 

p değeri 

LF (atım/dk) 166.979 ı41.688 0.470 

HF (atım/dk) 40.119 38. ı 88 0.817 

LF/HF 9.6ı ı 5.009 0.049 * 

KDS (atım/dk) 83.342 83.446 0.993 

* p<O.OS 
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Hastaların ortalama LF değerlerinde ameliyat sonrasında ameliyat öncesine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir azalma bulunmuştur [t (7) = 0,763 ; p = 0.470]. 
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Şekil17: Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası LF değerleri 
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Şekil 18: LF değerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama ve standart sapma 
değerleri 
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Hastaların ameliyat sonrası ortalama HF değerleri , ameliyat öncesi değerleri ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir azalma bulunmuştur [t(7)= 

0,241 ; p = 0,817]. 
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Şekil19: Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası HF değerleri 
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Şekil 20: HF değerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama ve standart hata 
değerleri 

LF /HF oranları , otonom fonksiyonlada gerçekleşmesi mümkün olmayacak 

derecede aritınisi olan bir hasta değerlendirme dışı tutularak hesaplanmıştır. Söz konusu 

hastanın ameliyat öncesi EKG kaydı , her ne kadar ameliyat sonrasında belirgin bir 

iyileşme gösterse de, sağlıklı bir KHD analizi elde edilmesine izin vermediği için bu 

hasta değerlendirilme kapsamına alınmamıştır. Hastaların ameliyat öncesi LF /HF oranı 
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ortalamaları ameliyat sonrası LF /HF oranı ortalamaları ile karşılaştırılmış ve istatistiksel 

açıdan anlamlı bir azalma bulunmuştur [t(6)= 2,467; p = 0,049]. 
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Şekil21: Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası LF IHF oranları 
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Şekil 22: LFIHF oranının ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama ve standart sapma 
değerleri 
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Hastaların ameliyat sonrası ortalama KDS değerleri , ameliyat öncesi değerleri 

ile karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir artma bulunmuştur [t(7)= 

- 0,01 ; p = 0,993]. 
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Şekil 23: Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası KDS değerleri 
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Şekil 24: KDS değerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ortalama ve standart sapma 
değerleri 

4.3. Bilateral Renkli Karotis Arter Doppler Ultrasonografisi Bulguları 

Hastalardan istenilen bilateral karotis arter renkli doppler ultrasonografisi 

sonuçlarında 1 O hastanın 8 ' inde kan akımının normal sınırlar dahilinde olduğu 

görülmüştür. 2 hastada meydana gelen %50 'nin üzerinde darlık yaratan stenoza bağlı 
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olarak, bu hastalarda toplam debinin sınır değerin (200 ml/sn) üzerinde olduğu 

görülmüştür. Hastaların sağ ve sol a. carotis extema (ECA) lannda herhangi bir darlık 

bulunmamıştır. Hastaların a. carotis communis (CCA) lerine bakıldığında ise sol 

CCA'de yalnızca bir hastada %50'nin üzerinde darlık varken, sağ CCA'de stenoz olan 

hasta bulunmamıştır. Sol a. carotis intema (ICA) da hastaların hiç birinde tıkanıklık 

görülmezken sağ a. carotis intema (ICA) da, yalnızca bir hastada 0/o50'nin üzerinde 

stenoza rastlanmıştır (Tablo I 3 ). 

Tablo 13: Bilateral karotis arter renkli doppler ultrosonografisi sonuçları 

Damar Tıkanıklık durumu 

CCA ı hastada %50'nin üzerinde 

SOL stenoz. 9 hastada darlık 

yok. 

ECA Darlık yok (ı O hasta). 

lCA Darlık yok (ı O hasta). 

CCA Darlık yok (1 O hasta). 

SAG ECA Darlık yok (1 O hasta). 

lCA ı hastada o/o50'nin üzerinde 

stenoz. 9 hastada darlık 

yok. 

TOPLAM DEBİ (normal: 200 ml/sn) 2 hastada sınır değerin 

üzerinde. 8 hastada normal. 

CCA: a. carotis communis, ECA: a. carotis extema, ICA: a. carotis intema 
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5. TARTIŞMA 

Koroner arter bypass grefti ameliyatı sonrası meydana gelen kognitif 

değişiklikler, hastatann ameliyat sonrasında ifade ettikleri şikayetler üzerine, 

günümüzden yaklaşık otuz-kırk yıl önce araştınımaya başlanmıştır ( 134, 135, 136). 

Günümüze kadar süregelen çalışmalar artık KABG ameliyatı sonrası kognitif 

fonksiyonlarda bir azalmanın meydana geldiğini ortaya koymaktadır (137, 138, 139, 

140). 

Selnes ve ark ( 141) KABG ameliyatı sonrası meydana gelen değişikliklerin bir 

takım medikal ve intraoperatif değişkenlerle ilişkilendirilebileceğini öne sürmüşlerdir. 

Ameliyat sonrası kognitif değişikliklerin belirleyicilerinin zamana bağlı ve çok faktörtü 

olduğunu belirtmişlerdir. Erken kognitif değişikliklerin (birkaç gün - birkaç hafta) 

mikroemboli ve/veya hipoperfiizyonun etkileri ile ameliyat ve anestezinin spesifik 

olmayan etkilerinin bir kombinasyonunu yansıttığı KABG sonrası meydana gelen 

kognitif değişikliğin en sık kabul gören patofizyolojik mekanizmalanndan dır ( 141, 142, 

143). KABG ameliyatından bir hafta sonrasında uygulanmaya başlayan nörokognitif 

test sonuçlan, hafıza, yürütücü fonksiyonlar, motor hız gibi yetileri de içeren beyin 

kognitif fonksiyonlannda KABG sonrasında ilk bir kaç günden başlayarak bir kaç 

haftaya kadar değişikliklerin meydana geldiğini göstermektedir (1 09, 144). Pek çok 

hasta için bu kısa süreli değişikliklerin ameliyattan sonra 3 aya kadar geri dönüşümlü 

olduğu kabul edilmektedir (ı 09, ı 45). Yapılan çalışmalar bu değişikliklerin çok faktörtü 

olduğunu ve mikroemboli, hipoperfiizyonun yanı sıra kardiyopulmoner bypass 

kullanımı sebebi ile dahil olan diğer faktörlerden kaynaklandığını öne sürmektedirler 

(109, 146, 147). 

Merkezi sinir sistemi (MSS) fonksiyonlannın kendiliğinden iyileşmesi sebebi ile 

herhangi bir kognitif alanda ölçülebilen zarann yaygınlığı zamanla azalmaktadır. Bu 

nedenle geç kognitif değişiklikler ve ameliyat öncesi ile sonrası spesifik değişkenler 

ilişkisinin istatistiksel olarak güçlü bir şekilde tespit edilmesi için araştırmaya katılan 

hasta sayısının fazla olması gerekmektedir ( 136, 145). KABG ameliyatı sonrası 

meydana gelen geç kognitif değişiklikler ameliyattan ı -5 yıl sonra ortaya çıkmaya 

başlar ve yapılan çalışmalar geç kognitif gerilemenin, altta yatan serebrovasküler 

hastalığın ilerlemesinden ya da yaş ile beraber gelen problemlerden ziyade 
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kardiyopulmoner bypass pompası kullanımı ile ilgili olduğunu göstermektedir ( 109, 

148, 149). 

Kognitif uyanlmış potansiyel çalışmalan sadece bir uyarana verilen basit 

yanıtlan içermekle kalmaz beyinde oluşan farkına varma ve uyaranın hafızaya 

alınmasıyla ilişkilendirilen endojen olaylan da gösterir (82, 117, 118, 119). Bu 

farkındalık ve hatıriama prosesinin sonucu endojen dalgalar oluşmakta ya da daha 

spesifik olarak uyaranın verilmesinden 300 msn sonra bir dalga kompleksi meydana 

gelmektedir (P300) . P300 işitsel uyanlma potansiyeli ölçümleri göstermektedir ki, 

kardiyopulmoner bypass kullanımı kısa ve uzun süreli beyin kognitif fonksiyon 

bozukluklannın tek prediktörüdür ( 150). P300 beyin potansiyeli klinik olarak kullanılan 

diğer biyomedikal ölçümlerle kantitatif olarak karşılaştınlabilir olan kognisyon 

hakkında bilgi sağlamaktadır. P300'ün verilen ödev ve biyolojik determinantlara bağlı 

olarak değişebilirliği karakterize edilmiştir, bu sebeple klinik uygulamalar için OİP 

metodlannın geliştirilmesi mümkün olmuştur (81 ). P300 kognitif uyanlma 

potansiyelinin analizi, ameliyatında kardiyopulmoner bypass kullanılan hastalarda, 

erken kognitif fonksiyon bozukluklannın tespiti ve nöroprotektif terapinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi için önerilebilmektedir ( 119). 

İlk olarak Sutton ve ark. tarafından 1965 yılında tanımlanan ve beyin kognitif 

aktivitesiyle ilişkili olduğu en iyi bilinen endojen potansiyel, normal bireylerde sabit bir 

latans ile meydana gelen P300 dalgasıdır (75, 151) ve uzun yıllardan beri tek başına 

veya nöropsikolojik testlerle birlikte epilepsi ( 152, 153) ve bellek fonksiyonlannın 

bozulduğu hastalıklarda ( 154, 155) kognitif fonksiyon! ann değerlendirilmesinde 

kullanılmıştır ( 156). Bu çalışmalarda elde edilen P300 tatansındaki uzama bulgusu, 

algıdaki nöral işlemierne sürecinde meydana gelen gecikmeden kaynaklandığı şeklinde 

yorumlanını şlardır. 

P300 dalgasının beyin kognitif fonksiyonlannı değerlendirmede tek başına 

yeterli bir parametre olmadığını öne süren araştırmacılar da mevcuttur. Rodin ve ark. 

dalganın seçilmesinde var olan hata ihtimalini öne sürmüşler ve bu sebeple kognitif 

fonksiyonlann değerlendirilmesinde nörofizyolojik testierin kullanılmasının daha uygun 

olduğunu belirtmişlerdir ( 1 57). Yine de P300 latansı ile kognitif fonksiyon 

bozukluklannın ciddiyeti arasındaki belirgin korelasyonlann varlığını destekleyen pek 

çok çalışma bulunmaktadır ( 120, 121, 122, 123 ). Buziashvili ve ark. 'nın 2006 yılında 
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yaptığı çalışmada ameliyatlannda kardiyopulmoner bypass kullanılan hastatann 

ameliyat sonrasındaki 1. haftadan itibaren işitsel oddball paradigmasına yanıt olarak 

meydana gelen P300 tatansında belirgin bir uzama gerçekleştiğini göstermişlerdir ( 119). 

Gerçekleştirilen ödevdeki dikkat seviyesinin P300 genliği ile doğru orantılı olduğu fikri 

mevcudiyetini korumasına rağmen (82, 118), Buziashvili ve ark. 'nın elde ettikleri 

sonuçlarda, P300 genliğinde belirgin bir azalama olmaksızın dikkat seviyesinin klinik 

açıdan belirgin bir şekilde azalabileceğini ortaya koymuşlardır ( 119). Günümüzdeki 

sonuçlar, kardiyopulmoner bypass kullanımını takiben P300 latansında bir uzamanın 

meydana geldiğine yönelik fikirleri desteklemekle kalmamış (158, 159, 160, 161 ), 

aynca bu latanstaki gecikme ile gelişen kognitif defektin boyutu arasındaki belirgin 

ilişkiyi de ortaya koymuştur ( 1 19). 

Araştırmamızda ortaya çıkan bulgularda, Görsel Oddball paradigmasında kayıt 

alınan bölgelerden frontal (F4), sentral (C4), pariyetat (P4) ve oksipital (02) bölgelerde 

P300 bileşeninin genlik değeri ameliyat sonrası (AS), ameliyat öncesine (AÖ) göre daha 

büyük bulunmuştur. Kayıt alınan tüm kanallarda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte P300 latans değerleri, AS verilerinde daha geç olarak elde edilmiştir. Latans 

değerlerinin uzaması, genlik değerlerinin artması hastatann ameliyat sonrası dönemde, 

kendilerine verilen görevi yapmakta zorlandıklannı göstermektedir. 

İşitsel Oddball paradigmasında kayıt alınan bölgelerden frontal (F3, Fz, F4) ve 

sentral bölgelerde (C3, Cz) P300 bileşeninin genlik değeri ameliyat öncesi (AÖ), 

ameliyat sonrasına (AS) göre büyük olarak bulunmuştur. Kayıt alınan kanallann 

çoğunda (sentral bölgeler hariç) istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte P300 

latans değerleri, AS verilerinde daha geç olarak elde edilmiştir. Grafikler dikkatle 

incelendiğinde, P300 genlik değerinde AÖ-AS arasındaki farkın, frontal bölgelerde AS 

genlik düşmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Buna karşın arka bölgelerde 

(pariyetal bölgeler) farkın ortadan kalkması, bu bölgelerde elde edilen P300 yanıtının 

AS değerlerindeki artış ve böylece AÖ değerlere yaklaşmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Frontal bölgelerde AS kayıtlannda işitsel P300 bileşeninde elde edilen 

genlik azalması, bu bölgenin fonksiyonu ile bağlantılandınlabilir. Karar verme 

süreçleri, dikkatin odaklanması gibi yüksek beyin fonksiyonlan ilişkilendirilen frontal 

bölgelerdeki genlik azalması bu bölgelerde ameliyat sonrası aktivite azalması ile 

açıklanabilir. Bu işlemlernelerin daha geniş ağ fonksiyonu ile bağlantılı olması, daha 
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fazla etkileniyor olması şeklinde açıklanabilir. Ancak bu bulgunun kesinleştirilebilmesi 

için, AS ile kayıt alma süresinin daha uzun tutulması gerçeği de yadsınamaz. 

Gerçekleştirilen kayıtların kısa süreli kognitif değişikiileri yansıttığı ve ilerleyen 

zamanlarda bu değişikliklerin ortadan kalkması ihtimali göz önüne alındığında, 

sözkonusu kayıtların ameliyatı izleyen 6 ve/veya ı 2 aylık dönemlerde, hasta sayısı 

artırılarak tekrarlanması elde edilen bulgunun güvenilirliğini artıracaktır. 

Kalp hızı değişkenliği (KHD)'nin koroner arter bypass grefti (KABG) ameliyatı 

sonrası belirgin bir şekilde azaldığı (95, ı 62), fakat ameliyattan birkaç ay sonra 

kademelİ olarak iyileştiği (97, 98, ı63) bilinmektedir. Yapılan çalışmalar KHD'nin 

spektral ölçümlerinin KABG ameliyatı sonrası beşinci günden itibaren azaldığını 

göstermektedir (ı 64, ı 65). Ameliyat esnasında kalp ve kalp çevresindeki diğer yapılar 

üzerinde cerrahi uygulamalar, anestezi prosedürleri, kardiyoplejik kullanım süresi ve 

ekstrakorporal dolaşım KABG ameliyatı sonrası KHD azalmasının olası sebepleri 

olarak gösterilmektedir (99, ı 00, ı 63). 

Bazı araştırmalar KAH olan hastalarda ameliyat sonrasında parasempatik 

tonusta bir azalma olduğunu ve otonom dengenin sempatik sistemin baskın olduğu bir 

duruma doğru kaydığı nı öne sürerken (30, ı 66, ı 67) , Tseng ve ark. bu sonuçlann tam 

tersini sunarak, ameliyat öncesi kaydedilen KHD parametrelerinin profilinin ameliyat 

sonrasında belirgin ve anlamlı bir farklılık yaratacak şekilde değişmediğini ifade 

etmişlerdir (ı 68). Kanadasİ ve ark. (ı 67), Osterhues ve ark (ı 69), Wennerblom ve ark 

(170)'nın yaptıklan çalışmalardaki bulgularda parasempatik tonustaki kademeli artışla 

beraber sempatik aktivitedeki azalmanın yeniden meydana gelen koroner 

damarianmanın bir sonucu olarak normal otonom aktivitenin eski haline geri 

dönmesindeki bir gecikme olduğu ifade edilmektedir. Bu sonuçlann bütün fonksiyonel 

yenilenme tamamlanmamış olmasına rağmen vagal sinir fonksiyonlanndaki iyileşmeyi 

gösterdiği öne sürülmektedir. Komatsu ve ark. ( 165) yaptıklan çalışmanın sonucunda 

KDH'nin spektral bileşenlerinin ameliyattan sonraki ilk bir ay içinde, düşük frekans 

bantı (LF) ve yüksek frekans bantı (HF) nın azalması yönünde değiştiğini göstermiştir. 

Bu bileşenler ameliyat öncesi ile karşılaştınldıklannda ameliyattan bir ay sonra azalmış 

olsalar da, lineer olmayan kalp hızı değişkenliği ölçümleri ameliyattan en geç bir hafta 

sonra KHD'nin iyileşmeye başladığını ortaya koymuştur. 
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LF ve HF deki düşüşle gösterilmekte olan otonom sinir sistemi aktivitesindeki 

azalmalar, kardiyak otonom sinir sistemi fonksiyonunun KABG ameliyatı sonrası 

azaldığını göstermektedir ( 171 ). Bununla birlikte KHD, direk otonom sinir sistemi 

aktivitesini değil kalp üzerindeki otonom modülasyonu yansıtmaktadır (I 72). 

Unutulmamalıdır ki kalp hızı değişkenliğinin bileşenleri otonom tonusun seviyesinden 

ziyade, otonom modülasyonlannın derecesinin ölçümünü sağlamaktadır (173). 

Araştırmamızda ortaya çıkan KHD bulgularında, ameliyat sonrası (AS), 

ameliyat öncesine göre (AÖ) düşük frekans bantı (LF) ve yüksek frekans bantında (HF) 

bir azalma olduğu, fakat LF'nin kendi içinde azalmasının HF'ye göre daha yüksek 

olması sebebi ile LF /HF oranının AS 'ı AÖ'ne göre yaklaşık olarak yan yarıya azaldığı 

bulunmuştır. HF'deki artış, parasempatik etkideki yükselme olarak yorumlanırken, 

LF'nin artması ise sempatik esistern aktivasyonunu göstermektedir. Fakat KHD'nin 

esas belirleyicisi olarak kullanılan LF /HF oranındaki azalma artmış vagal aktivasyonu 

işaret ettiğinden hastaların ameliyat sonrasında parasempatik sistemlerinin kalp 

atımianna etkisinin sempatik sistemden yüksek olduğu ifade edilebilir. Hasta sayısının 

artırılması ile, ortalamalarda gözüken farkın istatistiksel anlamlılığının daha iyi 

sınaoacağı ve daha önce yapılan araştırma sonuçlan ile daha net bir tartışma sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

Beyindeki projeksiyon yollannın çok büyük bir bölümünü oluşturan görsel 

modalitedeki P300 genlik ve latanslannın artması denekierin yöneltilmiş dikkatlerindeki 

artışı, genel stres azalmasına bağlı olarak beyin elektriksel aktivitesindeki inhibisyonun 

güçlenmesine bağlı olarak istenen ödevi daha rahat bir şekilde yaptıklarını 

göstermektedir. Bu artışlar KHD nd eki parasempatik aktivite artışına işaret eden LF /HF 

oranındaki azalma ile paraleldir. İşitsel modalitede P300 latanslanndaki ameliyat 

sonrası görülen uzama da yine kognitif stres azalmasına işaret etmektedir. 

Latanslanndaki uzamaya karşın genliklerindeki düşüş ise işitsel modalitede, denekierin 

istenen ödevi ameliyat öncesi döneme göre daha az kaynak ayırarak yaptıklan şeklinde 

yorumlanabil ir. 
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FORMLAR 

KATlLlMCI BİLGİLENDİRME FORMU 

"Kalp kasanda beslenme yetersizliği saptanan, kalp ameliyati uygulanacak 

hastalarda, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beyin kognitif fonksiyonları ve 

kalp bazı değişkenliğinin incelenmesi" 

Çalışmamız bilimsel bir araştırmadır ve yüksek lisans tez projesi kapsamındadır. 

Kalp diğer organlardan farklı olarak yaşamımız boyunca hiç durmadan çalışır. 

Biz uyurken bile çalışan bu organımızın beslenmesi, onun görevlerini yerine 

getirebilmesi açısından son derece önemlidir. Yaşamımız için en önemli organımız olan 

kalbin beslenmesi de son derece önemli olduğundan, bu organın beslenmesi için özel 

damar sistemimiz vardır; koroner damarlar. Koroner damarlarda oluşabilecek her tür 

sorun kalbin beslenmesini ve böylece kalp fonksiyonlannı da etkileyecektir. Koroner 

damarlarda en sık rastlanan sorun bu damarlarda çeşitli nedenlerle oluşan daralmadır. 

Koroner damarlarda meydana gelen daralma kalbi besieyecek kan miktannın 

azalmasına böylece kalbin tüm vücuda pompalayacağı kan miktannın da azalmasına yol 

açacaktır. Koroner damarlarda oluşan darlığın derecesine ve bunun kalp 

fonksiyonlannda yarattığı etkiye göre hastalara çeşitli tedavi önerileri sunulmaktadır. 

Bunlardan en son aşamada önerilen tedavi yöntemi koroner by-pass ameliyatıdır. 

Çalışmamızda; kalbe gelen kan miktan azaldığı durumda kalbin yetersiz 

beslenmesi sonucu normal fonksiyonlannı yerine getiremediği ve bunun çözümünün 

koroner bypass ameliyatı olduğuna karar verilen hastalar değerlendirme kapsamına 

alınacaktır. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beyin üst düzey fonksiyonlan ve kalp 

hızı değişkenliği incelenecektir. 

Araştırma ile ilgili çalışmaların hastaya açıklanması: 

Elektroensefalogram (EEG) beyin elektriksel aktivitesinin kağıt ya da 

bilgisayara yazdınlması ya da kaydedilmesidir. Kişinin kafasına giydirilen lastikli bone 

şeklindeki elektrokep üzerinde bulunan elektrodlar aracılığı ile kayıt yapılır. Bu yöntem 

ile beyindeki elektriksel aktivite ölçülür. Kayıt esnasında kişiye yönelik herhangi bir 

ağn ve/veya acı hissi söz konusu değildir. Kalp elektriksel aktivite kaydı olan 

elektrokardiyogram (EKG) ile EEG arasında teknik bazı farklılıklar olmakla birlikte, 
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kayıt alınan kişi açısından aynıdır. Bebeklerde dahi çok rahatlıkla ve rutin tetkiklerde 

kullanılan bu yöntemlerin uygulanacak kişi açısından herhangi bir yan etkisi 

bulunmamaktadır. 

Araştırmanın amacı: 

Bu araştırmanın amacı; koroner bypass ameliyat öncesi ve sonrası elde edilen 

kalp hızı değişimi farkını, beyin üst düzey fonksiyonlannın yine ameliyat öncesi ve 

sonrası farklan ile bütünleştirmek, ameliyatın kalp ve beyin fonksiyonianna ne gibi 

olumlu ve/veya olumsuz etkilerinin olduğu saptanmaya çalışmaktır. 

Araştırmada yapılacak testierin detayları: 

1) Beyin üst düzey fonksiyonlarının incelenmesi: 

Koroner bypass ameliyatı olacak hastaya, ameliyattan önce bone şeklinde bir 

elektrokep giydirilecek bilgisayar karşısında belirli uyaranlar verilecektir. Bunlar; 

kulaklık ile dinletilen işitsel uyaranlar ve bilgisayar ekranından gösterilen görsel 

uyaranlar olacaktır. Bu uyaranlar ile beyinde oluşan yanıtlar EEG kaydı ile 

değerlendirilecektir. Aynı kayıt ameliyattan sonra, belirli bir iyileşme döneminin 

ardından tekrar lanacaktır. 

2) Kalp hızı değişkenliğinin incelenmesi: 

Koroner bypass ameliyatı olacak hastada kalbin dakika atım sayısı kısa süreli (5 

dakika) EKG kaydı ile incelenecektir. Aynı kayıt belirli bir iyileşme döneminden sonra 

tekrar! anacaktır. 

Kayıt, 3 ila 1 O dakikada bir ara vererek ve 30 dakika, elektro kepin yerleştirilme 

süresi ile birlikte yaklaşık bir saat sürecektir. Hasta kendini yorgun hissettiğinde ya da 

sıkıldığında kayda ara verilecek veya hastanın isteği doğrultusunda sonlandınlacaktır. 

Hastalardan görme, işitme ve nörolojik sistemlere dair sorunu olmayanlar 

çalışma kapsamında EEG ve EKG kaydı için kabul edilecektir. 

Her bir hastada iki defa (ameliyat öncesi ve sonrası) yapılacak olan EEG ve 

EKG kaydı sırasında hasta açısından hiç bir sakıncalı durum ya da risk (hasta üzerinde 

herhangi bir işlem yapılmayacağı için) bulunmamaktadır. Oluşabilecek tek rahatsızlık, 

elektrokepin yerleştirilmesi işlemi ile birlikte, yaklaşık bir saat süren kayıt işleminin 

hastada oluşturabileceği yorgunluk olasılığıdır. Bu durumda, kayıda ara verilebilir ya 
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da ciddi bir yorgunluk ve uyku hali söz konusu olursa, kayıt başka bir tarihe 

ertelenebilir. 

Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer 

almayı reddedebilirsiniz. Bu durumun sizin gelecekteki takip ve tedavileriniz üzerine 

olumsuz etkisi olmayacaktır. Size ait tüm tıbbi bilgiler ve kimlik bilgileriniz gizli 

tutulacaktır, araştırma yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak 

araştırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar 

gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. Siz de istediğinizde kendinize ait tıbbi 

bilgilere ulaşabilirsiniz. Araştırmanın sonuçlan bilimsel amaçla kullanılacaktır; 

çalışmadan çekilmeniz ya da araştıncı tarafından çıkanlmanız durumunda, sizinle ilgili 

tıbbi veriler gerekirse bilimsel amaçla kullanılabilecektir. Araştırma sırasında sizi 

ilgilendirebilecek herhangi bir gelişme olduğunda, bu durum size bildirilecektir. Bu 

araştırmada yer almanız durumunda size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Sizden ya da 

bağlı bulunduğunuz kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Herhangi bir 

sorun yaşadığınızda çalışmanın sorumlusu Sırma Osman'a ..... numaralı telefondan 24 

saat ulaşabilirsiniz. 

Sırma Osman 
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KA TILIMCI ONAY FORMU 

Yukanda yer alan ve çalışmaya başlanmadan önce katılımcıya verilmesi gereken 

bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Bu araştırma hakkında yazılı ve sözlü olarak 

bana yapılan tüm açıklamalan ayrıntılanyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya 

katılmayı isteyip istemediğime karar verınem için bana yeterli zaman tanındı. Bu 

koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, aktanlması 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. 

Katılımcının, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

V el ayet veya vesayet altında bulunanlar için veli ya da vasinin, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

Açıklamalan 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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HASTA BİLGİ FORMU 

Hasta No: 

Adı-Sol;:adı: 

Yaş: 

Cinsi~et: Kadın D Erkek D 
Eğitim 

Durumu: 

Tanı: 

Siı:;ara: D Evet D Hayır 
~a~/Kahve: D Evet D Hayır 

GENEL BİLGİLER 

Bol:: 

Kilo: 

Ameli~at Öncesi Ameli~at Sonrası 

U~ku 

Durumu: 

Açlık 

Durumu: 

Siı:;ara 

miktan: 

Son icme 

Zamanı: 

Çay/kahve 

miktara: 

Son icme 

Zamanı: 

Görsel P300: 

İ~itsel P300: 

EKG: 



Toplanti Tarihi : 18/11/2009 

ETİK KURUL KARARI 

T.C. 
iSTANBUL ÜNiVERSiTESi 
iSTANBUL TIP FAK0LTESI 

iSTANBUL 2 NO'LU KLINIK ARAŞTIRMALAR 
ETIK KURUL TUTANAGI 

Toplanti Yeri Behçet KUtUphanesi Etik Kurul Toplantı Salonu 

Toplanti Say1s1 : 05 
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Sorumlu araştırrcılı~ını Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı ö~retim üyesi Prof.Dr. Ommohan 
IŞOÖLU ALKAÇ'ın Ostlendiği ve YOksek Lisans ö~rencisi Sırma OSMAN'ın yoroteceği 2009/2651-
46 protokol numaralı "Kalp kasında beslenme yetersizli~i saptanan, kalp ameliyatı uygulanacak 
hastalarda, ameliyat Oneesi ve ameliyat sonrası beyin kognitif fonksiyonlan ve kalp hızı 
değişkenliginin incelenmesi" başlıklı yüksek lisans tez çalışması kurulumuzda incelendi. 

Etik yönden bir sakınca taşımadığı görOld O, uygulamaya konulabileceğine karar verildi. 

Prof.Dr. Berrin UMMAN (T. Katılmad•) 

1.0. Kardiyoloji A.D. (Bşk. Yardımcısı) 

Prof.Dr. Ahmet GÜL~~ 
1.0. Iç Hastalıkları A. D. U 
Prof.Dr. Oğuzhan ÇOBAN 
1.0. Nöroloji A. D-QJ'Y 

Prof.Dr. Prnar SAIP 
1
/_f; 

1.0. Onkoloji EnstitOsO r [ 
Prof.Dr. Rukiye Eker ÖMEROGLU (T.Kabımecı.ı 
1.0. Çocuk Sağ. ve Hast. A. D. , 

Uzm.Dr. Ahmet Rıza URAS- . L /_. 
Vakıf Gureba E. ve Araş. Hs~ya 
Doç.Dr. H. Hanzade DOGAN / 
1.0. Cerrahpaşa T.F. Deontoloji 

Prof.Dr. Ayşen BULUT 
Halk Sağfığ kfi),. 

1 

Şişli Etfal Eğitim ve Ar ş. Hst. Ortopedi 

Prof.Dr. Ahmet O. ARAMAN 
l.ü. Eczacılık Fakültesi Eczacı 

Prof.Dr. DemiJ~TiRYAKi 
Biyofızik (EmeKli)_ ~ ~----

Av. Dilek TEMiZ ÖZBEK 
Istanbul Üniversitesi 

M. Kerim AKMAN e 
IIBF Iktisat Bölümü (Özel) · 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı S ırma Soyadı Osman 

Doğ.Yeri Gümülcine /Yunanistan Doğ.Tar. 28 Kasım ı 986 

Uyruğu TC TC Kim No 48547ı22700 

Email bowmankapsulu@gmail.com Tel 

Eğitim Düzeyi 

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora 

Yük.Lis. 

Lisans İ. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2008 

Lise F.M.V Ayazağa Işık Lisesi 2004 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

j Görevi Kurum Süre (Yıl- Yıl) 

ı. Yan Flüt Öğretmenliği Bakırköy Sanat evi 2009-20ıo 

2. El sanatları Sırma Pano Sanat Atölyesi 2007-20ıo 

3. Yan Flüt Öğretmenliği Pera Güzel Sanatlar Lisesi 2006-2008 

Yabancı Okuduğunu 
Konuşma* Yazma* 

KPDS!ÜDS (Diğer) 

Dilleri Anlama* Puanı Puanı 

İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi 92.5 

Yunanca Orta Zayıf Zayıf 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı 85.75ı 85.79ı 85.1 ı 9 

(Diğer) Puanı 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Office Programları Çok İyi 



SPSS 

Mac OS X programları 

Lightroom 

Yayınlarıffebligleri Sertifıkaları/Ödülleri 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): 

Yan flüt (1994 yılından beri). 

Fotoğrafçılık (2001 yılından beri). 

Sualtı gözlemciliği. 

Tango (2009 yılından beri). 

El sanatlan 

Snowhoard (2009 yılından beri) 
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İyi 

Orta 

İyi 


