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ÖZET 

Kurt, E. (2012). Görme Sisteminde Nöronal Osilatörlerin Varlığının, Çeşitli 
Frekanslardaki Görsel Uyaranlara Karşı Elde Edilen Elektroensefalografik Yanıtlarla 
İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek 
Lisans. İstanbul. 

Durağan hal görsel uyarılma potansiyelleri (DHGUP), stabil bir spektruma ve yüksek 
sinyal/gürültü oranına sahip olmaları nedeniyle kognitif ve klinik araştırmalarda ve 
beyin-bilgisayar arayüzlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, farklı uyarım 
frekanslarında elde edilen yanıtları karşılaştıran ve bunların frekans karakteristiklerini 
altta yatan nörofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendiren az sayıda çalışma mevcuttur. 
Bu çalışmada, 4-46 Hz aralığındaki 14 farklı frekansta uygulanan ışık uyarımıyla elde 
edilen DHGUP’ların uyarım frekansına bağlı olarak gösterdikleri değişimler karakterize 
edilerek ve spontan EEG’nin alfa ritmiyle ilişkilendirilerek, görme sistemindeki nöronal 
osilatörlerin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla, TÜBİTAK destekli bir proje (108S101) 
kapsamında 32 sağlıklı gönüllüde eşzamanlı EEG/fMRG yöntemiyle ölçülmüş olan 
DHGUP yanıtları üzerinde zaman ve frekans alanı analizleri yapılmıştır. DHGUP’ların 
güç spektrumlarında birinci harmonikteki gücün uyarım frekansındaki güce oranının 12-
18 Hz, 26 Hz ve 34-46 Hz frekanslarında diğerlerinden anlamlı derecede daha düşük 
olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, belirli frekanslara ayarlı nöronal osilatörlerin varlığını 
desteklemektedir. Ayrıca, spontan EEG’nin alfa frekansında uyarım ile, DHGUP’ların 
uyarım frekansındaki bileşeninin gücünde komşu uyarım frekanslarında uyarıma kıyasla 
anlamlı bir artış olmasına karşın birinci harmonikteki gücün değişmemesi, spontan alfa 
frekansında kolay sürülen ve rezonansa girebilen bir nöronal osilatörün varlığını 
desteklemiştir. Son olarak, spontan EEG’deki alfa ritminin farklı uyarım 
frekanslarından ne şekilde etkilendiği araştırılmış, 10 Hz uyarımı dışındaki tüm 
frekanslarda spontan alfa ritminin gücünde anlamlı bir düşme (alfa desenkronizasyonu) 
saptanmıştır. DHGUP’larda en yüksek genliğin elde edildiği 10 Hz uyarımıyla arka plan 
EEG aktivitesindeki alfa ritminin anlamlı bir desenkronizasyon göstermemesi, spontan 
alfa frekansında salınan bir nöronal osilatörün 10 Hz’lik uyarımla rezonansa girdiği 
hipotezini güçlü bir şekilde desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nöronal osilatörler, Durağan hal görsel uyarılma potansiyelleri, 
EEG, Rezonans, Görme sistemi. 
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ABSTRACT 

Kurt, E. (2012). Investigation of the Presence of Neuronal Oscillators in the Visual 
System by Using Electroencephalographic Responses to Visual Stimuli at Various 
Frequencies. Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of 
Neuroscience. Master Thesis. Istanbul. 

Steady-state visual evoked potentials (SSVEPs) are widely used in cognitive and 
clinical studies and in brain computer interfaces due to their stable spectra and high 
signal-to-noise ratio. However, there are only few studies that compare responses 
obtained with different stimulation frequencies and relate their frequency characteristics 
with the underlying neurophysiological mechanisms. In this study, the presence of 
neuronal oscillators in the visual system is investigated by characterizing the changes of 
SSVEPs obtained with flickering light at 14 different frequencies within the 4-46 Hz 
range and by relating them with the alpha rhythm of the spontaneous EEG. For this, 
time and frequency domain analyses were carried out on the SSVEPs measured from 32 
healthy volunteers in a project supported by TUBITAK (108S101) by using the 
simultaneous EEG/fMRI recording technique. It has been shown that the ratios of the 
first harmonic/fundamental frequency in the power spectra of the SSVEPs obtained with 
12-18 Hz, 26 Hz and 34-46 Hz stimuli were significantly smaller than those at other 
stimulation frequencies, which supports the presence of neuronal oscillators tuned at 
specific frequencies. Additionally, the absence of a change at the first harmonic despite 
the significantly higher power at the fundamental frequency of the SSVEPs obtained 
with stimulation at the alpha frequency of the spontaneous EEG compared with those at 
neighboring stimulation frequencies supports the presence of a neuronal oscillator that 
can be easily driven to a resonance. Finally, the influence of different stimulation 
frequencies on alpha rhythm of the spontaneous EEG was examined, and a significant 
decrease of alpha rhythm power (alpha desynchronisation) was observed at all 
stimulation frequencies except 10 Hz stimulation. The absence of a significant 
desynchronisation at the alpha rhythm of the background EEG with the 10 Hz 
stimulation that evokes the highest SSVEP amplitude strongly supports the hypothesis 
that a neuronal oscillator oscillating at spontaneous alpha frequency exhibits resonance 
with 10 Hz stimulation. 

 

Key Words: Neuronal oscillators, Steady-state visual evoked potentials, EEG, 
Resonance, Visual system. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Beyinde, mikroskopik ölçekte tek nöronun davranışı ve makroskopik ölçekte 

Elektroensefalogram (EEG) gibi ölçümler ile geniş nöral ağların davranışları oldukça 

geniş bir şekilde araştırılmış ve bu iki alanda geniş bir literatür birikimi oluşmuştur. 

Ancak, davranışla yakından ilişkili olan EEG değişimlerinin nörobiyolojik temellerini 

anlayabilmek için gerekli olan, bu iki ölçek arasındaki ilişkiler henüz yeterli ölçüde 

ortaya konamamıştır. Basit bir ifadeyle, EEG'de gözlediğimiz değişimlerin nöronlar 

arasındaki ne tür etkileşimlerin sonucu ortaya çıktığını anlayabilmek için gerekli 

modeller eksiktir. Hayvan beyninde derin elektrotlarla gerçekleştirilen mezoskopik 

ölçeğe yönelik, yani küçük nöron gruplarının yerel aktivitelerini ortaya koyan 

çalışmalar (Logothetis ve ark. 2001; Whittington ve Traub 2003; Logothetis ve Pfeuffer 

2004; Devor ve ark. 2005), işlev sırasında nöronlar arasında ortaya çıkan 

senkronizasyonun varlığına, bu bağlamda ritmik nöronal aktivitelerin önemine ışık 

tutmakla birlikte, EEG boyutunda gözlenebilen birçok ritmik aktivitenin nöronal 

düzeydeki karşılıklarına yönelik araştırmalara gereksinim vardır. Örneğin, süregiden 

EEG'de gözlenen alfa ritminin işlevsel karşılıkları veya görsel uyaranların ardından 

gözlenen indüklenmiş gama salınımları (osilasyonları) gibi ritmik aktivitlerin görme 

süreçleri ile olan ilişkileri ortaya konmuş olsa da bunların oluşumuna yol açan nöronal 

süreçler henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yürütülmüş bir TÜBİTAK 

projesinde (108S101), beyin elektriksel aktivitesinin metabolik aktiviteyle olan 

bağıntısını araştırmak için eşzamanlı EEG/fonksiyonel Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (fMRG) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu projede, 4-46 Hz aralığındaki 

14 farklı frekansta uygulanan ışık uyarımıyla elde edilen durağan hal görsel uyarılma 

potansiyellerinin (DHGUP; İng.: steady-state visual evoked potential, SSVEP) oluşumu 

sırasında ortaya çıkan hemodinamik yanıtlar 32 sağlıklı gönüllü üzerinde incelenmiş, 

EEG’de sürülen ritimlerin genliklerine bağlı olarak görme korteksindeki metabolik 

gereksinimin ne şekilde değiştiği fMRG'den elde edilen BOLD (Kan Oksijen Seviyesi 

Bağımlı; İng.: Blood Oxygen Level Dependent) yanıtlarıyla araştırılmıştır. EEG’nin alfa 

(8-12 Hz) ve gama (30-46 Hz) bandına karşılık gelen uyarım frekanslarıyla elde edilen 

DHGUP yanıtlarının genliklerinin BOLD yanıtlarıyla korele olmayan değişimler 
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gösterdiği, buna karşın beta (13-30 Hz) bandında ise iki sinyalin korele olduğu 

saptanmıştır (Bayram ve ark. 2011; Duru ve ark. 2011). Hemodinamik yanıtın ilgili 

dokudaki nöronal aktivite düzeyini yansıttığı göz önüne alınarak, alfa ve gama bandında 

belirli frekanslar çevresinde DHGUP genliklerinde gözlenen artışların nöronal 

aktivitede aynı derecede artış gerektirmemesiyle açıklanan bu bulgu, söz konusu uyarım 

frekanslarında kolaylıkla senkronize olabilen nöronal osilatörlerin varlığını 

desteklemektedir.  

Bu tezde, söz konusu TÜBİTAK projesinde elde edilen EEG sinyallerinin 

zaman ve frekans dinamiklerinin kapsamlı olarak incelenmesiyle, görme sistemindeki 

nöronal osilatörlerin karakterizasyonu amaçlanmıştır. Belirli uyarım frekanslarındaki 

DHGUP’ların nöronal osilatörlerin doğal frekanslarında sürülmesi sonucu ortaya çıkan 

rezonans sürecini yansıttığı varsayımına dayalı bu çalışmada, DHGUP’ların frekans 

spektrumlarında uyarım frekansı ve harmoniklerindeki güçler esas alınmıştır. Süregiden 

EEG’de oksipital alanda global bir maksimum oluşturan spontan alfa ritmi ile 

DHGUP’ların frekans karakteristikleri arasındaki ilişki ve farklı frekanslardaki görsel 

uyarıma bağlı olarak alfa ritminde ortaya çıkan değişimler incelenerek, oksipital alfa 

ritminin görme sistemindeki nöronal osilatörlerle ilişkisi araştırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Beyin Dinamiğinin Zamansal ve Mekansal Ölçekleri 

Beyinin işlevlerine yönelik bilgilerimiz beyindeki farklı mekansal ve zamansal 

ölçeklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar, mikroskopik ölçekte tek tek nöronların 

üzerinde oluşan milisaniye seviyesindeki aksiyon potansiyeli ve post-sinaptik 

potansiyellerden başlayarak, mezoskopik ölçekte nöronlar veya nöron grupları 

arasındaki etkileşimlere karşılık gelen 10-100 milisaniye seviyesindeki yerel alan 

potansiyelleri ile gelişerek, makroskopik boyutta büyük ölçekli ağların etkileşimlerine 

karşılık gelen 100-1000 milisaniyeler seviyesindeki elektroensefalografik paternlere 

kadar evrilmektedir (Nunez 1998; Nunez ve Silberstein 2000). Bu çerçevede nöral 

aktiviteyi çoklu ünite aksiyon potansiyelleri, yerel alan potansiyelleri ve 

elektroensefalogram (EEG) gibi farklı ölçeklerde değerlendirebilmek olanaklıdır. Çoklu 

ünite aktivitesi, bir nöron topluluğunun oluşturduğu aksiyon potansiyellerini 

yansıtırken, yerel alan potansiyelleri ise nöron topluluğuna ulaşan sinaptik girdileri ve 

bu nöronlar arasında gerçekleşen sinaptik etkileşimleri yansıtmaktadır. Beyin işlevinin 

dinamiğini izlemek için gerekli milisaniye düzeyinde zamansal çözümleme gücüne 

sahip olan ve nöral aktivitenin elektriksel boyutunu kafa derisi yüzeyine yerleştirilen 

elektrotlarla non-invazif bir şekilde ölçmeye olanak sağlayan EEG ise hücresel veya 

yerel alan potansiyelleri seviyesindeki elektriksel ölçümlerde gözlenemeyen geniş nöral 

ağların aktivitelerini yansıtmaktadır (Regan 1989; Buxton ve ark. 2004). 

2.2. Elektroensefalogram (EEG) 

EEG, serebral kortekste gerçekleşen beyin elektriksel aktivitesinin kafa derisi 

üzerine yerleştirilen elektrotlardan kaydedilmesiyle elde edilen, beynin elektriksel 

potansiyel değişimleridir. Hans Berger’in 1929’da insanda ilk EEG’yi kaydetmesiyle bu 

ölçüm yöntemi beyin araştırma yöntemleri arasında yerini almış ve günümüze değin bu 

önemini korumuştur. 

EEG aktivitesinin hücresel temelinde, gövdeleri serebral korteksin 5. ve 6. 

tabakalarında bulunan ve kafa yüzeyine dik yerleşimli geniş dendritik ağaca sahip olan 

piramidal nöronlarda gerçekleşen postsinaptik potansiyeller sonucu ekstraselüler alanda 

ortaya çıkan elektrik akımları yatmaktadır. Yüzey elektrotları, çok sayıda piramidal 

hücrenin birbirine paralel dizilimli apikal dendritleri boyunca oluşan bu ekstraselüler 
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akımların toplamını kaydeder (Olejniczak 2006). Ölçümü yapan elektrot ile EEG’nin 

kaynağı arasındaki yalıtkan yapılar (beyin zarları, kafatası, deri) nedeniyle sinyal 

önemli ölçüde zayıflamaktadır ve ancak çok sayıda kortikal nöronun aynı yönde 

(eksitasyon veya inhibisyon) sinaptik girdiler alarak senkronizasyonu sonucu EEG’de 

ölçülebilen potansiyel değişimleri ortaya çıkar (Regan 1989). 

EEG sinyali, beyindeki elektrik jeneratörü ve kayıt elektrotları arasındaki 

dokularda gerçekleşen akım sayesinde ölçülebilen bir sinyaldir. Hacimsel iletkenlik 

olarak da tanımlanan bu özellik, EEG sinyalinin mekansal çözünürlüğünün düşük 

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

oluşan elektriksel potansiyeller pasif hacimsel iletkenlik sebebiyle kafa yüzeyine 

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

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

kaynaklanan artefaktları da içerir (Onton ve Makeig 2006). 

2.3. Elektroensefalografik Salınımlar 

EEG’de çeşitli frekanslarda ritmik aktiviteler gözlenir (Tablo 2-1). Bu 

salınımları oluşum şekillerine bağlı olarak üç grup içinde ele almak mümkündür. 

 

Tablo 2-1: EEG’de gözlenen ritmik aktiviteler. 

Frekans Adı 

0,1-4 Hz Delta 

4-8 Hz Teta 

8-13 Hz Alfa 

13-30 Hz Beta 

30-80 Hz Gama 

 

2.3.1. Spontan (Süregiden) EEG Salınımları 

EEG, fetal yaşamda nöral dokunun oluşumuyla birlikte başlayan ve derin koma 

ve anestezi dışında beyin ölümü gerçekleşene kadar aralıksız olarak süren spontan 

(süregiden) ritmik aktiviteler içerir. Bu aktivitelerin salt nöral dokunun canlılığını 

sürdürmesiyle ilgili bir bakım faaliyetinin çıktısı olabileceği de ileri sürülmüş olmakla 

birlikte, beyin gelişimi, uyku uyanıklık döngüsü, zihinsel aktivite düzeyi ve özellikle 

kognitif bozuklukla seyreden hastalıklarda gösterdikleri belirgin değişimler, süregiden 
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EEG salınımlarının aktif nöronal süreçlerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur 

(Niedermeyer ve da Silva 2005). 

EEG’de ritmik salınımların araştırılması EEG’nin keşfi ile aynı zamanda 

olmuştur. Hans Berger, insanda ilk EEG’yi kaydettiğinde 10 Hz’lik bir ritmin baskın 

olduğunu fark etmiş ve bu aktiviteyi alfa ritmi olarak adlandırmıştır (Berger 1929). Alfa 

ritminin uyanık erişkinde gözler kapalı iken baskın olduğunu ve gözlerin açılması ile 

yerini daha düşük genlikli ve hızlı olan beta ritmine (13-30 Hz) bıraktığını gözlemiş ve 

bu öncü araştırmalarla sadece EEG’de salınımların varlığını göstermekle kalmayıp, 

zihinsel durumlarla ilişkilerini de ilk olarak bildirmiştir (Şekil 2-1). 

 

 

Şekil 2-1: Gözlerin açılması ile EEG’de gözlenen alfa blokajı. 

 

Hans Berger’in orijinal gözleminde görüldüğü gibi, gözler kapalı dinlenim 

durumunda, yani zihinsel aktivitenin düşük olduğu dönemde yüksek genlikli EEG 

aktivitesinin ölçülmesine karşın, zihinsel aktivasyon dönemlerinde EEG’nin genliğinin 

düşüyor olması, EEG’de ölçtüğümüz genliklerin doğrudan altta yatan korteksteki 

nöronal aktivitenin karşılığı olmadığını göstermektedir. Aynı şekilde, aşağıda 

açıklanacağı gibi uykunun bazı evrelerinde çok daha büyük genlikli ve düşük frekanslı 

delta dalgalarının ortaya çıkıyor olması da korteksteki nöronal aktivitenin çok 

artmasıyla açıklanamaz. Burada önemli olan nokta, kafa derisi yüzeyinden ölçülen EEG 

sinyalinin genliğinin altta yatan korteksteki nöronal aktivitenin miktarından çok 

elektriksel jeneratörler arasındaki senkronizasyonu yansıtmasıdır. Daha iyi senkronize 

olan, aynı frekansta birlikte salınan nöral jeneratörler daha büyük EEG genliklerine yol 

açarlar. Bu nedenle, EEG literatüründe yüksek genlikli alfa, teta veya delta dalgalarının 

gözlendiği dönemler senkronize EEG olarak adlandırılırken, küçük genlikli beta veya 

gama aktivitesinin ortaya çıktığı dönemler ise desenkronize EEG olarak 

adlandırılmaktadır (Niedermeyer ve da Silva 2005). Daha sonra, derin kayıtlamalarla 
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yapılan çalışmalar ise, küçük genlikli beta ve gama salınımlarının da tümüyle 

desenkronize bir aktiviteyi değil, ama daha küçük nöral gruplar arasında ortaya çıkan 

yerel senkronizasyonları yansıttığını ortaya koymuştur (Whittington ve Traub 2003).  

Erişkin insan beyninde 4 Hz’in altındaki delta salınımları, derin uykuda (NREM 

- 4. evre, yavaş dalga uykusu) gözlendiği gibi, anestezide ve koma gibi beynin patolojik 

durumlarında da ortaya çıkar. 4-8 Hz aralığındaki teta ritmi ise fizyolojik olarak NREM 

uykunun 2. ve 3. evrelerinde ölçülür. Teta ritmi deney hayvanlarında limbik yapılarda 

keşif davranışları sırasında yaygın şekilde gözlendiği gibi, insanda da zihinsel 

aktivitenin arttığı durumlarda orta hat frontal yapılarda teta bandındaki güçte artışlar 

bildirilmiştir (Doppelmayr ve ark. 2000). 8-13 Hz aralığındaki alfa aktivitesinin uyanık 

erişkinde dinlenim durumunda, özellikle talamik çekirdeklerle duysal bilginin 

işlenmesinden sorumlu kortikal alanlar arasında ortaya çıktığı bilinmektedir. İleri 

seviyede uyarılma ve dikkatin arttığı durumlarda ise EEG’de düşük genlikli beta (13-30 

Hz) ve gama (30-80 Hz) salınımları ortaya çıkar (Rager ve Singer 1998). Beynin 

gelişimsel sürecinde ise, baskın EEG ritminin yavaştan hızlıya doğru evrildiği ve 

ergenlik döneminden itibaren erişkin EEG’si için yukarıda açıklanan paterne ulaştığı 

bilinmektedir (Niedermeyer ve da Silva 2005). 

EEG’de gözlenen salınımların oluşumunda nöronlar arası senkronizasyonu 

sağlayıcı bir mekanizma olarak inhibitör ara nöronların etkinliğinin rol oynadığı 

bilinmektedir (Whittington ve Traub 2003). Özellikle yerel ağların etkinliklerini 

yansıtan beta ve gama salınımlarının oluşumunda inhibitör girdiler önemli bir 

senkronizasyon rolü oynarken, daha uzun mesafede sinyal iletimine dayanan büyük 

ölçekli ağların senkronizasyonunda ise eksitatör bağlantıların oluşturduğu daha düşük 

frekanstaki salınımlar ön plandadır (Nunez 1998; Nunez ve Silberstein 2000; 

Breakspear ve ark. 2003; Demiralp ve ark. 2007).  

Beynin süregiden elektriksel aktivitesinde gözlenen bu spontan salınımların 

çeşitli fizyolojik ve patolojik değişkenlerle ilintisini gösteren birçok yayın olmakla 

birlikte (Regan 1989; Niedermeyer ve da Silva 2005), özellikle son yıllarda işlevsel 

nörogörüntüleme yöntemleriyle beynin dinlenim durumundaki metabolik aktivitesine 

dayalı olarak içsel bağlantı ağlarının (İng.: intrinsic connectivity networks, ICN) 

gösterilmesiyle birlikte (Raichle ve ark. 2001), beynin dinlenim durumunda ölçülen 

spontan EEG salınımları daha büyük bir önem kazanmıştır. 
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2.3.2. Olaya İlişkin Salınımlar 

EEG ve deneysel olaylar arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olarak, olaya 

ilişkin EEG kayıtlamaları da yapılabilir. EEG aktivitesi içinde iç ya da dış uyaranlara 

yanıt olarak ortaya çıkan zamana bağımlı potansiyel değişimleri gözlenir. Olaya ilişkin 

potansiyeller (OİP) olarak adlandırılan bu değişimlerin ölçümünde temel yaklaşım, 

birçok kez yinelenen olaya zamansal olarak kilitli kaydedilen EEG dilimlerinin, her 

zaman noktasındaki genliğinin aritmetik ortalamasının alınmasıdır. Bu ortalama alma 

işleminin sonucunda beynin arka plandaki rastlantısal kabul edilen, uyarandan bağımsız 

elektriksel aktivitesi sönerken, uyaranla zamansal kilitli olan potansiyeller belirginleşir 

(Başar 1980; Başar ve ark. 1999). 

OİP’lerin yanısıra, EEG'nin süregiden ritmik bileşenleri (Tablo 2-1) bir duysal 

veya bilişsel ödeve bağlı olarak genlik ve faz değişimleri gösterir. EEG ritimlerinin 

olayla ilişkili yeniden organizasyonu ile oluşan bu tür değişimler olaya ilişkin salınımlar 

(OİS) olarak adlandırılmaktadır (Herrmann ve ark. 2005). OİS’ler, frekans, genlik ve 

fazları ile karakterize edilirler. OİS’lerin beyinde iletişim ve asosiyason işlevleri için 

temel bağlantıları sağladığı ileri sürülmüştür (Başar ve ark. 2001). Bu bağlamda, 

EEG’nin ritmik aktivitelerinde olaya ilişkin olarak ortaya çıkan genlik artışları 

(senkronizasyon) ve düşüşleri (desenkronizasyon) beynin çeşitli kognitif süreçlerinin 

izlenmesine yardımcı olmaktadır.  

Literatürde OİS’lerin gerek duyusal ve kognitif, gerekse motor aktiviteler ile 

işlevsel ilişkisini irdelemiş olan çok sayıda çalışma mevcuttur. (Doppelmayr ve ark. 

2000; Klimesch ve ark. 2006; Neubauer ve ark. 2006). 

2.3.3. Sürülen EEG Salınımları: Durağan Hal Görsel Uyarılma Potansiyelleri 
(DHGUP) 

Yaklaşık 40 yıl önce Regan (1966a), sinüzoidal olarak modüle edilen monokrom 

(tek renkli) ışıktan oluşan uzun uyaran dizileriyle deneyler yapmıştır. Kısa aralarla 

yinelenen uyaranlara karşı çıkan yanıtların ortalamasının alınmasıyla düşük genlikli 

ritmik görsel uyarılma potansiyelleri (GUP) elde edilmiş ve bu şekilde sürülen EEG 

salınımları durağan hal görsel uyarılma potansiyelleri (DHGUP) olarak adlandırılmıştır. 

Genel anlamda durağan hal uyarılma potansiyelleri (DHUP), beyin 

mekanizmalarının başlangıçtaki durumuna dönmesine imkan tanımayacak kadar kısa 

aralarla yinelenen duysal uyaranlara karşı, EEG’de uyaranların uygulandığı süre 
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boyunca süreklilik gösteren genlik ve faz yanıtını ifade eder (Regan 1966a; 1972; 

1982). 

DHUP’lar, zaman alanında tanımlanmasına karşın frekans bileşenlerine 

ayrıştırılarak incelenmesi sinyal gösterimini kolaylaştırmaktadır. DHUP’lar, genlik ve 

fazları açısından uzun bir zaman periyodu boyunca sabit kalan stasyoner osilasyonlar 

içerirler (Regan 1989) ve bu osilatuar bileşenler frekans alanında güç veya faz 

spektrumları ile analiz edilebilir.  

DHUP genliğinin uyaran sıklığı ile ilişkisi karmaşıktır. Farklı frekanslardaki 

uyarımlarla elde edilen DHUP genlikleri uyarım frekansına göre çizdirildiğinde çeşitli 

tepeler saptanır. Örneğin, görsel modalitede 3-60 Hz arasındaki uyaran sıklıklarında 

düşük frekans (6-12 Hz), orta frekans (15-25 Hz) ve yüksek frekans (30-60 Hz) 

aralığında tepeler oluştuğu bildirilmiştir (Regan 1972; 1989). Uyaran sıklıklarına göre 

ayrışan bu üç yanıt bölgesinin altında yatan ayrı görme yolakları olduğu ve bu 

yolakların uyaran sıklığı, rengi ve kontrastına göre seçici yanıt verdikleri ileri 

sürülmüştür (Regan 1966b; 1972; 1989; Spekreijese ve ark. 1977). 

DHUP genlikleri süregiden EEG’ye göre düşük olduğundan sinyal/gürültü 

oranını arttırmak için OİP ölçümündekine benzer bir ortalama alma yöntemi 

uygulanmaktadır. Uyaranlar ile kilitli olarak dilimlere ayrılan EEG’nin ortalamasının 

alınması, sinyal/gürültü oranını arttırmaktadır. DHUP’larla elde edilen elektriksel 

yanıtlar diğer pek çok EEG bazlı ölçüme göre daha az gürültülü, az değişken ve 

kararlıdır, ayrıca uyaran frekans ve süresine bağlı olarak çok iyi denetlenebilmektedir. 

DHGUP’lardaki temel gözlem, sabit bir frekansta yanıp sönen veya hareket eden 

görsel uyaranların beyinde aynı frekansta ve bu frekansın harmoniklerinde (tam katlar) 

yanıtlar oluşturmasıdır. Görsel korteksteki nöronların titreşen ışığa aynı frekansta yanıt 

verdikleri (Regan 1989; Silberstein 1995; Herrmann 2001) ve bu yanıtın uyaranların 

ayrık olarak fark edilemediği yüksek frekanslara kadar (80 Hz) devam ettiği birçok 

araştırıcı tarafından gösterilmiştir (Lyskov ve ark. 1998; Herrmann 2001).  

DHGUP’ları hayvan modellerinde (primatlar veya kediler gibi) gözlemek de 

mümkündür (Nakayama ve Mackeben 1982; Rager ve Singer 1998). Kedi görsel 

sisteminde retino-kortikal yolağın frekans yanıtları incelenmiş, retino-talamo-kortikal 

sistemin belirli osilasyon frekansları için seçici olup olmadığına bakılmıştır. Anestezi 

altındaki kedi beyninde 17. ve 18. Brodmann alanlarındaki nöronlarda 2-50 Hz 
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arasındaki uyarım frekanslarında titreşen ışığa karşı oluşan yerel alan potansiyeli ve 

çoklu ünite aktivitesi kayıtları yapılmıştır (Rager ve Singer 1998). Hem yerel alan 

potansiyeli hem de çoklu ünite aktivitesi yanıtları, titreşen ışık karşısında oluşan 

durağan hal yanıtlarının belirli frekans bileşenlerine sahip olduğunu göstermiştir. En 

güçlü yanıt bileşenleri temel uyarım frekansında (İng.: fundamental frequency) 

gözlenirken birinci, ikinci ve hatta üçüncü harmoniklerde de bileşenler ortaya çıkmıştır.  

DHGUP’lar stabil bir spektruma ve yüksek sinyal/gürültü oranına sahip olmaları 

sayesinde kognitif ve klinik alandaki araştırmalarda ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde 

başarıyla kullanılmışlardır (Silberstein 1995; Silberstein ve ark. 2001; 2003; Perlstein ve 

ark. 2003; Vialatte ve ark. 2010). Farklı kognitif ödevler yerine getirilirken ışık uyarımı 

ile elde edilen DHGUP’ların genlik ve fazlarında spesifik değişimler gözlenmiştir. 

Farklı frekans bantlarında rezonansla ilgili kanıtlar insanlarda ışık uyarımına 

karşı oluşan durağan hal yanıtlarının EEG kayıtlarında gözlenmiştir. (Regan ve 

Spekreijse 1986). Bu tarz bir rezonans davranışının varlığının alfa frekansı aralığında 

(yaklaşık olarak 8-12 Hz) olduğu bilinmektedir ve primer duysal kodlamadan bellek 

temsillerine kadar uzanan çeşitli algısal ve kognitif işlevlerle ilişkilendirilmektedir 

(Klimesch 1997; Schürmann ve ark. 1997). Bir çalışmada, 1 Hz aralıklarla 1-100 Hz 

arasında değişen ışık uyaranlarına karşı insan görme korteksinde gözlenen DHGUP’lar 

rezonans fenomeni ile ilişkili olarak incelenmiştir (Herrmann 2001). DHGUP’ların bazı 

frekanslara yanıtlarının farklılaştığı ve nöral osilatörlerin seçici frekans tercihlerinin 

olduğu gösterilmiştir. Rezonans davranışı, temel uyarım frekansındaki yanıtlarda, 10 Hz 

uyarım frekansı civarında en güçlü şekilde gözlenmekle birlikte, 20 Hz ve 40 Hz uyarım 

frekansları civarında da gözlenmiştir. İnsan görme korteksinin bu frekanslarda yanıp 

sönen uyaranlara diğer frekanslara kıyasla daha kuvvetli bir yanıt verdiği görülmüştür. 

EEG yanıtlarında 10 Hz’te gözlenen bu tepe, çeşitli çalışmalardaki BOLD ve 

PET (pozitron emisyon tomografisi) yanıtlarında gözlenen tepe ile de uyumludur. 

Pozitif BOLD sinyalinin, çoklu ünite aktivitelerine kıyasla yerel alan potansiyelleri ile 

daha iyi korele olduğu gözlenmiştir (Logothetis ve ark. 2001). Böylece BOLD 

sinyalinin uyaranların işlenmesiyle ilişkili olan sinaptik aktiviteyi yansıttığını söylemek 

mümkün olmuştur (Emir ve ark. 2008). Bir fMRG çalışmasında, 1-44 Hz arasındaki 

frekanslarda titreşen ışığa karşı oluşan pozitif BOLD yanıtında 8 Hz’te global bir tepe, 

16 ve 24 Hz’te ikincil tepeler, 36-40 Hz aralığında ise daha geniş bir tepe gözlenmiştir. 
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Bu bulgular, kedi görsel korteksinden elde edilen yerel alan potansiyeli yanıtlarıyla aynı 

doğrultudadır. Pozitif BOLD’ta gözlenen frekans seçiciliğinin, muhtemelen nöronal 

osilatörlerin rezonansından kaynaklı olduğu ileri sürülmüştür (Emir ve ark. 2008). 

Temel nörobilim için EEG’nin temel ritimlerini anlamak çok önemlidir. Gözler 

kapalı olduğunda oksipital kortekste artan ve zihinsel görevlerden etkilenen alfa 

aktivitesini EEG’de gözlemlemek oldukça basittir. Alfa aralığında genellikle bir tepe 

gözlenir. Bu tepenin konumu (genellikle 10 Hz civarı) kişinin yaşına göre değişebilir ve 

beyin hastalıklarından etkilenebilir (Vialatte ve ark. 2010). 

Daha önceden de bahsedildiği gibi DHGUP’ların genliği de 10 Hz’te tepe yapar 

(Regan 1966a; 1966b). Alfa aralığındaki aktivite ve alfa tepesinin, 10 Hz civarındaki 

DHGUP tepesi ile arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı çeşitli çalışmalarda 

incelenmiştir. Aralıklı fotik uyarımların (İng.: intermittent photic stimulation) süregiden 

EEG’yi etkilediği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, uyarımlar 

sırasında arka plan alfa aktivitesinde bir düşüş olduğu gözlenmiştir (Mast ve Victor 

1991; Lazarev ve ark. 2001; Rau ve ark. 2002). Gözler kapalıyken 5, 7,5, 10 ve 12,5 

Hz’lik fotik uyarımların yapıldığı bir çalışmada, spontan EEG’deki baskın alfa ritminin 

düşük uyarım frekanslarında yüksek olanlara göre daha fazla zayıfladığı bildirilmiştir 

(Birca ve ark. 2006). Mast ve Victor (1991) ise, spontan alfa ritminin 20 Hz uyarım 

frekansı ile 10 ve 15 Hz uyarım frekansı ile olandan daha fazla zayıfladığını 

göstermiştir.  

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

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

1 (7-9 Hz), alfa-2 (9-11 Hz), alfa-3 (11-14 Hz), beta-1 (14-22 Hz) ve beta-2 (22-29.6 

Hz) bantlarına ayırmışlardır. Ayrı oturumlarda 5, 10, 15, 18 ve 24 Hz görsel 

uyarımlarına karşı yanıtları kaydetmiş ve sürülen frekanslara karşı yanıtların spontan 

aktivite bantları ile ilişkisini araştırmışlardır. En önemli bulguları spontan alfa aktivitesi 

bantları ile sürülen 10 Hz aktivitesi arasındaki güçlü korelasyon olmuştur. Spontan ve 

sürülen diğer frekanslar arasında korelasyonlar düşük bulunmuştur. 

Tüm bu gözlemler DHGUP’ların alfa ritminin mekanizmalarını anlamak için 

kullanılabileceğini göstermektedir. EEG’deki bu temel ritmin mekanizmasını anlamak 

temel nörobilim için önemlidir. Ayrıca klinik nörofizyoloji uygulamaları için de yol 
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gösterici olabilir. Örneğin, bir çalışmada, 10 Hz’te titreşen ışık uyarımının yaşlı 

bireylerde belleği geliştirdiği bildirilmiştir (Williams ve ark. 2006).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Katılımcılar 

Deneylere 17 erkek ve 15 kadın olmak üzere Tablo 3-1'de belirtilen araştırmaya 

dahil olma kriterlerini sağlayan ve araştırma dışında bırakılma kriterlerini taşımayan 32 

genç ve sağlıklı kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 25,75 ± 4,08'dir. Tüm 

katılımcılar deney prosedürü hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olur formunu 

imzalamışlardır. 

 

Tablo 3-1: Katılımcıların belirlenmesinde başvurulan kriterler. 

 Araştırmaya dahil olma kriterleri Araştırmaya dahil olmama kriterleri 

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 

Etik Kurulunca onaylanmış, bilgilendirilmiş 

onay formu ile incelemeyi kabul ettiğine dair 

yazılı olur vermesi 

Öyküsünde ciddi kafa travması, 

epileptik nöbet, majör psikiyatrik 

hastalık ya da nöroşirurjikal girişim 

tanımlanması, ailesinde epilepsi 

öyküsü bulunması 

2 Katılımcıların 20 – 30 yaş aralığında olması Olguların baş çevresinde metal protez, 

kohlea implantı, kalp pili, anevrizma 

klibi taşıyor olması 

3 Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara sahip 

olmaması 

İleri derecede görme ve işitme kusuru 

4 Görme ve işitmelerinin normal veya 

düzeltilmiş olması 

Klostrofobi 

5 Katılımcıların sağ el tercihi olması 

 

Trankilizan, trisiklik antidepresan, 

nöroleptik, antikonvülsif veya 

psikoaktif ilaç kullanımı 

6  Kadın katılımcılarda gebelik veya 

gebelik ihtimalinin kesin şekilde 

dışlanamaması 
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3.2. Deney Tasarımı 

Bu tezde kullanılan DHGUP’lar, bunlara eşlik eden hemodinamik yanıtların 

eşzamanlı ölçümünü hedefleyen bir proje kapsamında eşzamanlı EEG/fMRG 

yöntemiyle ölçülmüştür (Bayram ve ark. 2011; Duru ve ark. 2011). Bu nedenle, deney 

tasarımı ve veri toplama bölümlerinde, MR uyumlu EEG ölçüm düzeneği ve manyetik 

rezonans (MR) ortamında kaydedilen EEG verilerine uygulanması gerekli ön işlemler 

kapsamlı olarak açıklanmıştır. 

Görsel durağan hal uyarımını geniş bir frekans spektrumunda incelemek için 4-

46 Hz arasında 14 farklı frekansta yanıp sönen ışık uyarımı kullanılmıştır. Deney 

süresini en uygun şekilde kullanarak bu frekans aralığını tarayabilmek için, 4-14 Hz 

bandında 2 Hz aralıklarla altı ayrı frekansta (4, 6, 8, 10, 12, 14 Hz), 18-46 Hz bandında 

ise 4 Hz aralıklarla sekiz ayrı frekansta (18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 Hz) uyaran 

uygulanmıştır. Farklı frekanslarda titreşen ışıkların arasındaki tek farkın uyaran frekansı 

olması ve ortalama ışık enerjisinin sabit kalması amacıyla, LED (ışık yayan diyot; İng.: 

light emitting diode) ışık kaynakları kullanılarak açık kapalı çevrimi %50 oranına 

ayarlanmıştır.  

Her bir frekans için görsel uyarım paradigması, MR’nin bir görüntü alması için 

gerekli olan TR’nin (2,981 sn) (tekrarlama süresi; İng.: time of repetition; bütün beynin 

görüntülenmesi için geçen süre) 10 katı kadar süren uyaransız dönem (temel seviye) ile 

başlatılmıştır. Ardından gelen üç adet 15 TR süren görsel uyarım dönemlerinin her 

birini yine 15 TR süren uyaransız dönemler izlemiştir (Şekil 3-1). Bunun sonucunda, 

her uyarım frekansındaki deneyin toplam süresi 100 TR (298,1 sn), on dört deneyin 

toplam çekim süresi ise yaklaşık 70 dakika olarak gerçekleşmiştir. Deneyler arasında 

çekim pozisyonlarını değiştirmemek şartı ile gönüllülerin gözlerini dinlendirmelerine 

izin verilmiştir. 

 

 
Şekil 3-1: MR’de görüntü alma süreleri (TR) türünden deney akışı. 

Durağan hal yanıtlarını oluşturmak üzere görsel uyaranlar 10 TR'lik uyaransız dönemin ardından 15 TR’lik uyaran 
dönemi ve 15 TR’lik uyaransız dönemden oluşan 3 blok şeklinde uygulanmıştır. 
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3.3. Veri Toplama 

3.3.1. Deneyin Uygulanması 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen EEG-fMRG kayıtlamalarında kullanılan 14 

frekansın her biri için deney süresi 100 TR (298,1 sn) sürmüştür.  On dört deneyin 

toplam süresi ise yaklaşık 70 dakikadır. 

Eşzamanlı EEG-fMRG kayıtlamalarında her katılımcı ilk olarak anatomik 

görüntüleme için MR cihazına supin pozisyonda yerleştirilmiştir. Yaklaşık 20 dakika 

süren yapısal MR çekiminin ardından MR cihazından çıkarılan katılımcının kafasına, 

uluslararası 10-20 EEG elektrot yerleştirme sistemine göre elektrot konumları 

belirlenmiş 33+1 kanallı MR uyumlu EEG kepi ortalama 45 dakika sürede 

yerleştirilmiştir. Kep yerleştirme esnasında katılımcılara sözlü yönergeyle deneyin 

içeriğinden bahsedilmiştir. 

EEG kepinin yerleştirilmesinin ardından katılımcılar supin pozisyonda, kafaları 

destekleyici süngerlerle hareket edemeyecek şekilde sabitlenerek MR cihazına 

yerleştirilmişlerdir. Ardından deney başlatılmış ve deney süresince eşzamanlı EEG-

fMRG kayıtlamaları sürdürülmüştür. Her katılımcı için MR içinde yapılan EEG-fMRG 

deneyleri yapısal MR çekimi, EEG kepi yerleştirme ve deneyin uygulanması süreçleri 

ile yaklaşık olarak 2,5 saatlik sürede gerçekleştirilmiştir.  

3.3.2. Eşzamanlı EEG-fMRG Kayıtlamasında Kullanılan EEG Kayıt Sistemi 

Eşzamanlı EEG/fMRG ölçümleri için Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde 

(NPİSTANBUL) kurulu bulunan 1,5T MR tarayıcısı (Achieva, Philips Healthcare, Best, 

Hollanda) kullanılmıştır. MR ile eşzamanlı EEG ölçümleri içinse, doğrudan şebeke 

akımı gerektirmeden MR uyumlu bir akü ile beslenebilen, bu şekilde 50 Hz 

gürültüsünden de arınmış ölçüme olanak sağlayan, 33+1 kanallı, kanal başına 5 kHz 

örnekleme hızına sahip bir EEG yükselticisi (BrainAmp MR+, BrainProducts, 

Almanya) kullanılmıştır. MR odası içindeki yükseltici modülle kayıt bilgisayarı 

arasında optik kablo ile veri aktarımı yapılmıştır.  

EEG ölçümleri MR uyumlu EEG kepleri yardımıyla genişletilmiş 10/20 elektrot 

yerleştirme sistemine göre Şekil 3-2'de gösterilen 31 veri elektrodundan referans olarak 

FCz elektrodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Topraklama içinse AFz elektrodu 

kullanılmıştır. 
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Şekil 3-2: MR uyumlu EEG kepinin genişletilmiş 10/20 elektrot yerleştirme sistemine 
uygun 31 veri elektrodunun yerleşimi ve adlandırması. 

 

MR ortamında gerçekleştirilen EEG ölçümlerinde iki önemli artefakt kaynağı 

mevcuttur: 

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

gradyanları ve radyo frekans (RF) darbeleri gibi değişken ve güçlü manyetik alanların 

EEG elektrotları üzerinde indüklediği akımlar.  

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

alanı altında nabız vurusuna bağlı olarak EEG elektrotlarında oluşan minimal 

hareketlerin elektrotlarda indüklediği akımlar.  

Özellikle ilk artefakt tipini başarıyla temizleyebilmek için EEG sinyalinin kendi 

frekans bandına göre çok daha yüksek bir frekansta örneklenmesi fayda sağlamaktadır. 

Bu nedenle EEG ölçümleri 5000 Hz örnekleme hızı ile gerçekleştirilmiştir. Gradyan 

artefaktının temizlenmesinden sonra ise örnekleme hızı 1000 Hz'e düşürülmüştür.   



 16

BKG’den kaynaklanan artefaktları gidermekte yardımcı olmak üzere ise sırt 

bölgesine yerleştirilen bir elektrot ile elektrokardiyogram (EKG) kaydı 

gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca MR gradyan artefaktlarının daha başarılı bir şekilde filtrelenmesi için 

MR cihazının saati ile EEG cihazının örnekleme frekansını senkronize etmeyi sağlayan 

bir senkronizasyon kutusu (Syncbox, BrainProducts, Almanya) kullanılmıştır. 

Düzeneğin detaylı şeması ve açıklaması Şekil 3-3'te görülmektedir. Bu ölçüde hassas 

bir senkronizasyon, BOLD işaretinin yavaşlığı nedeniyle EEG-fMRG verilerinin 

çakıştırılması açısından yaşamsal bir önem arz etmese de, EEG üzerinde oluşan MR 

gradyan artefaktlarının giderilmesinde önemli bir kazanım sağlamaktadır. 

MR cihazının görüntü alma dönemlerini belirleyen MR volüm işareti de, uyaran 

sunum bilgisayarının PCMCI arayüzüne bağlanan bir çoklu giriş/çıkış (NI-DAQ 6062e, 

National Instruments, ABD) kartının analog girişi ile yakalanıp sayısal çıkışı üzerinden 

EEG cihazının USB arayüzündeki TTL tetik girişlerine yansıtılmıştır. Bu bağlantı ile 

çok kısa süreli bir darbe şeklinde olan volüm işareti EEG cihazının örnekleme hızı ile 

yakalanabilecek ölçüde uzatılarak EEG sayısallaştırma frekansında örneklenmiş ve 

EEG örnekleriyle tam senkronize olarak kaydedilmiştir.   

EEG ölçümlerinde elektrot ve kablolar üzerinde akım indüklenmesini en aza 

indirecek şekilde tasarlanmış ve gerek elektrot gerekse yükseltici tarafında 10 kOhm'luk 

dirençler içeren EEG kepleri (BrainCap, BrainProducts, Almanya) kullanılmış ve 

kabloların döngüler oluşturması önlenmiştir. 
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Şekil 3-3: Eşzamanlı EEG-fMRG ölçüm sisteminin bileşenleri ve bağlantı şeması. 

BrainAmp MR+ USB adaptörü bir yandan BrainAmp MR+ EEG yükselticisinden fiberoptik kablo aracılığıyla aldığı 
EEG işaretlerini ve uyaran sunum bilgisayarına bağlı National Instruments NI-DAQ 6062e çoklu giriş/çıkış kartının 
dijital çıkışından gelen MR volüm işareti ve sayaç çıkışından gelen görsel uyaran işaretlerini aynı hızda örnekleyerek 
kayıt bilgisayarına USB arayüzü ile aktarırken, öte yandan senkronizasyon kutusundan (SyncBox) gelen MR saatine 
ilişkin işaretleri kullanarak EEG örnekleme fazını MR saati ile senkronize etmektedir. Uyaran sunum bilgisayarı 
PCMCI arayüzü ile bağlı olduğu NI-DAQ 6062e kartının sayaçlarını kullanarak uyaran dizilerini oluşturmakta ve 
görsel uyaran cihazını kontrol etmektedir. MR volüm işareti ise NI-DAQ 6062e kartının analog girişi tarafından 
yakalanmakta ve dijital bir çıkış ile BrainAmp USB adaptörüne aktarılmaktadır. Böylelikle durağan hal uyarımı için 
uyaran frekansının yüksek bir kesinlikle kontrol edilmesi ve MR volüm işaretiyle kesin senkronizasyon 
sağlanmaktadır. 
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3.3.3. Eşzamanlı EEG-fMRG Kayıtlamasında Kullanılan Uyaran Sunum 
Sistemi 

Farklı sıklıkta uygulanan görsel durağan hal uyaranlarının ortalama enerjisinin 

değişmemesi için %50 çevrim zamanı (İng.: duty cycle) ile yanıp sönen difüz ışık 

uyaranları oluşturulmuştur. Uyaran kaynağı olarak 4 x 1 W beyaz LED’ler 

kullanılmıştır. Elde edilen difüz ışık, kafa bobininin üzerine yerleştirilmiş yarı geçirgen 

kağıtla kaplı bir ayna ile katılımcıya yansıtılmıştır (görme alanı 54.8º). Gönüllülerden 

deney sırasında, ayna üzerine fiksasyon için çizilmiş çarpı işaretine odaklanmaları 

istenmiştir. 

Uyaranların zamansal kesinliği NI-DAQ 6062e (National Instruments, ABD) 

çoklu giriş/çıkış kartının sayaç çıkışı kullanılarak sağlanmıştır. Sayaç çıkışından elde 

edilen her bir tetik aynı zamanda EEG cihazının USB arayüzündeki TTL tetik 

girişlerine yansıtılarak her uyaran kesin bir zamanlamayla EEG kaydı üzerine 

işaretlenmiştir. 

Gerek MR volüm işaretlerinin gerekse görsel uyaranların denetimi aynı 

bilgisayar ve ona bağlı çoklu giriş/çıkış kartı ile sağlandığından, MR volüm işaretleri 

aynı zamanda uyaranların çekim içerisindeki zamanlamasının kesin olarak 

belirlenmesinde de kullanılabilmiştir. Kayıt boyunca MR volüm tetiklerini yakalayan 

yazılım, uyaran bloklarının fMRG görüntüleri ile kesin bir zamansal birliktelik 

içerisinde başlatılmasını sağlamıştır. 

3.4. EEG Verilerinin Analizi 

3.4.1. Artefakt Eliminasyonu 

MR ile eşzamanlı gerçekleştirilen EEG kayıtlarını etkileyen gradyan ve BKG 

artefaktlarının giderilmesi amacıyla önerilen birçok teknik mevcuttur. Erdoğan (2009) 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği’nde yaptığı yüksek lisans 

çalışmasında 1,5 T MR cihazlarında EEG artefaktlarının giderilmesinde farklı 

algoritmaların etkinliklerini karşılaştırmış ve her ikisi de ortalama artefakt çıkartma 

(İng.: averge artifact subtraction, AAS) yöntemine dayanan gradyan artefaktı çıkarma 

(GAÇ) ve balistokardiyogram artefaktı çıkarma (BAÇ) algoritmalarının (Allen ve ark. 

1998; Allen ve ark. 2000) en başarılı algoritmalar olduğunu belirlemiştir. 
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3.4.1.1. Gradyan Artefaktının Özellikleri ve Eliminasyonu 

MR cihazının kayıt esnasında ürettiği manyetik alanlar EEG kablo ve 

elektrotları üzerinde elektromotor kuvvet (EMK) indüklenmesine neden olurlar. 

Gradyan artefaktı EEG sinyaline kıyasla oldukça yüksek genlikli olup genliği elektrot 

kablolarının oluşturduğu döngülerin alanına ve manyetik alan değişim hızına bağlıdır.  

Bu çalışmada gradyan artefaktı, GAÇ yöntemi ile giderilmiştir (Allen ve ark. 

2000; Erdoğan 2009). GAÇ yönteminde temel olarak yapılan, ortalama bir artefakt 

dalga formunun hesaplanıp artefaktlı EEG’den çıkarılmasıdır. Sürekli alınan fMRG 

kaydında beynin fonksiyonel görüntüsü TR kadar sürelerle yinelenerek 

kaydedilmektedir. Bu durum EEG üzerinde indüklenen gradyan artefaktının da TR 

periyodu ile tekrar etmesine neden olur. Gradyan artefaktının giderilmesinde, artefaktın 

periyodik olma özelliğinden faydalanılmaktadır. 

Tekrar eden artefakt dilimlerinin başlangıcının iyi tespit edilmesi GAÇ 

yönteminin başarısı açısından çok önemlidir. EEG verisi üzerinde gradyan 

artefaktlarının başlangıcı MR cihazından alınan ve her bir volüm çekimi başlangıcında 

oluşturulan tetik sinyali vasıtası ile tespit edilir. GAÇ ile artefakt giderme işleminde, 

EEG sinyali her bir dilimi bir TR süresince kaydedilmiş artefaktlı EEG verisi içerecek 

şekilde dilimlenir. Elde edilen dilimlerin ortalaması alınarak bir artefakt şablonu 

oluşturulur. Elde edilen şablon, artefaktlı veriden çıkarılarak gradyan artefaktı 

giderilmiş EEG verisi elde edilir (Allen ve ark. 2000). 

Bu çalışmada ortalama alma işlemi 21 EEG dilimi üzerinden yapılmıştır. 

Böylece artefakt şablonu içerisindeki EEG sinyali etkisi yaklaşık 21 kat zayıflatılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan görsel durağan hal uyarım frekansları tam sayılardan oluştuğu 

için, bu uyaranlar sırasında kaydedilen fMRG-BOLD sinyali için TR zamanının uyaran 

periyotlarının tam katı olarak seçilmesi, uyaranların TR ile zamansal kilitlenmesine yol 

açtığından, artefakt şablonunun yanıt sinyalini içermesine ve artefaktların temizlenmesi 

sırasında DHGUP bileşenlerinin de kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, TR 

süresi uyaran periyotlarının tam katı olmayacak şekilde (2981 ms) seçildiğinde, 

DHGUP’ların spektrumlarının uyaran frekansındaki güçlerinde ~%50 oranında artış 

elde edilmiştir. 

Şekil 3-4, fMRG ile eşzamanlı EEG ölçümünde MR gradyan artefaktları ve 

BKG artefaktları içeren 5 sn’lik bir EEG dilimini göstermektedir. Şekil 3-5 ise Allen ve 
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ark.’nın (2000) önerdikleri yöntemle aynı EEG diliminin MR gradyan artefaktlarından 

arındırılmış şeklini göstermektedir. EEG ile MR saatlerini senkronize eden ‘syncbox’ 

cihazı sayesinde gradyan artefaktlarının çoğunu başarılı bir şekilde gidermenin mümkün 

olduğu görülmektedir.  

Yüksek frekanslı gradyan gürültüsü GAÇ ile büyük ölçüde giderildiği için 

bundan sonraki adımlara geçmeden önce EEG sinyali 200 Hz kesim frekanslı bir alçak 

geçiren filtreden geçirilerek örnekleme hızı 5000 Hz'den 1000 Hz'e düşürülmüştür. 200 

Hz’in altında kalan az miktardaki gradyan artefaktı artıklarının giderilmesi için 

kullanılan yöntem ise ileride açıklanacaktır. 

 

  
Şekil 3-4: Gradyan (ve BKG) artefaktlı 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 sn). 

 

      
Şekil 3-5: Gradyan artefaktı giderilmiş (BKG artefaktlı) 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 
sn). 
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3.4.1.2. Balistokardiyogram Artefaktının Özellikleri ve Eliminasyonu 

Büyük genlikli gradyan artefaktları başarıyla giderildikten sonra EEG üzerinde 

kalp atımıyla senkronize BKG artefaktları izlenmektedir. Nabız dalgasına bağlı olarak 

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

manyetik alanı altında oluşan bu küçük hareketlenme elektrotlarda bir EMK 

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

1998). Bunun dışında, BKG’ye elektrot hareketi kadar olmasa da katkıda bulunduğu 

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

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

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

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

artefaktı gradyan artefaktı kadar stasyoner değildir ve dalga formu katılımcılar arası ve 

kanallar arası değişiklikler gösterir.  

Bu çalışmada BKG artefaktı BAÇ yöntemi ile giderilmiştir (Allen ve ark. 1998; 

Erdoğan 2009). BAÇ algoritmasında da GAÇ algoritmasına benzer şekilde bir ortalama 

artefakt dalga formu elde edilip artefaktlı veriden çıkarılır. BKG’nin durağan olmayan, 

zaman içinde değişim gösteren yapısı nedeniyle her artefaktlı dilim için ayrı bir artefakt 

şablonu hesaplanması zorunludur, bu nedenle artefakt şablonları kayan ortalama 

prensibine göre hesaplanır. Bu çalışmada artefakt şablonu hesaplanırken temizlenecek 

artefaktlı dilime en yakın 21 dilimin ortalaması alınmıştır. 

BAÇ yönteminde, GAÇ yönteminden farklı olarak artefakt başlangıcını yüksek 

bir doğrulukla veren MR volüm işareti gibi bir tetik sinyali yoktur. Onun yerine 

BKG’nin oluşma anını tespit etmek için sırttan kaydedilen tek kanal EKG verisindeki R 

tepelerinden faydalanılır. Öncelikle EKG sinyali üzerindeki R tepe noktaları tespit 

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

edilebilir.  

Şekil 3-6, fMRG ile eşzamanlı EEG ölçümünde BKG artefaktları içeren 5 sn’lik 

bir EEG dilimini göstermektedir. Şekil 3-7 ise aynı EEG dilimin BKG artefaktlarından 

arındırılmış şeklini göstermektedir. 
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Şekil 3-6: BKG artefaktlı 31 kanal EEG ve EKG sinyali (5 sn). 

 

  
Şekil 3-7: BKG artefaktı temizlenmiş 31 kanal EEG sinyali (5 sn). 

 

GAÇ ve BAÇ yöntemleri ile gerçekleştirilen artefakt eliminasyonu işlemleri 

tamamlandıktan sonra öncelikle, yüksek örnekleme frekansının gerekliliği olmadığı için 

EEG verisinin daha önce 1000 Hz olan örnekleme hızı, 250 Hz'e düşürülmüştür. Daha 

sonra veriye 1 Hz kesim frekanslı yüksek geçiren filtre uygulanmıştır. 

3.4.1.3. Bağımsız Bileşen Analizi (BBA) ile Artefakt Eliminasyonu 

Gradyan ve nabız artefaktlarının giderilmesinin ardından EEG sinyali üzerinde 

çeşitli kas kasılmaları ve göz hareketlerinden kaynaklanan artefaktlar kalır. Bunlardan 

kısa süreli ve yineleyici tipte olmayanlar görsel olarak incelenerek işaretlenirken, göz 
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hareketlerinden kaynaklanan ve kayıt boyunca birçok kez yinelenen artefaktları 

gidermekte ise bağımsız bileşen analizi (BBA; İng.: Independent Component Analysis, 

ICA) başarıyla kullanılmaktadır. BBA uygulaması sırasında aynı zamanda, gradyan ve 

BKG artefaktı temizliğinden geriye kalan yineleyici artık (rezidüel) artefaktlar da 

giderilir. 

EEG kanal verisi birçok nöral aktivite kaynağının karmaşık bir kombinasyonunu 

temsil etmektedir. EEG verisi kafa yüzeyinde farklı pozisyonlarda bulunan 

elektrotlardan kaydedildiğinden, teorik olarak her elektrot bu farklı nöral kaynakların 

ağırlıklı bir toplamını ölçecektir. BBA, farklı nöral kaynaklara ait ve eşzamanlı olarak 

kayıtlanmış olan sinyallerin doğrusal bir karışımı olan EEG verisini bağımsız 

bileşenlerine, başka bir deyişle nöral kaynaklara ait elektriksel potansiyellerin kafa 

yüzeyindeki projeksiyonuna geri döndürmeyi hedefler (Comon 1994). Bağımsız 

bileşenlerin hesaplanması matematiksel olarak basitçe şöyle ifade edilebilir: 

 

BB = X*W        (3-1) 

 

Denklemde (3-1) "X" EEG sinyaline ait matrisi, "BB" bağımsız bileşenleri, 

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

EEG kanal verisini bağımsız bileşenlere ayırmayı sağlayan ağırlık matrisidir 

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

bir EEG jeneratörünün aktivitesinin) EEG elektrotlarına hangi ağırlıkta yansıdığını 

gösteren bir topografik gösterim veya mekansal filtre olarak da tanımlanabilir.  

BBA, kafa yüzeyinden ölçülen elektriksel potansiyelleri bağımsız bileşenlerine 

ayırırken, zaman içinde şiddeti ve polaritesi birbirinden en bağımsız şekilde evrilen 

topografik paternler bulur. Bunu yaparken, beyin elektriksel aktivitesinden bağımsız 

jeneratörleri olan artefaktları da, ilgili jeneratörün yerleşimine uygun bileşenlere atar. 

Eşzamanlı EEG-fMRG kayıtlamalarından elde edilen veride artık BKG artefaktı kendini 

birçok kez yinelediğinden, BBA ile tespit edilebilmektedir. Göz hareketlerinden 

kaynaklanan elektriksel potansiyeller beyin elektriksel potansiyellerine göre yüksek 

genlikli olduğundan ve kayıt boyunca birçok kez yinelendiğinden, bu artefakt tipinin de 

ayrıştırılması BBA ile gerçekleştirilebilmektedir. İki artefakt tipinin de atandığı 
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bileşenler gerek zamansal gerekse topografik özellikleri ile kolaylıkla ayırt 

edilebilmektedir (Şekil 3-8).  

GAÇ yönteminden geriye kalan gradyan artefaktı ise Şekil 3.9’da görüldüğü gibi 

spesifik bir spektral bileşime sahip olduğu için, bağımsız bileşenlerin Fourier dönüşümü 

ile frekans alanındaki spektrumları incelenerek gradyan artefaktı artıklarının atandığı 

bileşen kolaylıkla belirlenebilmiştir (Şekil 3-9).  

 

 
Şekil 3-8: Göz artefaktı (A) ve BKG artefaktı (B) topografileri. 

 

 
Şekil 3-9: Gradyan artefaktının atandığı bir bileşinin frekans alanındaki görünümü. 

 

Artefakt eliminasyonu işlemleri tamamlandıktan sonra eşzamanlı EEG-fMRG 

kayıtlamalarında 31 kanaldan elde edilmiş olan EEG verisi, TP9 ve TP10 kanallarının 

ortalaması referans olarak kullanılarak yeniden referanslanmıştır. Bu şekilde kayıtlama 
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sırasında referans olarak kullanılmış olan FCz elektrodunun verisi de geri kazanılmıştır. 

Bunun ardından temizlenmiş EEG verileri Brain Vision Analyzer (BrainProducts, 

Almanya) programından analizler için kullanılacak olan MATLAB programına 

aktarılmıştır. 

3.4.2. Fourier Dönüşümü 

EEG sinyalleri kafa yüzeyinden ölçülen elektriksel aktivitenin zamana karşı 

değişimini ifade eden zaman serileridir. Sinyale katkı veren salınımların ayrımı çeşitli 

yöntemlerle yapılabilmekle birlikte en sık kullanılan yöntem Fourier dönüşümüdür. 

Prensip olarak tüm zaman serileri sinüzoidlerin toplamı olarak ifade edilebilir. 

Fourier dönüşümü sinyali oluşturan sinüzoidlerin faz ve genliklerini ifade eden 

kompleks bir dönüşümdür. 

 

(3-2) 

  

Denklemde (3-2) yer alan üssel ifade, kompleks düzlemde "2πf" açısal hıza 

sahip dairesel hareketi, yani "f" frekansındaki sinüzal salınımı ifade etmektedir. Bu 

şekilde, sinyalin içerdiği tüm sinüzoidlerin genlik ve fazları hesaplanarak, zaman 

alanındaki sinyal frekans alanına taşınmaktadır. Frekans alanında kompleks sayılardan 

oluşan "X(f)" sinyalinin mutlak değeri alındığında zaman alanındaki "x(t)" sinyalinin 

içerdiği sinüzoidlerin genlikleri, imajiner kısmın reel kısma bölümünün arctan’ı 

hesaplandığında ise bu sinüzoidlerin faz açısı bulunmaktadır.  

EEG gibi zamanda sürekli (İng.: continuous) sinyallerin sayısal bilgisayarlarda 

işlenebilmesi için sayısallaştırılarak ayrık zamana (İng.: discrete time) taşınması 

gerekmektedir. Bu amaçla, sürekli sinyal "∆t" kadar aralıklarla, yani "1/∆t" örnekleme 

frekansı ile örneklenmektedir. Bu şekilde ayrık zamanda elde edilen "x(n∆t), n=0 ,.., N-

1" sinyalinin Fourier dönüşümü (İng.: Discrete Fourier Transform, DFT) ise Denklem 

3-3’teki şekli almaktadır: 

 

(3-3) 

 

∫
∞

∞−

−

= dttxfX e
ftj π2

)()(

∑
−

=

−

=

1

0

2
N

n

n
N

k
j

nk exX
π



 26

Sinüzoidler stasyoner salınımlar olduğu için, Fourier dönüşümü ile bulunan 

frekans bileşenlerinin tüm zamanda eşit ağırlıkta var oldukları varsayılmaktadır. Bu 

özellik, durağan hal uyarılma potansiyelleri gibi stasyoner ritmik sinyallerin frekans 

alanında analizi için bir mahsur oluşturmamaktadır.  

Fourier dönüşümünde ilk bileşen olan 0 Hz bileşeni sinyalin zaman içindeki 

ortalama değerine karşılık gelen zemin hattını (İng.: baseline) veya diğer tanımıyla DC 

(doğru akım; İng.: direct current) bileşeni yansıttığı ve frekans analizi açısından bu 

bileşen değer taşımadığı için, Fourier dönüşümü öncesinde zaman sinyalinden kendi 

ortalama değeri çıkartılarak sinyal 0 ortalamalı (İng.: zero mean) hale getirilmekte, yani 

zemin hattı 0 değerine çekilmektedir (baseline correction). 

Fourier Dönüşümü stasyoner olduğu varsayılan veri üzerine uygulanırken, 

örneklenen verinin zamanda -/+ yönde ∞ kez yinelendiği varsayılmakta, bu nedenle 

örneklenen sonlu zaman penceresinin ilk ve son noktası farklı değerlere sahip olduğu 

taktirde, her yinelemede bir süreksizlik oluşmaktadır. Bundan kaynaklanacak hatayı 

gidermek için, Fourier Dönüşümü öncesinde incelenecek sinyal diliminin zaman 

alanında kenarlara doğru 0’a yaklaşan bir işlevle pencerelenmesi fayda sağlamaktadır. 

Bu amaçla genellikle Hanning veya Hamming pencereleme işlevleri kullanılmaktadır 

(Şekil 3-10).   

 

 
Şekil 3-10: Hanning ve Hamming pencereleme işlevleri. 
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Bu şekilde, Fourier Dönüşümü uygulanan zaman diliminin orta bölümü ağırlık 

kazanırken, kenarlarda oluşan süreksizliklerin oluşturacağı spektral artefaktların önüne 

geçilmiş olur. 

3.4.3. Zaman ve Frekans Alanındaki Analizler 

3.4.3.1. Zaman Alanı Analizleri 

Görsel uyaranların sunulduğu 15 TR’lik 3 bloktaki EEG sinyali zaman alanında 

1 sn’lik %50 örtüşen dilimlere ayrılmıştır. Bu şekilde 500 ms’lik adımlarla 1 sn’lik EEG 

dilimleri elde edilmiştir. Kullanılan tüm uyarım frekansları 2’nin katları olduğu için, 

dilimleme sonucunda uyaranların dilimin başına göre konumları sabit kalmış, dilimler 

uyaran dizileriyle zamansal kilitli olarak elde edilmiştir.  

 Her bloğun ilk 3 TR’lik kısmı henüz stasyoner salınım modunun oluşmamış 

olabileceği göz önüne alınarak analiz dışında bırakılmıştır.  Kalan dilimler arasından 

manuel artefakt işaretleme sürecinde işaretlenmiş olan bölümleri içeren dilimler 

çıkarılmıştır. Bunların ardından, bir katılımcı için tüm uyarım frekanslarındaki 

dilimlerin sayısı 100’den az olduğunda o katılımcı sonraki analiz aşamalarına 

katılmamıştır. Yeterli sayıda artefaktsız dilim sayısı elde edilemediği için dışlanan 

katılımcı sayısı ikidir. Her bir katılımcının her uyarım frekansı için 1 sn’lik EEG 

dilimlerinden 100 tanesi rastlantısal şekilde seçilmiş ve uyaran dizileriyle zamansal 

olarak kilitli bu dilimlerin ortalaması alınarak DHGUP’lar elde edilmiştir. 

3.4.3.2. Frekans Alanı Analizleri 

Süregiden EEG’nin frekans bileşiminin görsel uyarım döneminde ne şekilde 

değiştiğini ve görsel uyarımla oluşan DHGUP’ların frekans bileşimlerini ortaya koymak 

için aşağıda açıklanan frekans alanı analizleri uygulanmıştır. 

1) Spontan EEG’nin güç spektrumu: Tüm deneylerde ilk 10 TR’lik süre içinde 

yer alan ve katılımcı görsel uyaran dizisiyle karşılaşmadan önceki süregiden EEG 

aktivitesini yansıtan bölüm 1sn’lik %50 örtüşen dilimlere bölünmüştür. On dört farklı 

uyaran dizisinin öncesinde yer alan dilimler gruplanarak, bunların arasından rastlantısal 

olarak seçilen 100 dilim üzerinde Fourier dönüşümü ile güç spektrumları 

hesaplanmıştır. Bunun için, öncelikle her dilim kendi ortalama değeri çıkartılarak sıfır 

ortalamalı hale getirilmiş, ardından Hamming penceresinden geçirilerek Fourier 

dönüşümü hesaplanmıştır. Her EEG diliminin Fourier dönüşümünün mutlak değerinin 
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karesi alınıp dilimler arası ortalama hesaplanarak spontan EEG’nin güç spektrumu 

hesaplanmıştır. 

2) Ortalama DHGUP’ların güç spektrumu (uyarılmış aktivite; İng.: evoked 

activity): Görsel uyarımlarla uyarılmış, yani uyaran dizileriyle faz kilitli salınımların 

değerlendirilmesi için, uyaran dizisiyle zamansal olarak kilitli 1 sn’lik EEG dilimlerinin 

zaman alanında ortalaması alınarak hesaplanan ortalama DHGUP sinyalleri frekans 

alanına taşınmıştır. Ortalama DHGUP’un hesaplanması sırasında, uyaran dizisiyle faz 

kilitlenmesi göstermeyen EEG bileşenleri ortadan kaldırılırken, faz kilitli olan bileşenler 

belirginlik kazanmaktadır. Bunun ardından, her DHGUP sinyali ortalaması çıkarılarak 

sıfır ortalamalı hale getirilmiş, Hamming penceresinden geçirildikten sonra Fourier 

Dönüşümü uygulanarak elde edilen genlik değerlerinin karesi hesaplanıp ortalama 

DHGUP’un güç spektrumu elde edilmiştir. Bu şekilde, uyaran dizisine faz kilitli EEG 

bileşenlerinin frekans alanında elde edilen temsiline uyarılmış aktivite adı da 

verilmektedir. 

3) Tek DHGUP dilimlerinin güç spektrumu (toplam aktivite; İng.: total activity): 

Görsel uyarım uygulandığı sırada, sadece uyaran dizisi tarafından uyarılan 

potansiyelleri değil, aynı zamanda görsel uyarımın süregiden EEG aktivitesinde 

oluşturduğu diğer modülasyonları da ortaya koyabilmek için, uyaran dizisiyle faz 

kilitlenmesi göstermeyen EEG bileşenlerinin de hesaplanması gereklidir. Bu amaçla, 

süregiden EEG’nin güç spektrumu hesaplamasında olduğu gibi, tek DHGUP dilimleri 0 

ortalamalı hale getirilip Hamming penceresinden geçirildikten sonra Fourier dönüşümü 

ile frekans alanına taşınmış, elde edilen güç değerlerinin dilimler arası ortalaması 

hesaplanmıştır. Bu şekilde, her dilimin Fourier dönüşümünün içerdiği faz bilgisi göz 

ardı edilerek, görsel uyarım sırasındaki EEG’nin frekans bileşenlerinin güçleri 

fazlarından bağımsız olarak ortaya konmuştur. Bu yöntemle hesaplanan güç 

spektrumuna toplam aktivite adı da verilmekte ve uyaran dizisiyle faz kilitlenmesi 

gösteren ve göstermeyen frekans bileşenlerini kapsamaktadır. 

4) Görsel uyarımla faz kilitlenmesi göstermeyen EEG’nin güç spektrumu 

(sürülmemiş aktivite; İng.: undriven activity): DHGUP’ların ölçüldüğü uyarım 

dönemlerinde EEG’de görsel uyarım dizisiyle faz kilitlenmesi göstermeyen bileşenlerin 

ortaya konabilmesi için, madde 3’te belirtilen toplam aktivite güç spektrumundan, 

madde 2’de belirtilen uyarılmış aktivite güç spektrumu çıkarılmıştır. Bu şekilde görsel 
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uyarım sırasındaki toplam EEG aktivitesinin içinden uyarım dizisiyle faz kilitlenmesi 

göstermeyen bileşenler ayrıştırılmıştır. Bu yöntemle elde edilen güç spektrumu, spontan 

EEG’deki ritimlerin görsel uyarımdan ne şekilde etkilendiğini ortaya koymak açısından 

önemlidir. 

Yukarıda açıklanan yöntemlerle elde edilen güç spektrumları üzerinde aşağıdaki 

analizler gerçekleştirilmiştir: 

A) Gerek ortalama DHGUP sinyallerinden elde edilen uyarılmış aktivitenin, 

gerekse tek DHGUP dilimlerinden elde edilen toplam aktivitenin güç spektrumlarında, 

literatürle uyumlu olarak temel uyarım frekansı ve harmoniklerinde tepeler oluşmuştur. 

DHGUP’ların frekans karakteristiklerinin değerlendirilmesinde, temel uyarım 

frekansındaki gücün yanısıra, harmoniklerdeki gücün temel uyarım frekansındaki güce 

bağlı olarak değerlendirilmesi yöntemine de başvurulmuştur (Rager ve Singer 1998). Bu 

amaçla, Oz kanalından elde edilen DHGUP’ların güç spektrumları hesaplandıktan sonra 

14 uyarım frekansı için birinci harmoniğin gücünün temel uyarım frekansındaki güce 

oranı hesaplanmıştır. Bu oranların uyarım frekansları arasında ne şekilde farklılaştığı 

analiz edilmiştir. 

B) Spontan EEG’deki bireysel alfa tepe frekansı ile DHGUP’lar arasındaki 

ilişkiyi araştırmak için, bireysel alfa tepesine uygun frekanstaki uyarım ile Oz 

kanalından elde edilen DHGUP’ların uyaran frekansı ve birinci harmoniğindeki güçleri, 

alfa tepesine komşu frekanslardaki uyarımlarla elde edilenlerle karşılaştırılmıştır. Bunun 

için, her katılımcının spontan EEG spektrumundaki alfa tepe frekansı belirlenmiş, varsa 

bununla eş frekanstaki görsel uyarımla elde edilen DHGUP’un, yoksa buna en yakın iki 

görsel uyarım frekansındaki DHGUP’un uyarılmış ve toplam aktiviteleri, en yakın iki 

komşu uyarım frekansında elde edilenlerin ortalamasıyla karşılaştırılmıştır. Bu amaçla 

üç ayrı karşılaştırmada, uyarım frekansındaki güç, birinci harmoniğin gücü ve birinci 

harmoniğin gücünün temel uyarım frekansındaki güce oranı kullanılmıştır. 

C) Farklı görsel uyarım frekanslarının spontan EEG’deki alfa ritmini ne şekilde 

etkilediğini ortaya koymak için, görsel uyarım sırasında elde edilen toplam aktiviteden 

uyaranlarla faz kilitlenmesi gösteren uyarılmış aktiviteyi çıkartarak hesaplanan 

sürülmemiş aktivitenin güç spektrumlarında (madde 4) Oz kanalından elde edilen 

katılımcının bireysel alfa tepesindeki güç, spontan EEG’nin alfa tepesindeki güçle 

karşılaştırılmıştır. 
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3.5. İstatistiksel Analizler 

On dört farklı frekansta görsel uyarımla elde edilen DHGUP’ların frekans 

karakteristikleri arasındaki farkların ortaya konması için, her birinde Oz kanalından elde 

edilen spektrumda, uyarım frekansının birinci harmoniğinde elde edilen gücün uyarım 

frekansındaki güce oranı hesaplandıktan sonra, denek içi faktör olarak uyarım frekansını 

(14 seviye: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 Hz) içeren bir yinelenmiş 

ölçümler için ANOVA testi uygulanarak (SPSS 16.0) bu oranın uyarım frekansları 

arasında anlamlı değişim gösterip göstermediği sınanmıştır. Oluşan farkların hangi 

uyarım frekanslarında ortaya çıktığını incelemek içinse, sapma (İng.: deviation) tipi 

kontrast kullanılarak, her uyarım frekansında elde edilen değerin, tüm uyarım 

frekanslarında elde edilen değerlerin ortalamasından anlamlı derecede sapıp sapmadığı 

araştırılmıştır. 

Spontan EEG alfa frekansının DHGUP ile ilişkisinin araştırıldığı analizlerde, 

alfa frekansına uyan uyarım frekansındaki DHGUP’un spektrumunda uyarım 

frekansındaki güç, birinci harmoniğindeki güç ve birinci harmonikteki gücün uyarım 

frekansındaki güce oranı, alfa tepesine komşu uyarım frekanslarındaki değerlerle 

Wilcoxon testi ile (SPSS 16.0) karşılaştırılmıştır.  

Son olarak, spontan EEG’deki alfa tepesinin farklı uyarım frekanslarından ne 

şekilde etkilendiğini araştırmak için, katılımcıların spontan EEG’sinde bireysel alfa 

tepesinde elde edilen güç, görsel uyarımlar sırasında elde edilen sürülmemiş aktivitenin 

güç spektrumlarında aynı frekanstaki güç değerleriyle Wilcoxon testi (SPSS 16.0) ile 

karşılaştırılmıştır.   
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4. BULGULAR 

MR ortamında kaydedilmiş olan EEG verisinden gradyan ve BKG artefaktları, her 

ikisi de ortalama artefakt çıkartma yaklaşımına dayalı olan GAÇ ve BAÇ yöntemleriyle 

giderildikten sonra EEG kayıtları gözden geçirilerek kas aktivitesi gibi dönemsel artefaktlar 

manuel olarak işaretlendi. Bunun ardından, manuel olarak işaretlenmiş artefakt bölgeleri 

dışlanarak uygulanan BBA yöntemiyle göz hareketlerinden kaynaklanan artefaktlar ve 

artık gradyan ve BKG artefaktları temizlendi. Bu aşamaların sonunda artefaktlardan 

tümüyle temizlenmiş olan EEG verilerine aşağıdaki analizler uygulandı.  

4.1. Zaman Alanındaki Analizler 

Görsel uyaranların sunulduğu 15 TR’lik 3 bloktaki EEG sinyali zaman alanında 

1 sn’lik %50 örtüşen dilimlere ayrıldı. Artefaktlı dilimler çıkarıldıktan sonra, 2 

katılımcıda bazı uyarım frekanslarındaki dilimlerin sayısı 100’ün altında kaldığından bu 

2 katılımcıya ait veriler sonraki analiz aşamalarına katılmadı. 30 katılımcının her 

uyarım frekansı için 1 sn’lik dilimlerden rastlantısal olarak seçilen 100 tanesinin 

ortalaması alınarak DHGUP’lar elde edildi. Şekil 4-1 ve 4-2’de, her uyarım frekansında 

Fz, Cz, Pz ve Oz elektrodundan elde edilen ortalama DHGUP'ların 30 katılımcıdaki 

büyük ortalamaları görülmektedir. Şekilde net olarak görüldüğü gibi uyarım frekansını 

izleyen periyodik paternler oluşmuştur ve yüksek frekanslara doğru gidildikçe sinyalin 

genliğinde azalma görülmekte birlikte, bu düşüş monoton değildir ve 10 Hz uyarım 

frrekansında yerel bir genlik artışı görülmektedir. 

Farklı uyarım frekanslarındaki DHGUP yanıtları incelendiğinde, 4, 6 ve 8 Hz 

uyarım frekanslarında uyarım frekansının katlarındaki harmonik salınımların temel 

uyarım frekansındaki salınımlara benzer bir ağırlığı olduğu gözlenirken, 10, 12, 14 ve 

18 Hz frekanslarındaki yanıtların gittikçe harmonik bir osilatörün davranışına benzer 

şekilde sadece uyarım frekansında sinüzoide yakın bir paterne sahip olduğu, 22 Hz 

uyarımında ise harmonik distorsiyonun tekrar belirginleştiği görülmektedir. Uyarım 

frekansına bağımlı olarak DHGUP yanıtlarında ortaya çıkan bu değişimin nicel 

değerlendirmesi için Fourier Dönüşümü ile frekans alanı analizleri gerçekleştirilmiş ve 

güç spektrumlarından elde edilen temel uyarım frekansının birinci harmoniğindeki 

gücün temel uyarım frekansındaki güce oranının uyarım frekansına bağlı değişimi 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
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Şekil 4-1: 4 Hz ve 22 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) zaman alanında ortalama alınarak 
elde edilen DHGUP'ların büyük ortalamaları (N=30). 

X ekseni zamanı, Y ekseni ise amplitüd değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 4-2: 26 Hz ve 46 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) zaman alanında ortalama alınarak 
elde edilen DHGUP'ların büyük ortalamaları (N=30). 

X ekseni zamanı, Y ekseni ise amplitüd değerlerini göstermektedir. 
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4.2. Frekans Alanındaki Analizler 

4.2.1. Ortalama DHGUP’ların Frekans Alanındaki Analizi (Uyarılmış Aktivite) 

Öncelikle, zaman alanında ortalama alınarak elde edilen DHGUP’ların Fourier 

Dönüşümü ile güç spektrumları hesaplanarak frekans bileşimleri ortaya konmuştur. 

Şekil 4-3 ve 4-4, 14 uyarım frekansı için Fz, Cz, Pz ve Oz kanallarında ölçülen 

DHGUP’ların güç spektrumlarının büyük ortalamalarını göstermektedir. Bu 

spektrumlarda, DHGUP’ların zaman alanında ortalama alma işlemiyle elde edilmesine 

bağlı olarak, sadece uyaran dizisiyle faz kilitli bileşenlerden oluşmaları (uyarılmış 

aktivite) nedeniyle, arka plan EEG’sine ait bileşenlerin büyük ölçüde silindiği 

görülmektedir. Bunun sonucunda, elde edilen spektrumlar büyük ölçüde uyarım 

frekansı ve harmoniklerindeki tepelerden oluşmaktadır. Arka plan aktivitesinin artıkları, 

sadece yüksek frekanslardaki uyarımlarla elde edilen DHGUP’ların spektrumlarında, 

uyarana bağlı bileşenlerin güçleri çok düşük olduğu için gözlenebilmektedir. 

DHGUP spektrumlarının uyarım frekansına bağlı olarak değişimleri 

incelendiğinde, uyarım frekansı arttıkça uyarım frekansındaki gücün genel olarak 

azaldığı, ancak bu düşüşün monoton olmadığı ve belirli frekanslarda yerel artışlar 

gösterdiği izlenmektedir. Bunun yanısıra, özellikle uyarım frekansının birinci 

harmoniğindeki gücün temel uyarım frekansındaki güce oranının da homojen olmadığı 

ve uyarım frekansına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği saptanmaktadır. Daha yüksek 

harmonikler ise, görece düşük güçleri nedeniyle, düşük uyarım frekanslarındaki yanıtlar 

dışında belirgin olarak gözlenememektedir. 
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Şekil 4-3: 4 Hz ve 22 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) ortalama DHGUP'ların frekans 
alanına aktarılması ile elde edilen uyarılmış aktivite güç spektrumları (N=30). 

X ekseni frekansı, Y ekseni ise spektral gücü göstermektedir. 
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Şekil 4-4: 26 Hz ve 46 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) ortalama DHGUP'ların frekans 
alanına aktarılması ile elde edilen uyarılmış aktivite güç spektrumları (N=30). 

X ekseni frekansı, Y ekseni ise spektral gücü göstermektedir. 
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4.2.2. Tek DHGUP Dilimlerinin Frekans Alanındaki Analizi (Toplam Aktivite) 

Uyaran dizisiyle zamansal olarak kilitli EEG dilimlerinin ortalanmasıyla elde 

edilen ortalama DHGUP’ların dayandığı, arka plan EEG’si ve uyarılma potansiyeline 

ilişkin varsayımlardan bağımsız olarak bulguları test edebilmek için, ikinci adımda, her 

katılımcının ortalaması alınmamış DHGUP dilimlerinin Fourier Dönüşümü ile güç 

spektrumları hesaplanarak, bu şekilde elde edilen güç değerlerinin 100 dilim üzerinden 

ortalaması hesaplanmıştır. Böylece, zaman alanında EEG dilimlerini ortalamanın 

yaratabileceği yanlılığın (bias) önüne geçilerek, spektral alanda elde edilen tepelerin 

gerçek tek DHGUP dilimlerinde var olan salınımları yansıtması sağlanmıştır (Şekil 4-5 

ve 4-6). 

EEG’nin görsel uyarım sırasındaki toplam gücünü yansıtan bu spektrumlarda, 

EEG’nin 1/f karakterine bağlı olarak frekans arttıkça güçlerde üssel bir azalma olduğu 

için, güç değerlerini logaritmik olarak gösteren desibel (dB, 10 x log (S(f))) ölçeği 

kullanılmıştır.  

Özellikle Oz kanalından elde edilen güç spektrumlarında, arka plan EEG’sinin 

spektral karakteristiğinin yanısıra, ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarındakine 

benzer şekilde uyarım frekansı ve harmoniklerinde de tepeler olduğu görülmektedir. 

Bunların dışında, 50 Hz frekansındaki şebeke gerilimi kaynaklı artefaktın etkisi de 

gözlenmektedir. Ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarında 50 Hz şebeke 

gürültüsünün gözlenmemesi, uyaran dizisiyle zamansal kilitli EEG dilimlerinde şebeke 

gürültüsünün rastlantısal fazlarla yer alması nedeniyle temizlenmesine bağlıdır. Buna 

karşın, MR ortamında yapılan EEG kayıtlamalarında tek DHGUP dilimlerinden elde 

edilen güç spektrumlarında şebeke gürültüsü bir ölçüde bulunmaktadır. 

Tek DHGUP dilimlerinin güç spektrumlarında da ortalama DHGUP güç 

spektrumlarında gözlenene benzer şekilde, uyarım frekansı arttıkça, temel uyarım 

frekansındaki gücün monoton olmayan bir şekilde azaldığı ve belirli uyarım 

frekanslarında yerel artışlar gösterdiği saptanmaktadır. Bunun yanısıra, dB ölçeğinden 

kaynaklı bir şekilde, birinci harmonikten daha yüksek harmoniklerdeki tepeler de 

gözlenebilmektedir.  
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Şekil 4-5: 4 Hz ve 22 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) tek DHGUP dilimlerinden hesaplanan 
toplam aktivite güç spektrumları (N=30). 

X ekseni frekansı, Y ekseni ise dB ölçeğindeki spektral gücü göstermektedir. 
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Şekil 4-6: 26 Hz ve 46 Hz arasındaki uyarım frekanslarında orta hat frontal, santral, 
pariyetal ve oksipital kanallarda (Fz, Cz, Pz ve Oz) tek DHGUP dilimlerinden hesaplanan 
toplam aktivite güç spektrumları (N=30). 

X ekseni frekansı, Y ekseni ise dB ölçeğindeki spektral gücü göstermektedir. 
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4.2.3.  Farklı Uyarım Frekanslarıyla Elde Edilen DHGUP’ların Frekans 
Karakteristikleri 

Şekil 4-7’nin sol yarısında, tüm uyarım frekanslarına karşı Oz kanalından elde 

edilen ortalama DHGUP’ların güç spektrumu (uyarılmış aktivite) büyük ortalamalarının 

uyarım frekansına bağlı olarak değişimi yer almaktadır. Şekilde, x ekseninde uyarım 

frekansı, y ekseninde güç spektrumundaki frekans bileşenleri ve z ekseninde renk 

kodlamasıyla güç değerleri gösterilmektedir. Diagonalde yer alan iz, temel uyarım 

frekansındaki güç değerlerini, bunun solunda yer alan izler ise temel uyarım frekansının 

katlarındaki harmonik bileşenlerin güç değerlerini temsil etmektedir. Temel uyarım 

frekansında ve birinci harmoniğindeki sinyal gücü kuvvetli biçimde izlenirken, daha 

yüksek harmoniklerdeki güçlerin giderek azaldığı görülmektedir.  

Şeklin sağ yarısında ise, yine Oz kanalında ölçülen tek DHGUP dilimlerinde 

hesaplanan güç spektrumlarının (toplam aktivite) tüm katılımcılardaki büyük 

ortalamaları görülmektedir. Şekilde x, y ve z eksenleri, sol yarıdakine uygun şekilde, 

uyarım frekansı, spektral frekans bileşenleri ve güç değerlerini yansıtmaktadır. Bu 

şekilde hesaplanan güç spektrumlarının, ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarından 

farklı olarak arka plan EEG’sinin içerdiği bileşenleri de kapsamasına karşın, şeklin 

diagonalinde uyarım frekansındaki güçler ve bunun solunda da uyarım frekansının 

katlarındaki harmonik salınımların güçleri görülebilmektedir. Ayrıca, 10 Hz civarında 

tüm uyarım frekanslarına yayılan arka plan alfa aktivitesi net olarak izlenmektedir.  

Şekil 4-8, Şekil 4-7’de diagonalde belirgin şekilde gözlenen temel uyarım 

frekansındaki güç değişimlerini göstermektedir. Sol yarıda, ortalama DHGUP’lardan 

hesaplanan uyarılmış aktivitenin temel uyarım frekansındaki güçleri gösterilirken, sağ 

yarıda ise tek DHGUP dilimlerinden elde edilen toplam aktivitenin güç spektrumlarında 

temel uyarım frekansında yer alan güçler görülmektedir.  

Her iki gösterimde de uyarım frekansındaki gücün uyarım frekansı arttıkça 

azaldığı görülmekle birlikte, 10 Hz uyarım frekansında bir global maksimum  elde 

edilmekte, 22 Hz ve 34-38 Hz bandında ise gücün düşme eğiliminin azaldığı iki omuz 

gözlenmektedir. 
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Şekil 4-7: Tüm uyarım frekanslarında ortalama DHGUP'lardan hesaplanan uyarılmış 
aktivite (solda) ve tek DHGUP dilimlerinden hesaplanan toplam aktivite (sağda) güç 
spektrumlarının tüm katılımcılar üzerinde hesaplanmış büyük ortalamaları. 

Spektrumlar Oz kanalı verilerinden hesaplanmıştır. X ekseninde uyarım frekansı, Y ekseninde spektral frekans 
bileşenleri, renk ile kodlanan Z ekseninde ise güç değerleri görülmektedir. Şeklin diagonalinde yer alan iz, temel 
uyarım frekansındaki güçleri, bunun solunda yer alan izler ise uyarım frekansının katlarındaki harmonik bileşenlerin 
güçlerini ortaya koymaktadır. 

 

 
Şekil 4-8: Tüm uyarım frekansları için ortalama DHGUP'lardan hesaplanan uyarılmış 
aktivite (solda) ve tek DHGUP dilimlerinden hesaplanan toplam aktivite (sağda) güç 
spektrumlarında temel uyarım frekansındaki güçler (N=30). 

Güç spektrumları Oz kanalı verilerinden hesaplanmıştır. X ekseni uyarım frekansını, Y ekseni ise spektral gücü 
göstermektedir. 
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4.2.4. DHGUP’larda Temel Uyarım Frekansı ve Harmoniklerindeki Gücün 
Uyarım Frekansıyla Bağıntısı 

Öncelikle, ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarında 4-46 Hz arasındaki 14 

uyarım frekansı için birinci harmoniğin gücünün temel uyarım frekansındaki güce oranı 

hesaplanmış, Oz elektrodundan elde edilen oranların uyarım frekansına bağımlı olarak 

anlamlı bir değişim gösterip göstermediği yinelenmiş ölçümler için ANOVA testi ile 

araştırılmıştır. Şekil 4-9’un sol yarısında, 14 uyarım frekansı için birinci harmoniğin 

gücünün temel uyarım frekansındaki güce oranının uyarım frekansları arasındaki 

değişimi izlenmektedir. 

On dört farklı uyarım frekansında elde edilen oranlar için uyarım frekansının 

etkisi genel olarak anlamlı bulunmuştur (F(13/377)=1,81; p=0,039). Tüm uyarım 

frekanslarında birinci harmonikteki gücün temel uyarım frekansındaki güce oranının 

ortalaması 1,844, standart hatası 0,371’dir. On dört uyarım frekansı için ayrı ayrı elde 

edilen oranlar (Tablo 4-1), bu ortalama oran ile karşılaştırılmıştır. 12 Hz (p<0,001), 14 

ve 18 Hz (p<0,005) ve 26, 38, 42 ve 46 Hz (p<0,001) uyarım frekansları için elde edilen 

oranlar ortalama orandan anlamlı derecede küçük bulunmuştur. 6 Hz uyarım frekansı 

için elde edilen oran ise ortalamadan anlamlı derecede büyük bulunmuştur (p<0,05). 

 

 
Şekil 4-9: Tüm uyarım frekansları için Oz kanalından kaydedilmiş ortalama 
DHGUP'lardan elde edilen uyarılmış aktivite (solda) ve tek DHGUP dilimlerinden elde 
edilen toplam aktivite güç spektrumlarında (sağda), birinci harmoniğin gücünün temel 
uyarım frekansındaki güce oranı. 

X ekseni uyarım frekansını, Y ekseni ise oranı göstermektedir. 
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Tablo 4-1: Ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarında birinci harmoniğin gücü/temel 
uyarım frekansındaki güç oranlarının ortalamaları, standart hataları ve tüm uyarım 
frekanslarındaki ortalama orandan sapmanın istatistiksel anlamlılığı.  

Uyarım Frekansı 
Birinci Harmoniğin Gücü /  

Temel Uyarım Frekansındaki Güç 
Standart Hata p 

4 Hz 3,274 1,808 0,416 

6 Hz 4,695 1,386 0,051 

8 Hz 4,58 2,372 0,227 

10 Hz 1,108 0,502 0,237 

12 Hz 0,334 0,121 0,000 

14 Hz 0,457 0,103 0,002 

18 Hz 0,531 0,153 0,003 

22 Hz 5,02 3,998 0,403 

26 Hz 0,079 0,019 0,000 

30 Hz 3,888 1,361 0,143 

34 Hz 1,4 0,853 0,573 

38 Hz 0,118 0,023 0,000 

42 Hz 0,2 0,09 0,000 

46 Hz 0,127 0,044 0,000 

 

Aynı analiz, tek DHGUP dilimlerinden hesaplanan toplam aktivite güç 

spektrumlarının ortalamalarına da uygulanmıştır. Şekil 4-9’un sağ yarısı, 14 uyarım 

frekansı için birinci harmonikteki gücün temel uyarım frekansındaki güce oranının 

uyarım frekansları arasındaki değişimini göstermektedir. 

Görsel uyarım sırasındaki toplam aktivite güç spektrumlarında birinci 

harmoniğin gücünün temel uyarım frekansındaki güce oranının 14 farklı uyarım 

frekansı arasındaki değişimi de ileri derecede anlamlı bulunmuştur (F(13/377)=18,84; 

p<0,001). Tüm uyarım frekanslarında birinci harmonikteki gücün temel uyarım 

frekansındaki güce oranının ortalaması 0,532, standart hatası 0,035’tir. On dört uyarım 

frekansı için ayrı ayrı elde edilen oranlar (Tablo 4-2), bu ortalama ile karşılaştırılmış, 

12, 14, 18, 26, 34, 38, 42 ve 46 Hz uyarım frekansları için elde edilen oranlar ortalama 

orandan anlamlı derecede küçük bulunmuştur (p<0,001). 4 ve 6 Hz uyarım frekansı için 

elde edilen oranlar ise ortalamadan anlamlı derecede büyük bulunmuştur (p<0,001).  



 44

Tablo 4-2: Tek DHGUP dilimlerinin güç spektrumlarının ortalamalarında birinci 
harmoniğin gücü/temel uyarım frekansındaki güç oranlarının ortalamaları, standart 
hataları ve tüm uyarım frekanslarındaki ortalama orandan sapmanın istatistiksel 
anlamlılığı. 

Uyarım 
Frekansı 

Birinci Harmoniğin Gücü /  
Temel Uyarım Frekansındaki Güç 

Standart Hata p 

4 Hz 1,435 0,185 0,000 

6 Hz 1,865 0,294 0,000 

8 Hz 0,702 0,126 0,143 

10 Hz 0,433 0,159 0,49 

12 Hz 0,246 0,066 0,000 

14 Hz 0,308 0,053 0,000 

18 Hz 0,285 0,051 0,000 

22 Hz 0,494 0,065 0,563 

26 Hz 0,237 0,027 0,000 

30 Hz 0,520 0,111 0,909 

34 Hz 0,308 0,041 0,000 

38 Hz 0,253 0,022 0,000 

42 Hz 0,199 0,013 0,000 

46 Hz 0,167 0,012 0,000 

 

4.3. Spontan Alfa Frekansıyla DHGUP’lar Arasındaki İlişki 

Spontan EEG spektrumunda global bir tepe oluşturan alfa aktivitesinin 

katılımcıya özgü tepe frekansı ile DHGUP’lar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Her 

katılımcı için, tüm deneylerin ilk 10 TR’lik uyaransız dönemlerinde Oz kanalından elde 

edilen toplam 100 EEG diliminin güç spektrumlarının ortalaması alınarak, spontan 

EEG’nin güç spektrumu hesaplanmıştır. Spontan EEG güç spektrumlarında her 

katılımcının bireysel spontan alfa tepe frekansı belirlenmiştir. Şekil 4-10, 30 

katılımcının alfa tepe frekanslarının dağılımını göstermektedir. 

Her katılımcı için bulunan spontan alfa tepe frekansına uygun frekansta 

uygulanan görsel uyaranlarla elde edilen ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarında 

(uyarılmış aktivite) ve tek DHGUP dilimlerinin güç spektrumlarında (toplam aktivite) 

uyarım frekansındaki güç, uyarım frekansının birinci harmoniğindeki güç ve birinci 
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harmoniğin gücünün uyarım frekansındaki güce oranları hesaplanmıştır. Spontan alfa 

tepe frekansı, uygulanan uyarım frekanslarından biriyle tam uyumlu olduğunda söz 

konusu uyarım frekansındaki güç spektrumları kullanılırken, tam olarak spontan alfa 

frekansına uygun bir uyarım frekansı bulunmadığı durumda en yakın iki uyarım 

frekansındaki spektrumların ortalaması hesaplanmıştır (Tablo 4-3). Daha sonra, spontan 

alfa tepe frekansına komşu olan uyarım frekanslarında da aynı değerler hesaplanmıştır 

(Tablo 4-3). 

 

 
Şekil 4-10: Alfa tepe frekansının katılımcılar arası dağılımı. 

 

Tablo 4-3: Spontan EEG alfa tepe frekanslarına karşılık gelen frekanslar ve komşu 
uyarım frekansları. 

Spontan EEG Alfa  
Frekansı 

Alfa Tepesine Uygun  
Uyarım Frekansları 

Alfa Tepesine Komşu  
Uyarım Frekanslar 

9 Hz 8 ve 10 Hz 6 ve 12 Hz 

10 Hz 10 Hz 8 ve 12 Hz 

11 Hz 10 ve 12 Hz 8 ve 14 Hz 

12 Hz 12 Hz 10 ve 14 Hz 

 

Ortalama DHGUP’ların güç spektrumlarından elde edilen uyarılmış aktivite 

spektrumlarında temel uyarım frekasındaki güçlerle yapılan analizde, alfa tepe 
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frekansına uygun frekansta uyaran sunumunun yapıldığı deneylerde, uyarım 

frekansındaki gücün (4,362 ± 8,18) komşu uyarım frekanslarındaki güçlerin 

ortalamasına (1,109 ± 1,226) kıyasla anlamlı derecede daha büyük olduğu bulunmuştur 

(p<0,01) (Şekil 4-11, ikinci sıra). Buna karşın, aynı karşılaştırma birinci harmoniğin 

gücü ile yapıldığında, spontan alfa tepe frekansına uygun uyarım frekansında (0,634 ± 

1,017) komşu uyarım frekanslarından (0,579 ± 0,817) anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p=0,185). Birinci harmoniğin gücünün uyarım frekansındaki güce oranları kullanılarak 

benzer analizler yinelendiğinde ise, alfa tepe frekansıyla aynı frekansta uyaran 

sunumunun yapıldığı deneylerde birinci harmoniğin gücü/uyarım frekansındaki güç 

oranının (0,86 ± 2,451) komşu uyarım frekanslarındaki orana (2,571 ± 6,696) kıyasla 

anlamlı derecede daha küçük olduğu bulunmuştur (p<0,001). 

 

 
Şekil 4-11: Farklı spontan alfa tepe frekansına sahip katılımcıların spontan EEG güç 
spektrumları (üstte) ve 6-14 Hz arasındaki uyarım frekanslarıyla elde edilen uyarılmış 
aktivite (ortada) ve toplam aktivite güç spektrumlarında (altta) temel uyarım frekansında 
elde edilen güçler.  

 

Tek DHGUP dilimlerinin güç değerlerinin ortalamasının alınmasıyla elde edilen 

toplam aktivite güç spektrumlarında da aynı analiz yinelendiğinde, alfa tepe frekansıyla 

aynı frekansta uyaran sunumunun yapıldığı deneylerde uyarım frekansındaki gücün 

(9,637 ± 13,673) komşu uyarım frekanslarındaki güçlerin ortalamasına (2,987 ± 2,219) 
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kıyasla anlamlı derecede daha büyük olduğu bulunmuştur (p<0,001) (Şekil 4-11, 

üçüncü sıra). Buna karşın, birinci harmoniğin gücünün (1,25 ± 1,513) komşu uyarım 

frekanslarındakilerle (1,148 ± 1,08) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p=0,329). 

Aynı analizler birinci harmoniğin gücünün uyarım frekansındaki güce oranı için 

gerçekleştirildiğinde ise spontan alfa frekansına uygun uyarım frekansında elde edilen 

oranın (0,362 ± 0,733) komşu uyarım frekanslarındaki orandan (0,49 ± 0,423) anlamlı 

derecede daha küçük olduğu bulunmuştur (p<0,005). 

4.4. Uyarım Frekanslarının Spontan Alfa Ritmi Üzerine Etkisi 

Farklı frekanslardaki görsel uyarımların uyardıkları EEG bileşenleri dışında, 

spontan EEG’de var olan ritmik aktiviteleri ne şekilde etkilediğini incelemek için, 

uyarım dönemlerinde elde edilen toplam aktivitenin güç spektrumundan uyarılmış 

aktivitenin güç spektrumu çıkarılarak, arka plan EEG’sinin uyarıma bağlı değişimlerini 

gösteren “sürülmemiş aktivite” güç spektrumları elde edilmiştir. Uyaransız dönemden 

elde edilen spontan EEG güç spektrumlarında bireysel alfa tepelerindeki güç, farklı 

frekanslarda görsel uyarım sırasında elde edilen sürülmemiş aktivite güç 

spektrumlarındaki aynı frekanstaki güçle karşılaştırılmıştır. Oz elektrodundan elde 

edilen spontan alfa gücü ile 14 farklı uyarım frekansı için ayrı ayrı elde edilen alfa 

güçleri arasındaki farkların anlamlılığı Wilcoxon testi kullanılarak sınanmıştır. 

Sadece 10 Hz uyarım frekansı için (5,447 ± 6,631), spontan alfa tepe 

frekansındaki gücün (6,43 ± 7,746) anlamlı bir düşüş göstermediği (p=0,262), diğer tüm 

uyarım frekanslarında ise anlamlı ölçüde azaldığı saptanmıştır (Şekil 4-12). Tablo 4-4, 

14 farklı frekanstaki görsel uyarım sırasında elde edilen sürülmemiş EEG aktivitesi güç 

spektrumlarında katılımcıların bireysel alfa tepe frekansındaki güçlerin ortalama, 

standart sapma ve spontan EEG spektrumundaki güçten farkının istatistiksel 

anlamlılığını göstermektedir. 
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Tablo 4-4: Alfa tepe frekansıyla aynı frekansta ortaya çıkan güçlerin ortalamaları, 
standart sapmaları ve spontan alfa tepesindeki güçten farklarının anlamlılığı. 

Uyarım Frekansı Ortalama Güç Standart Sapma p 

4 Hz 3,618 4,643 0,000 

6 Hz 4,65 6,667 0,010 

8 Hz 3,316 4,139 0,000 

10 Hz 5,447 6,631 0,262 

12 Hz 4,19 4,616 0,012 

14 Hz 4,312 6,166 0,000 

18 Hz 3,563 4,565 0,000 

22 Hz 4,473 6,684 0,005 

26 Hz 4,778 7,723 0,009 

30 Hz 4,293 6,837 0,009 

34 Hz 4,759 8,553 0,022 

38 Hz 4,632 8,144 0,004 

42 Hz 3,52 4,465 0,000 

46 Hz 4,2 5,304 0,001 

 

 

Şekil 4-12: 30 katılımcının Oz kanalından elde edilen ortalama spontan EEG güç 
spektrumu (üstte) ve 14 farklı frekanstaki görsel uyarımla elde edilen sürülmemiş aktivite 
güç spektrumları (altta). 

Kırmızı eğri 10 Hz uyarım frekansındaki sürülmemiş aktivite güç spektrumunu göstermektedir. 
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Şekil 4-13’te, örnek olarak 8 Hz ve 10 Hz uyarım frekansları için tüm 

katılımcıların ortalamasında elde edilen spontan aktivite (siyah eğri), toplam aktivite 

(kırmızı eğri), uyarılmış aktivite (mavi eğri) ve sürülmemiş aktivitenin (yeşil eğri) gücü 

görülmektedir. 8 Hz uyarım frekansında alfa bandındaki sürülmemiş aktivitenin gücü 

spontan aktiviteden belirgin derecede daha düşükken, 10 Hz uyarım frekansında 

spontan aktivitenin gücüne eşittir. Buna ek olarak, 10 Hz uyarımında alfa bandındaki 

toplam gücün, yüksek uyarılmış aktivitenin desenkronize olmayan spontan aktiviteye 

eklenmesiyle çok yükseldiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 4-13: 8 Hz (solda) ve 10 Hz (sağda) uyarım frekansları için tüm katılımcılar üzerinde 
hesaplanmış spontan (siyah eğri), toplam (kırmızı eğri), uyarılmış (mavi eğri) ve 
sürülmemiş (yeşil eğri) aktvitelerin güç değerleri. 
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5. TARTIŞMA 

Uzun yıllardır süren araştırmalara rağmen DHGUP’ların altında yatan 

mekanizma henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. DHGUP’lar stabil bir spektruma ve 

yüksek sinyal/gürültü oranına sahip olmaları sayesinde kognitif ve klinik alandaki 

araştırmalarda ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Müller 

ve Hillyard 2000; Vialatte ve ark. 2010). Ancak, genellikle spesifik bir veya birkaç 

uyarım frekansında uyaranlarla elde edilen DHGUP’lar kullanılmasına karşın (Müller 

ve Hillyard 2000; Silberstein ve ark. 2001; 2003), sistematik olarak farklı uyarım 

frekanslarında elde edilen yanıtları karşılaştıran ve bunların gösterdiği frekans 

karakteristiklerini altta yatan nörofizyolojik mekanizmalarla ilişkilendiren az sayıda 

çalışma mevcuttur (Regan 1980; Rager ve Singer 1998; Herrmann 2001; Birca ve ark. 

2006).  

Bu çalışmada, 4-46 Hz aralığındaki uyaranlarla oluşturulan DHGUP’ların 

uyarım frekansına bağlı olarak gösterdikleri değişimleri karakterize ederek ve spontan 

EEG’de baskın bir aktivite olan oksipital alfa ritmiyle ilişkilendirerek, görme sisteminde 

DHGUP’ların oluşumunda rol oynaması olası nöronal osilatörlerin varlığı 

araştırılmıştır.  

Öncelikle farklı uyarım frekanslarında, uyaran dizileriyle mutlak faz kilitlenmesi 

gösteren bileşenleri ortaya koymak için, uyaran dizilerine zamansal olarak kilitli EEG 

dilimleri ortalanarak ortalama DHGUP yanıtları elde edilmiştir. Ortalama DHGUP 

genliklerinin uyarım frekansına bağlı olarak değişimi incelendiğinde, literatürle uyumlu 

olarak (Regan 1980; Herrmann 2001) uyarım frekansı arttıkça genliklerde bir azalma 

gözlenmekle birlikte, bu düşüşün monoton olmadığı ve özellikle 10 Hz uyarım 

frekansında DHGUP genliğinde yerel bir maksimum oluştuğu saptanmıştır. Bu tepenin, 

görme sisteminde EEG’nin alfa bandına uygun olarak 10 Hz’te salınan bir nöronal 

osilatörün rezonansına işaret edebileceği çeşitli çalışmalarda ileri sürülmüştür 

(Herrmann 2001; Emir ve ark. 2008; Bayram ve ark. 2011; Duru ve ark. 2011). 

Çalışmamız bu hipotezi test etmek üzere DHGUP’ların frekans karakteristiklerinin 

spontan EEG’deki alfa ritmiyle bağlantılı olarak analizine yoğunlaşmıştır. 

DHGUP’ların zaman alanında gözlenen dalga formlarının frekans bileşenlerine 

dekompozisyonu daha net ve tutarlı bilgiler sağladığı için (Vialette ve ark. 2010) 
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öncelikle ortalama DHGUP’lar Fourier dönüşümü ile frekans alanına taşınmıştır. Bu 

şekilde, görsel uyaranlarla faz kilitlenmesi gösteren uyarılmış yanıtın frekans bileşimi 

incelendiğinde, başlıca bileşenlerin uyaran frekansında ve bunun tam katları olan 

harmoniklerinde olduğu saptanmıştır. Düşük uyarım frekanslarında yüksek 

harmoniklere kadar uzanan geniş bir spektral dağılım olmasına karşın, yüksek uyarım 

frekanslarında en belirgin olarak gözlenen harmonik bileşen uyarım frekansının iki 

katında oluşan birinci harmoniktir. Bu nedenle analizler uyaran frekansı ve birinci 

harmoniğindeki güçler üzerine yoğunlaştırılmıştır. Uyaran frekansındaki güçler 

incelendiğinde, zaman alanındaki gözleme uygun şekilde 10 Hz uyarımıyla bir global 

maksimum elde edilmekte, daha yüksek frekanslara gidildikçe 22 Hz uyarım frekasında 

ve 34-38 Hz uyarım frekansları arasında genliklerin düşme hızının azaldığı iki omuz 

saptanmaktadır. Bu bulgu, Herrmann’ın (2001) 1-100 Hz arası görsel uyarımlarla elde 

ettiği sonuçlarla uyumlu görünmekte ve 10 Hz civarında rezonant bir nöral devrenin 

varlığını desteklemektedir.  

Anestezi altındaki kedi beyninde Brodmann’ın 17. ve 18.  alanlarında ölçülen 

yerel alan potansiyellerinin temel uyarım frekansındaki genlik değerleri incelendiğinde, 

6-8 Hz arasındaki uyarım frekanslarında bir maksimum, 12-14 Hz arasında hızlı bir 

düşüş, 16-30 Hz arasında tekrar bir yükselme ve 50 Hz’e doğru ise genel bir düşüş 

gözlenmektedir (Rager ve Singer 1998). Bu çalışmada DHGUP genliklerinin büyüdüğü 

uyarım frekanslarının insanda elde edilenlere göre daha düşük frekanslarda olması, 

deneylerin anestezi altındaki kedilerde yürütülmüş olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Kayıt koşulları ve türler arasında global ve yerel maksimumların elde edildiği 

frekanslarda farklar olsa da, DHGUP yanıtlarının belirli frekanslar çevresinde global ve 

yerel maksimumlar göstermesi ortak bir nitelik olarak görülmektedir. Bu bulgular, 

görme sisteminde belirli frekanslara ayarlı osilatörlerin varlığını desteklemektedir. 

Spektral analizlerde, farklı uyarım frekanslarında uyarım frekansının birinci 

harmoniğinde elde edilen gücün uyarım frekansındaki güçle orantılı olarak değişmesi, 

ritmik uyarımla ortaya çıkan yanıtların bir osilatörün davranışından çok, uyaran 

dizisindeki herbir uyaran ile oluşan geçici (İng.: transient) potansiyeller dizisinden 

oluştuğu lehine bir bulgu olacaktır. Bunu test etmek için, birinci harmonikteki gücün 

uyarım frekansındaki güce oranı hesaplanarak, bu oranın uyarım frekansları arasında ne 

şekilde değiştiği incelendiğinde, 12-18 Hz aralığında, 26 Hz’te ve 38-46 Hz aralığında 
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ortalamadan anlamlı bir düşüş olduğu saptanmıştır. Buna karşın 6 Hz uyarım 

frekansında oran, ortalamadan anlamlı derecede daha yüksek; 4, 8, 10, 22, 30 ve 34 Hz 

frekanslarında ise ortalama seviyededir. Farklı uyarım frekansları arasında, birinci 

harmonik/uyarım frekansı oranının sabit kalmaması, belirli frekanslar çevresinde 

diğerlerinden daha farklı bir salınım modunun oluştuğunu göstermektedir. Bu, belirli 

frekanslara ayarlı nöronal osilatörlerin varlığı lehine bir bulgudur. Silberstein (1995) 

görme sisteminde kortiko-kortikal ve talamo-kortikal döngülerin 8-18 Hz aralığında 

sürülen EEG ritmlerinde rol oynayabildiği bir model önermiştir. 12-18 Hz aralığında 

uyarım frekansındaki gücün birinci harmonikteki güce göre daha baskın olduğunu 

gösteren bulgularımız bu modelle uyumlu olarak, bu frekans aralığı içinde kolay sürülen 

nöronal devrelerin varlığını desteklemektedir. Ayrıca, 6 Hz uyarımında birinci 

harmonikteki (12 Hz) gücün uyarım frekansındaki güce göre ağırlığının anlamlı 

derecede artması, birinci harmoniğin kolay sürülen 12 Hz osilatörünü uyararak 

rezonanasa sokmasıyla açıklanabilir.  

Kedi görme korteksinde, 2-50 Hz arasındaki uyarım frekanslarına karşı oluşan 

yerel alan potansiyelleri yanıtlarında birinci harmoniğin temel uyarım frekansına 

oranına bakıldığında ise en yüksek oranlar 12 Hz civarında, en düşük oranlar ise 6-8 Hz 

arasında bulunmuştur (Rager ve Singer 1998). Bu çalışmada birinci harmonik/uyarım 

frekansı güç oranının bizim bulgularımızdan farklı frekans bölgelerinde bulunmuş 

olması, deneylerin anestezi altında ve farklı bir türde yapılmış olmasına bağlı olabilir. 

Ancak, bu oranın tüm uyarım frekanslarında eşit çıkmamış olması bu çalışma ile bizim 

bulgularımız arasındaki ortak yöndür ve görme sisteminde belirli frekanslarda daha 

kolay rezonans oluşturabilen nöronal osilatörlerin varlığı varsayımını desteklemektedir. 

Zaman alanındaki ortalama alma işleminin dayandığı temel varsayım, uyaran 

dizilerinin oluşturduğu yanıtların tüm dilimlerde uyaranlarla mutlak bir faz kilitlenmesi 

göstermesidir. Bu varsayımın doğru olmadığı, yani farklı dilimlerde elde edilen 

yanıtların birbirinden farklı fazlarda oluşmaları durumunda ise, ortalama DHGUP’tan 

elde edilen uyarılmış aktivitenin spektral tepeleriyle, zaman alanında ortalama almadan 

tek DHGUP dilimlerinden elde edilen güç spektrumlarının ortalanmasıyla elde edilen 

toplam aktivitenin frekans spektrumundaki tepeler arasında uyumsuzluk beklenir. Bu 

noktaya açıklık getirmek için, uyarılmış aktivitenin güç spektrumunda elde edilen 

bulguların toplam aktivitenin güç spektrumunda da benzer şekilde elde edilip 
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edilmediği incelenmiştir. Uyarım frekansındaki gücün farklı uyarım frekansları 

arasındaki değişimi incelendiğinde, uyarılmış aktivitenin frekans karakteristiğiyle tam 

olarak uyumlu şekilde, 10 Hz’te bir global maksimum elde edildiği, ayrıca 22 Hz ve 34-

38 Hz aralığında ise iki omuzun oluştuğu saptanmıştır. Uyarım frekansının birinci 

harmoniğindeki gücün uyarım frekansındaki güce oranları incelendiğinde de, uyarılmış 

aktivitedekine benzer şekilde, 12-18 Hz aralığında, 26 Hz’te ve 34-46 Hz aralığında 

ortalama orandan anlamlı derecede daha düşük olduğu saptanmıştır. Buna karşın 4 ve 6 

Hz uyarım frekanslarında ortalamadan anlamlı derecede daha büyük oranlar; 8, 10, 22 

ve 30 Hz uyarım frekanslarında ise ortalamadan anlamlı derecede sapmayan oranlar 

elde edilmiştir. Bu bulgular, toplam aktivitenin frekans karakteristiğinin uyarılmış 

aktivite frekans karakteristiği ile uyumlu olduğunu, dolayısıyla zaman alanında 

ortalama alınarak elde edilen DHGUP yanıtlarını oluşturan bileşenlerin uyarım 

frekansından bağımsız olarak uyaran dizileriyle iyi bir faz kilitlenmesi gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. Anestezi altındaki kedi beyninde 2-50 Hz arasındaki uyarım 

frekanslarında titreşen ışığa karşı oluşan yerel alan potansiyellerinin incelendiği 

çalışmada da, tek dilimlerden hesaplanan güç spektrumları ile zaman alanında 

ortalaması hesaplanan yanıtların güç spektrumları karşılaştırılmış, temel uyarım 

frekasındaki yanıtın faz kitlenmesinin test edilen tüm frekanslar için eşit ölçüde olduğu 

görülmüştür (Rager ve Singer 1998).  

DHGUP’ların frekans karakteristiklerinin spontan EEG’deki alfa tepesiyle 

ilişkisi, her katılımcının bireysel alfa frekansı göz önüne alınarak incelendiğinde ise, 

DHGUP’ların uyaran frekansındaki uyarılmış veya toplam güçlerinin spontan alfa 

tepesine uyan uyarım frekanslarında komşu frekanslara göre daha büyük olduğu 

saptanmıştır. Aynı analizler birinci harmonikteki güçler için yinelendiğinde ise, alfa 

tepesine uyan ve komşu frekanslardaki uyarımlar arasında benzer bir fark 

saptanmamıştır. Birinci harmonikteki gücün uyaran frekansındaki güce oranı esas 

alındığında, alfa tepesine uyan uyarım frekansında komşu uyarım frekanslarına göre 

anlamlı derecede daha küçük bir oran bulunmuş olması da bu bulguyu doğrulamaktadır. 

Spontan alfa frekansında uyarım ile, uyarım frekansındaki güçte önemli bir artış 

olmasına karşın birinci harmonikteki gücün değişmemesi, spontan alfa frekansında 

kolay sürülen ve rezonansa girebilen bir nöral osilatörün varlığını desteklemektedir.  
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Son olarak, spontan EEG’deki alfa ritminin farklı uyarım frekanslarından ne 

şekilde etkilendiği araştırılmıştır. Bunun için, uyarım sırasındaki toplam aktivitelerin 

güç spektrumlarından uyarılmış aktivite güç spektrumları çıkartılarak, sürülmemiş 

aktivitenin, ya da diğer bir deyişle görsel uyarım sırasında süregiden arka plan EEG 

aktivitesinin güç spektrumu elde edilmiştir. Her katılımcının uyaransız dönem 

EEG’sinden elde edilen spontan EEG güç spektrumunun bireysel alfa tepesindeki güçle, 

uyarım sırasındaki arka plan EEG’sinin aynı frekanstaki gücü karşılaştırıldığında, 10 Hz 

uyarımı dışındaki tüm uyarım frekanslarında anlamlı bir düşme (alfa 

desenkronizasyonu) saptanmıştır. 10 Hz uyarım frekansında ise spontan EEG’nin alfa 

tepesindeki güce göre anlamlı bir düşüş görülmemiştir. Bu bulgu, spontan alfa 

aktivitesinin daha önce Mast ve Victor (1991) tarafından bildirildiği gibi 20 Hz 

frekansındaki uyarımlarla 10 ve 15 Hz’teki uyarımlara göre ve Birca ve ark. (2006) 

tarafından bildirilen 5 ve 7,5 Hz frekansındaki uyarımlarla 10 ve 12,5 Hz frekansındaki 

uyarımlara göre daha fazla baskılandığına dair bulgularla uyumludur. DHGUP’larda en 

yüksek genliğin elde edildiği 10 Hz uyarımıyla arka plan EEG aktivitesindeki alfa 

ritminin anlamlı bir desenkronizasyon göstermemesi, spontan alfa frekansında salınan 

bir nöronal osilatörün 10 Hz’lik uyarımla rezonansa girdiği hipotezini güçlü bir şekilde 

desteklemektedir. 

Bu çalışmada özellikle alfa bölgesine yoğunlaşılmış olmakla birlikte, 22 Hz ve 

30 Hz’lik uyarım frekanslarında birinci harmonik/uyarım frekansındaki güç oranının 

yüksek olması, 22 Hz’in birinci harmoniğinin (44 Hz) gama frekans aralığındaki 

osilatörleri uyarması (Herrmann 2001) ve 30 Hz’in birinci harmoniğinin de (60 Hz) 

bilgisayar ekranı veya televizyon gibi görüntü cihazlarında yaygın kullanılan ekran 

güncelleme frekansı ile oluşan bir nöronal plastisite etkisine bağlı olarak güçlü bir yanıt 

oluşturmasıyla ilişkili olabilir (Lyskov ve ark. 1998). 
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