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ÖZET 

Olaya ilişkin potansiyeller (O İP) beyin iş levlerinin nörofizyolojik bir ölçümüdür. Bili ş sel iş levler birçok psikiyat-
rik rahatsı zl ı kta bozulmaktad ı r ve birçok araş tı rmacı  bu değerlendirme için objektif bir metod bulmaya çal ış mak-
tadı r. P300 OİP bozulmu ş  bilişsel iş lev çal ış maları  için gelecek vadeden bir yöntemdir. 

Anahtar kelimeler: Olaya ilişkin potansiyeller, P300 bileşeni, biliş  
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ABSTRACT 

Event-Related Potentials in Psychiatric Patients 

Event-related potentials (ERPs) are a neurophysiologic measurement of brain function. Cognitive processes are 
also often impaired in many psychiatric disorders and many investigators have attempted to discover an 
objective method for their evaluation. P300 event-related potentials (ERPs) offer a promising method for the 
study of impaired cognitive processes. 
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GİRİŞ  

Uyarı lmış  potansiyel çal ış malar ında, bir uyaran 
ile elde edilen çok küçük potansiyeller incelene-

bilir hale getirilir. Ard ışı k uyaranlar ın yaratt ığı  
yan ı tların ortalamas ı  al ın ır ve sinyal gürültü ora-
n ı  artt ı rı lır, dalga formu art ı  ve eksi dalgalar ola-

rak kaydedilir ve yerinin bilgisayar incelemesin-

den geçirilmesiyle sonuçlar elde edilir. Uyar ıl-
mış  potansiyel çal ış malar ında, latans (uyaran-
dan sonra ortaya ç ıkış  zaman ı) ve genlik (amp-
litüd) değ erleri patolojiyi saptamak için kullan ı -
lan ölçütlerdir. Genellikle görsel, i ş itsel ya da 

somatosensoriyel uyaranlar kullan ı lmaktad ır ( 1 ). 

Biliş sel iş levlerin iyi bir göstergesi olan olaya 

ili şkin potansiyeller, bili ş sel i ş lev s ıras ında bey-

nin fizyolojisini incelemeye yarar ve zamansal 
i ş levi hakk ı nda bilgi verir. 1965 y ı l ında Sutton 

ve arkada ş lan tarafından tan ımlanan P300 bile-

şeninin karar verme, belirsizli ğ in çözümü ve gö-

revin yerine getirilmesi gibi olaylar sonucunda 

oluş tuğ u bildirilmektedir (2). 

İş itsel olaya ba ğ l ı  potansiyeller ( İO İP), iş itsel 

uyarana bir cevap olarak kortikal aktivitedeki 
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yerel değ iş ikliklerden meydana gelmektedir (3). 

OİP erken (<100 msn) ve geç (>100 msn) mey-

dana gelen bile ş enler olarak ikiye ayr ı lmaktad ır 
(4,5): Erken bile ş enlerin duyusal sinirler, beyin 

sap ı  ve primer duyusal korteksten kaynaklanan 

aktiviteyi yans ı ttığı , geç bile ş enlerin ise bilgi iş -

leme yönünü, dikkati, karar vermeyi ve yak ın 

belleğ i yans ı ttığı  bildirilmi ş tir (6,7). Henüz fark-

l ı  bile ş enlerin ili şkili olduğu anatomik bölgeler 

net olarak bilinmemektedir. Uyar ıdan sonra, 10 

msn'den (milisaniye) önce olu ş an bile şenin be-

yin sap ı  kaynakl ı  olduğ u, 30 msn, 50 msn, 60 

msn ve 75 msn bile şenlerinin ise temporal lobun 

dorsomedial k ı smı  tarafindan meydana getirildi-
ğ i bildirilmiş tir (5,8). N100 ise, subkortikal böl-

gelerden kaynaklanmaktad ır (9). P300 yan ıt ının 

olu ş umunda prefrontal korteksin düzenleyici ro-

lü olduğ u ve karar vermedeki yetersizliğ in pre-

frontal bozukluklarla ili şkili olduğu bildirilmek-

tedir (10,11) 

Erken beyin sap ı  potansiyelleri uyar ıdan sonra 

ilk 10 msn'de oluşur ve kohleadaki i ş itme çekir-
değ inin nöronal aktivitesini ve beyin sap ındaki 

nöronal aktiviteyi yans ı tırlar. Hernandez-Pean 

ve arkada ş larının yaptıkları  hayvan çal ış maları -

nı  takiben, pek çok insan ara ş t ırmas ı  erken be-

yin sap ı  potansiyellerindeki seçici dikkatin er-

ken bulgular ını  ke ş fetmek üzere bu alana yönel-

miş tir, ancak bunun kopyalanmas ının mümkün 

olmadığı  kan ıtlanm ış tır. Uyarı  sonras ı  20-50 

msn aras ında, orta-gecikmi ş  aralıkta dikkat etki-

sinin olduğuna dair kan ıtlar ortaya ç ıkmış tır; 
böylelikle dikkatin erken seçilmi ş  modelleri için 

kanıt sağ lanm ış tır. Ancak, bu P20- 50 etkisinin 

iş itme korteksinde olu ş tuğu bulunmu ş tur. Erken 

ve orta gecikmeli bile ş enler dü ş ük büyüklükte 

(genlik) olmalar ına rağ men, ard ından yüksek 

büyüklükte dalgalar tarafından takip edilirler ve 

bu takip eden dalgalar kutupla şma ve s ıralanma-

lar ına göre adland ırı l ırlar. P1, N1, P2 yap ı s ı  
uyarı  sonras ı  50 msn civar ında olu ş an ilk büyük 

artı  dalgad ır. P50 olarak bilinir. Uyar ı  sonras ın-

da, 100 msn civar ındaki büyük eksi dalga N100 

ve 200 msn civar ındaki ikinci büyük art ı  dalga 

P200'dür (12). 

P50: P1 ya da P50, kap ı  ya da içeri akışı , duy-

gusal bilginin akışı nın denetiminde ortaya ç ıkar. 

Ş izofreninin de yer ald ığı  birçok psikiyatrik has-

ta grubunda ş artlanmal ı  testlerde P50'nin bü-

yüklüğünde artma gösterilmi ş tir ki, bu da kap ı  
düzeneğ indeki azalmay ı  yans ı tı r (12). 

N100: Uyarının baş lamas ına özel olarak ceva-

ben N1 bile şeni serebral sistem taraf ından üreti-

len gerçek bir cevap olarak dü ş ünülmü ş tür. 

N1 'in birçok bile ş enden yap ı landığı  düşünül-

mü ş  ve her bile şenin beyinde farkl ı  üreticileri-

nin olduğu bildirilmiş tir. Kafatas ındaki dağı lımı  
yönteme özeldir ve i ş itme yönteminde N1 uya-

rılar kulağı n kar şı s ında bulunan yar ımkürede 

daha büyüktür. P2 dalgas ı  N1'i takip eder, fakat 

farkl ı  nöronal üreticilere sahip olabilir. Farkl ı  
uyaran özelliklerine kar şı  duyarl ı l ıkları  karşı laş -

t ırı ldığı nda N1 'e benzer olduğu görülmü ş tür. 

Birçok endojen ERP bile şeni birçok bili ş sel gö-

revde i ş lem görebilirler. Bu da bili ş sel i ş lemle-

rin zenginliğ ini temsil eder (12). 

N200: Uyarının baş lamas ından sonra N2, ikinci 

büyük eksi tepe yapan bile şendir. Yak ın olarak 

P300 ile birliktedir ve özellikle de P3a ile birlik-

telik gösterir. Naatanen ve Picton N2'nin 8 alt 

bile şenini tan ımlayabilmi ş lerdir. Ancak, en iyi 

bilinenleri MMN (Mismatch-Negativity) ve 

N2b`dır. MMN; N1 ve P2 bile şenleri ile çal ış an 

eksi bir bile şendir. MMN en iyi olarak kat ı l ım-

s ı z durumlarda gözlemlenmektedir. Yani ki ş ile-

re etraftan gelen i ş itsel uyaranIarin gözard ı  edil-

mesi ve dikkat çekici ba şka bir görev verilmesi 

ile gözlemlenir. Burada oldu ğu gibi dikkatten 

bağı ms ı z otomatik bir i ş lem olarak yol gösteri-

cidir ve uyaran de ğ iş ikliğ ine duyarl ı  serebral i ş - 
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lemlerle üretilebilmektedir. MMN'nin fronto-
santral dağı lımı  vard ır ve temporal bölgelerde 
ortalardan daha büyüktür. Halen MMN'nin art-
mış  dikkatle arap artmad ığı  tartışı lmaktad ır. N2 
bölgesindeki diğ er bile ş en N2b'dir. Farkl ı l ıklara 
karşı  dikkatin olduğ u durumlarda i ş lem görür ve 
MMN üzerine biner. MMN'den daha uzun bir 

gecikme gösterir, 220 msn civanndad ır. Sentro-
parietal dağı l ım gösterir ve P3a ile birliktelik 
gösterir. Baz ı larınca N2'nin P300 dalgas ından 
karar verme süresinde daha iyi bir endeks oldu-
ğu ileri sürülmü ş tür (12). 

P300: Psikiyatrik hastal ıkların araş t ırı lmas ında 
en çok kullan ı lan ı  ERP bileş enidir. Anormal 
P300 bulguları  depresyon, demans, kronik alko-
lizm ve ş izofreni gibi psikiyatrik rahats ı zl ıklar-
da bildirilmi ş tir (3 ). P300 art ı  bir potansiyeldir, 
10- 20 µV genlik ve yakla şı k 300 msn latans de-
ğ erlerine sahiptir. Olas ı l ıkla öğ renme süreçle-
riyle ilişkilidir ( 13 ). Bu potansiyel hedef olan ve-

ya hedef olmayan bir uyaranla ilgili karar ver-
menin bili ş sel süreci sonunda olu şmaktad ır (14) 

P300 latans ı  ödevle ilişkili uyaran ı  tan ımak için 
geçen süreyi, P300 genlik ise dikkat, beklenti ve 
uyaran ın önemi ile ilişkili biliş sel iş levleri yan-
s ı tmaktad ır ( 15 ). Limbik sistemin özellikle de hi-

pokampüs ve lokus sereleus'un P300 olu ş umun-
da ve düzenlenmesinde görev ald ığı na dair ya-
yınlar bulunmaktad ır (16) 

Özet olarak, P300 latans ve genlik bili ş sel per-
formans yeteneğ ini yans ıt ır. N200 potansiyeli 
ile P300 potansiyeli aras ında kuvvetli bir ili şki 
vard ır. N200 latans ı  hedef uyarana olan duyarl ı -
lığı  ve dikkatle olan ili şkisi nedeniyle P300'e 
benzemektedir diğer bir deyi ş le N200 latans ı , 
P300 latans ında olduğu gibi uyaran ı  tan ımak 
için geçen süreyi tan ımlar (17). 

Olaya İ lişkin Endojen Potansiyelleri Etkile-
yen Faktörler 

İ laçlar: Kolinerjik ajanlar ın P300 genlik ve la-
tans ı  üzerindeki etkileri ile ilgili yay ın bilgile-
rinde, kolinerjik ajanlar ın P300 genliğ inde azal-

ma meydana getirdikleri, antikolinerjik bir ilaç 

olan skopolaminden sonra latans art ışı  meydana 
geldiğ i ve kolinerjik bir ajan olan fizostigmin ile 

de latansta k ı salma gözlendiğ i bildirilmi ş tir 
0839)_ Noradrenerjik, dopaminerjik ve gabaerjik 

sistemin P300 üzerindeki etkileri birçok çal ış -
mada bildirilmi ş tir (20,21).  Klonidinin (alfa- 2 

noradrenerjik agonist) maymunlarda P300 ben-

zeri potansiyellerde azalma meydana getirdi ğ i 

ve dopaminerjik agonist olan metilfenidat ı n dik-
kat eksikli ğ i hiperaktivite bozuklu ğunda P300 
genliğ inde büyüme yapt ığı  bildirilmektedir 
(20,22). Ayrıca, bir benzodiazepin olan alprazo-
lam ın normal bireylerde P300 genliğ ini azaltt ığı  
söylenmi ş tir (23). 

Bununla birlikte, serotoninin P300 genlik ve la-

tans ı  üzerindeki modülasyonu ile ilgili elde edi-

lebilir az say ıda çal ış ma bulunmaktad ır. Pric-
hard ve ark. serotonin antagonisti olan fenflura-

minin P300 üzerinde anlaml ı  bir etkisini bula-

mam ış t ır (24). Yine Meador ve ark. antiseroto-

nerjik ajan olan metiserjit ile anlaml ı  bir etki el-
de edememi ş tir (25). Unrug ve ark. anksiyolitik 

ajan olan buspironun (5-HT1 a parsiyel agonist) 

P300 genliğ i üzerinde anlaml ı  bir etkisi olmad ı -
ğı nı  bildirmiş tir (26). Bununla birlikte Ito ve ark. 

demansl ı  hastalarda P300 genliğ i ile serotonin 

metaboliti 5-hidroksiindolasetik asitin (5-H İA-
A) serebrospinal s ıv ı  seviyeleri aras ında anlam-

l ı  bir ilişki olduğunu bildirmi ş tir (27). Ayr ıca 
Meador ve ark. kolinerjik ve serotonerjik siste-

min P300 üzerinde aktif bir rol oynad ıklarını  
bildirmiş tir (28). Benzer bir diğer yay ın ise sero-
toninin, özellikle de 5-HT1a aktivitesinin, P300 

genliğ inin nörobiyolojik modülasyonunda bir 
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rolü olduğunu destekler niteliktedir (29). Litera-
türdeki bu tutars ızlık serotoninin P300 üzerinde-
ki etkisinin doğ rudan değ il dolaylı  olduğunu dü-
ş ündürmektedir. 

Yaş : Brown ve ark. P300 latans ının yaş la birlik-
te arttığı n ı  bildirmi ş tir (30) 

Cinsiyet: Cinsiyetin latanslar üzerine etkisi ol- 
madığı  dü ş ünülmektedir, ancak kad ınlarda P300 
genliğ inin daha büyük olduğu bildirilmektedir 
(31) 

Intihar: Önceden gerçekle ş tirilmiş  intihar dav-
ran ışı nın P300 genliğ ini etkilediğ i bildirilmekte-
dir (21,32) 

Anksiyete: Uyarı lmış  potansiyeller üzerinde 
anksiyetenin etkisini ara ş tıran çal ış malarda, 
anksiyetenin P300 genliğ inde azalma meydana 
getirdiğ i bildirilmiş tir (33) 

Olaya İ lişkin Potansiyellerin Klinik  Kullan ım ı  

Pek çok nöropsikiyatrik hastal ıkta bili ş sel fonk-
siyonlarda yetersizlik oldu ğu bildirilmi ş  olup, 
P300 genlik ve latans de ğ iş iklikleri gösterilme-
ye çalışı lmış tı r. 

Bilgi iş leme ve dikkate ili ş kin bozukluklara in-
celeyen bir çal ış mada, ş izofrenlerde ilaç kulla-
n ımı ndan bağı ms ız olarak P300 genli ğ inde azal-
ma ve latans ında uzama bulundu ğu ayrıca P300 
genliğ indeki azalman ın eksi belirtileri bask ın 
olan ş izofren hastalarda belirgin oldu ğu bildiril-
mi ş tir (34). Birçok çalış mada ş izofrenlerde P300 
genliğ inde azalma olduğ u ve topografik asimet-
riye rastland ığı  bildirilmi ş  olup, bir çali ş mada 
döngüsel psikoz hastalar ında kontrollerle kar şı -
laş t ı rı ldığı nda P300 topografisinde ve latans ında 
değ iş iklik olmadığı , ancak genli ğ inde art ış  oldu-
ğu tespit edilmi ş tir (35). Ş izofrenlerde P300 ya- 

nı tlarını n incelendi ğ i bir ileri inceleme çal ış ma-

s ında ş izofrenlerde P300 latans ında uzama ve 

genliğ inde azalma oldu ğu, buna kar şı n ş izofre-

ninin paranoid alt tipinde tam tersine P300 gen-

liğ inde artış  görüldüğü bildirilmi ş tir (36). Ş izof-

reni ve duygudurum bozuklu ğu olan hastalarda 

yap ı lan bir çalış mada, her iki grupta da N100 

genliklerinde hedef olmayan uyaranlarda an-

laml ı  dü şüş  olduğu, ayrıca N200 ve P300 latans-

lannda uzama olduğ u bildirilmi ş  olup, duygu-

durum bozuklu ğu olan grupta P200 ve N1001a-

tans1arinda hedef uyaranlarda uzama tespit edil-

diğ i (37). Ş izofrenler ile iki uçlu hastalar aras ın-

da ön-arka topografik kar şı laş tırman ın yani ka-

nal baz ında değ erlendirmenin yap ı ldığı  bir ça-

lış mada, ş izofren hastalar ın arka bölgelerde ya-

ni temporale daha yak ın, iki uçlu hastalar ın ise, 

ön bölgelerde yani frontal bölgelerde anlaml ı  
sonuçlar verdi ğ i bildirilmiş tir (38,39) 

İ lk atak psikotik hastalar ve bunlar ın birinci de-

rece akrabalar ının incelendiğ i bir çal ış mada ş i-

zofreni, ş izofreniform bozukluk ve duygudurum 

bozukluklarının erken evresinde anlaml ı  bir po-

tansiyel değ i ş ikliğ inin ve bili ş sel eksikliğ in tes-

pit edilemediğ i bildirilmi ş tir (40). Ş izofren has-

taların ailelerinden kay ıt al ınarak yap ı lan bir di-

ğ er çalış mada P300 latans ında uzama ve genli-

ğ inde azalman ın görüldüğü ve P300'ün klinikte 

genetik bir i ş aretleyici olabilece ğ i bildirilmi ş tir. 
İki uçlu hastaların ailelerinde yap ı lmış  olan bir 

çalış mada, iki uçlu hastalar ın akrabalar ında sağ  
tarafın baskın olduğu ve P300 uyarilmi ş  potan-

siyel çal ış malar ının iki uçlu hastalar için endo-

fenotipik bir i ş aretleyici olabilece ğ i bildirilmi ş -

tir (41 ). Ş izofren hastalarla depresyon hastalar ı -

nın karşı laş tınldığı  bir çal ış mada bu iki hastal ı -

ğı n değ iş ik patofizyolojik temeller ta şı dığı  ve bu 

hastalarda uyar ı lmış  potansiyel yan ı tların ın de-

ğ i ş ik düzeneklerle meydana geldi ğ i bildirilmiş -

tir (42) 
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Obsesif kompulsif bozuklu ğu olan hastalar üze-
rinde yap ı lan bir çal ış mada, bu hastalar ın bili ş -
sel kay ıp gösterdikleri ve bu kay ıplardan en çok 
dikkat kontrolünün kayb ı , karardan emin olama-
ma ve esnek davranamaman ın görüldüğ ü bildi-
rilmiş tir (43) 

Beyin enfarktlar ında yap ı lan bir incelemede 
P300 latans ının uzadığı  ve bu latans uzamas ının 
derecesinin inme sonras ı  depresyonla ili şkili ol-
duğu gösterilmi ş tir (44) 

Panik bozukluğunda yap ılan bir ara ş t ırmada 
P300 genlik değ erlerinde azalma görüldü ğü bil-
dirilmektedir (45) 

Konversiyon bozuklu ğ unda yap ı lan bir çal ış ma-
da bay ı lma belirtili, diğ er nörolojik belirtili ve 
kontrol denekleri olmak üzere üç grubun olaya 
bağ lı  iş itsel uyar ı lmış  potansiyellerinin ş aşı rt-
mal ı  uyaran dizisi kullan ı larak elde edildiğ i, bu 
gruplardan bay ı lma belirtili grubun P1, Ni,  P2, 
N2, P3 latanslar ın ın kontrol grubuna göre uza-
mış  bulunduğu ve bilgi i ş lemlemenin erken ve 

geç süreçlerinde yetersizlik gösterdikleri bildi-
rilmiş tir. Diğ er nörolojik belirtili grubun Ni  ve 
P2 latanslar ı nın kontrol grubuna göre uzam ış  
bulunduğu, P3Fz genliğ inin bu grupta anlaml ı  
olarak azalm ış  bulunduğu ve endojen somatik 
belirtileri anlama ve uyaranlar ı  filtrelemede ye-
tersizlik gösterdikleri, Hamilton Depresyon De-

ğ erlendirme Ölçeğ i, Hamilton Anksiyete Ölçe-
ğ i, Durumsal-Sürekli Anksiyete Envanteri pu-

anları  ile olaya bağ lı  uyarı lmış  potansiyellerin 
latans ve genlikleri aras ında ili şki saptandığı , 
konversiyon bozukluklar ının olu şumunda lim-
bik sistem, paralimbik yap ı lar, lokus seruleus ve 
frontal lob yap ı ların ın önemli rol oynayabilece-

ğ i bildirilmiş tir (46) 

O İP ile son y ı llarda yap ı lan ç 
larına göz atacak olurs ; ergen s ınırda ki ş ilik 

bozukluğunun P300 ile ara ş tırı ldığı  bir çal ış ma-

da, ergen s ın ır kiş ilik bozukluğu olan ergen k ı z-

ların P300 incelemelerinin kontrol grubuyla k ı -
yaslandığı nda bozukluklar gösterdiğ i ve bu bo-

zukluğun yaş a bağ l ı  olarak etkilenmedi ğ i bildi-

rilmi ş tir (47). 

Elektro ş ok tedavisinin O İP ile ili şkisini incele-

yen bir çal ış mada, elektro ş ok tedavisi uygula-

nan ş izofren, ş izoaffektif bozukluk ve tekrarla-

y ıc ı  depresyon hastalar ında tedavi sonras ı , pa-

rietal orta hat bölgelerinde N200 genli ğ inde ar-

tış  ve frontal orta hat bölgelerinde P300 latan-

s ında uzama oldu ğu ve bu değ iş ikliklerin uygu-

lanan elektro ş ok say ı s ı  ile orant ı l ı  olduğu bildi-

rilmiş tir (48). 

Çal ış maların sonuçlar ı  özetlenecek olursa, ileri-

de yap ı lacak olan çal ış malarda nörofizyolojik 

(i ş levsel) ve nöroradyolojik (yap ı sal) yöntemle-

rin uyarı lmış  potansiyeller ile birlikte kullan ı l-
mas ı  çe ş itli psikiyatrik rahats ızlıkların olu şu-

munda etkili olan olaylar ın anlaşı lmas ını  kolay-

laş t ırabilir. 
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