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ÖZET 

Belirli bir tümceye uymayan tümce sonu sözcüklerin, tepe latans ı  400 ms etrafı nda olan negatif bir dalga ve bu 
negativiteyi izleyen daha geç latansl ı  bir pozitif dalga oluş turduğ u bildirilmiş tir. Kiş inin semantik uyumunu de-
ğ erlendirmekte önemli olabilecek bu potansiyelleri depresif hastala ı-da kay ı tladı k. Çalış ma; uyumlu ve uyumsuz 
tümceler uygulanarak 12 depresif hasta ve 50 denekte yap ı ldı . Normal grupta; uyumlu ve uyumsuz tümce en-
dojen potansiyel amplitüdlerinde anlamlı  bir değ işme görülmediğ i gibi normal grupla depresif grup arasında da 
bil-  fark görülmemiş tir. Hem normal grupta hem de depresif grupta uyumsuz biten tümcelere yan ı t olarak ortaya 
ç ı kan N400 latansı , uyumlu N400 yan ı tı ndan daha kısa bulundu. Bu bulgu literatürdeki bulgularla kıyaslamp 
tartışı ldı  ve depresyonda kognitif bozukluk bulunmad ığı  sonucuna varı ldı . Depresyonda uyumsuz tümcelere 
yan ı t olarak çıkan pozitif komponentlerdeki amplitüd dü ş üklüğ ü, bu hastalıkta s ı kl ı kla görülen dikkat azalmasına 
bağ landı . 

Anahtar kelimeler: Depresyon, sözel olaya ili şkin potansiyeller, N400 

Düşünen Adam; 1996, 9 (4): 4-7 

SUMMARY 

It has been reported that words completed a sentence incongruously produced a significant negative peak at 

about 400 msec and positive wave component with more prolonged latency following this negative peak. We re-

corded these potentials that could be important to evaluate semantic adjustment of subjects in depressed pa-

tients. Study is performed by using semantically congruous and incongruous sentences in 12 depressed patients 

and 50 normal controls. In normal group endogen potentials amplitudes were not significantly different between 

congruous and incongruous sentences and also between normal and depressed patients group. Both normal and 

depressed groups the latencies of N400 that is elicited by incongruously ended sentences were found shorter 

than the latencies of N400 of the congruously ended sentences. The finding were compared and discussed under 

the light of the literature and it is concluded that there weren't cognitive impairment in depression. Finally, in 

depression it is suggested that reduced amplitudes of positive components that is being with incongruously 

ended sentences may be due to decreased attention level that is seemed more frequently is this disorder. 

Key words: Depression, semantic event related potentials, N400 

Gİ RİŞ  

Sözel olaya ili ş kin endojen potansiyel (SOP) incele- 
meleri nörolinguistik beceri ve i ş levleri nesnel te- 
mellere oturtmak, aç ıklamak ve de ğerlendirmekte 

önemli katkılarda bulunacak nörofizyolojik bir yön-
temdir. Belirli bir tümceye uymayan tümce sonu 
sözcüklerin, tepe latans ı  400 ms etrafında olan ne-
gatif bir dalga ve bu negativiteyi izleyen daha geç la-
tanslı  (500-650 ms) bir pozitif dalga olu ş turduğu bil- 
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dirilmiş tir (2 '8) . Bu konudaki en önemli çal ış malan 
Kutas ve Hillyard ( 10) yapmış lar ve tümcelerin 
genel anlamda beklentisel negatif de ğ iş ime benzer 
(CNV eğ risi) bir negatif kayma olu ş turduklar ını , 
olumsuz son sözcüğün kendine özgü bir olaya ili şkin 
potansiyel olu ş turup sonra pozitive kayan bir CNV 
çözümlenmesi yaptığı n ı  saptam ış lardır (8 '9) . 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış ma yaş  ortalamas ı  47.2 olan 50 normal denek 
ve yaş  ortalamas ı  44 olan 12 depresyonlu olgu üze-
rinde yap ı ldı . İkinci grup Hamilton Depresyon Öl-
çeğ i (HDS) uygulanarak seçildi. Normal grupta 
kadın ve erkek dağı l ımı  eş itken, depresyonlu grup 8 
kad ın 4 erkekten olu şmaktaydı . 

Kay ıtlar Fz ve Cz saçl ı  dçri elektrotlanndan yap ı ldı . 
Kay ıtlamalarda Nihon Kohden Neuropack Four 
EMG ve uyanlmış  potansiyel (UP) ayg ı tı  kullanıldı . 
Çoğunlukla 50 pV/birim amplifikasyon uygulandı  
ve görüntülemede 4 kez büyültme yap ıldı  (ka-
yı tlarda çoğunlukla 12.5 pV/birim). Frekans s ınırları  
20-0.1 Hz idi. Süpürüm h ızı  200 ms/birim olarak 
alındı  ve bir birim gecikme kullan ı ldı . Uyumlu ve 
uyumsuz tümcelere yan ıt olarak Fz ve Cz elekt-
rotlanndan al ınan potansiyellerin alternan yöntemle 
onar ortalamas ı  al ındı  ve uyumlu ve uyumsuz ya-
nıtlar ayrı  sütunlarda görüntülendi. 

Uyaran olarak ortalama 7 sözcükten olu ş an tümceler 
kullanıldı . Normal hızla okunan bu tümceler, son 
sözcüğünün ait olduğu tümcenin anlam ını  ta-
mamlay ıp tamamlamadığı na bakı larak uyumlu ve 
uyumsuz olarak ayr ıld ı . Örneğ in "Hastanede ça-
lış anlar hem ş ire, doktor ve manavlard ı r" veya "Di ş  
sağ lığı mız için yatarken di ş lerimizi boyamal ıya" 
gibi uyumsuz tümceler ile "Aya ğ a giyilen çorap, ele 
giyilen eldivendir" veya "Çok fazla so ğuk su içmek 
doğ ru değ ildir" gibi uyumlu tümceler uyaran olarak 
verildi. 40'ar tümcelik iki test bataryas ı  uygulandı . 
Ayg ı tı  tetikleyen 20 tane uyumlu ve uyumsuz tümce 
ardarda gelecek şekilde tetikleme özelli ğ i olmayan 
diğer tümceler aras ına rastgele da ğı tı ldı . 

Hem her deneğe ayn ı  hızla ve ayn ı  akustik özel-
liklerde standart sözcükler verilebilmesi için hem de 
UP ayg ıtını  tetiklemek için tümceler "sound blaster" 
16 ASP ile 80486 DX tabanl ı  ve 16 ms eri ş im h ızına 

sahip 256 K ön belle ğ i olan bilgisayara kay ıtlandı  ve 
kulakl ık arac ı lığı  ile uygulandı . Son sözcüğ ün baş -
langıç kısmının UP ayg ı tı  analizini ba ş latmas ı  için 
bu noktaya 16 ASP ses kart ı  arac ı lığı  ile bir tetik sin-
yali yerle ş tirildi. Bu sinyal, dene ğ in dikkatini çek-
meyecek i ş itsel genlikte tutuldu. 

SONUÇ 

Sonuçlar Tablo 1 ve 2'de verildi. Bu sonuçlara göre 
normal grupta uyumsuz biten tümcelerin olu ş -
turduğu N400 latans ı  uyumlu biten tümcelere göre 
daha kısadır. Depresif grupta da ayn ı  durum gö-
rülmektedir. Ancak depresif grupta uyumlu ve 
uyumsuz tümcelere yan ıt olarak N400 latans ve 
amplitüdlerinde anlaml ı  bir fark yoktu. Sadece P 
1000 amplitüdü; normal kontrol grubuna göre daha 
düşük olarak al ındı . 

Tablo 1. Normal grupta, uyumlu ve uyumsuz tümcelere yan ı t 
olarak Fz ve Cz konumlar ından al ı nan potansiyellerin (N400 
ve P1000) latans zamanlar ı  (ms) ve amplitüdleri (pV) 

NORMAL 

N 400 Fz 

Uyumlu 

735.20 

Uyumsuz 

631.26 

p 

<0.000 
LATANS 

ms 
Cz 746.35 624.37 <0.000 

P 1000 Fz 1151.01 1177.54 
Cz 1155.11 1075.53 <0.01 

AMPLİTÜD N 400 Fz 6.78 6.22 
pV Cz 7.60 6.62 

P 1000 Fz 16.74 18.71 
Cz 14.15 16.03 

Tablo 2. Depresyon grubunda uyumlu ve uyumsuz tümcelere 
Cz ve Fz, konumlar ındaki elektrodlardan al ı nan yan ı tlar ı n 
(N400 ve P1000) latans zamanlar ı  (ms) ve amplitüdleri (pV) 

DEPRESYON 

Fz 

Uyumlu 	Uyumsuz 

698.1 ms 	601.8 ms 
LATANS ±253.5 	±230.8 

Cz 724.5 ms 	600.5 ms 
±247.0 	±224.5 

P Fz 1079.2 ms 	1107.2 ms 
1000 ±314.3 	±313.9 

Cz 1048.9 ms 	1080.0 ms 
±311.8 	±289.8 

N Fz 7.53.pV 	7.53.pV 
AMPLİTÜD 400 ±6.12 	±2.96 

Cz 8.75 pV 	6.84 pV 
±5.9 	±4.58 

P Fz 15.78 pV 	13.01 pV 
1000 ±10.1 	±5.16 

Cz 11.8 pV 	8.93 pV 
±7.32 	±6.37 
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Tablo 3. Normal ve depresif grupta SOP alanlar ı  (pV s) 

NORMAL 

 

DEPRESYON  

   

   

 

izoelektrik - N400 	izoelektrik - P1000 

 

izoelektrik - N400 	izoelektrik - P1000 

 

 

Uyumlu Uyumsuz 	Uyumlu Uyumsuz 

 

Uyumlu Uyumsuz 	Uyumlu Uyumsuz 

 

                 

Fz 	2.6 pV s 	3.0 pV s 	6.3 pV s 	6.0 pV s 
	 2.8 pV s 

	
3.7 pV s 	6.8 pV s 

	
7.7 pV s 

Cz 	2.8 pV s 	2.3 pV s 	6.5 pV s 	5.1 pV s 
	 2.7 pV s 

	
2.5 pV s 	5.1 pV s 

	
5.2 pV s 

Tablo l'de ve 2'de gösterilenlerin ışığı nda normal 
grupta ve depresyon grubunda izoelektrik çizgiden 
N400'e ve yine izoelektrik çizgiden P 1000 kadar 
olan potansiyel alanlar ı  pV saniye olarak hesapland ı . 
SOP alanlarının normal grup ile depresyon grubu 
aras ı nda anlaml ı  bir farkl ı lık göstermediğ i saptand ı  
(Tablo 3). 

TARTIŞ MA 

Normal grupta uyumlu ve uyumsuz tümce endojen 
potansiyel amplitüdlerinde anlaml ı  bir değ iş im gö-
rülemediğ i gibi normal grupla depresif grup aras ında 
da bir fark görülememi ş tir. Herne kadar, SOP'lerin 
ilk tanımlarında negativitenin (amplitüdün) tümüyle 
tümce sonlar ına bağ lı  olduğu bildirilmiş se de daha 
sonraki çal ış maların bir kısmı  bu durumu des-
teklememiş tir. 

Connolly ve ark. (5) , verilerinin; N400 amplitüdü-
nün, terminal sözcü ğün iş lev derinli ğ ine s ıkı  sıkıya 
bağ lı  olduğunu ileri süren varsay ımlan des-
teklemediğ ini; N400'ün semantik i ş leve bağ lı  olarak 
oluş tuğunu, semantik analizin gerekmedi ğ ini ileri 
sürmüş lerdir (4) . Woodward ve ark. (14)  ise semantik 
bilginin etkin iş leminin tümcenin gövdesiyle olu ş -
tuğunu söylemektedir (12) . Bu araş tırmac ılara göre 
tümce gövdesi, tümcenin ilk sözcüklerinin olu ş -
turduğu SOP komponentlerinin de içererek uyumlu 
tümce sonlann ı  izleyen skalp negativitesinin amp-
litüdünü önceden olu ş turmaktad ı r. 

Bentin ve ark.'n ın ( 1 ) bir çalış mas ı ; semantik zor-
laman ın tek etken de ğ ilse de N400 amplitüdünün 
olu ş mas ında önemli bir faktör oldu ğunu yinele-
mektedir (1 ). Van Patten ve ark. (13) , Curran ve ark. 
(6) , N400'ün tümcenin son sözcü ğüne bağı mlı  ol-
madığı , bir tümcenin baş langıc ı ndaki sözcüklerin 
sonraki sözcüklerden daha büyük N400 olu ş turduğu 

ileri sürülmektedir (5 ' 11) . N400 ve daha geç ortaya 
çıkan pozitif bile şkenin bellek ile ilgili olabilece ğ i, 
iyi anımsanan sözcüklerin daha yüksek potansiyeller 
olu ş turduklar ı  da bildirilmiş tir (1°). 

Bu çalış malar da göstermektedi ki, tümcenin son 
sözcüğünden çok tümcenin bütünü önemlidir. Ça-
lış mam ızın sonucunda ne uyumlu ne de uyumsuz 
tümceler aras ında, ne de normal ve depresif gruplar 
aras ında N400 amplitüdleri aras ında önemli bir fark 
bulamamam ızı  son sözcüğün amplitüd olu ş turma-
daki rolünün önemli olmayışı na bağ lıyoruz. 

Gerek normal grupta gerekse de depresif grupta 
uyumsuz biten tümcelere yan ıt olarak görülen N400 
latansının uyumlu tümcelere yan ı t olarak ç ıkan 
N400 latans ından daha kısa olmas ı  N400 latans ı nın 
bellekteki sözcükleri tarama durumunu yans ı tmas ına 
bağ landı . Anlam ı  açıkça saçma olan bir tümcede ta-
rama i ş inin uzun sürmediğ i; nöral aktivitenin k ısa 
kesildiğ i düşünülebilir. Orta derecede grarner yan-
lış lan olan tümcenin (bir bak ıma anlams ız tüm-
celerin) N400 olu ş turmadığı  bildirilmiş tir (2) . 

"Anlaşı lırl ık derecesi"nden, tümcenin anlamsal içe-
riğ inin kendi içindeki uyumu ve tümcenin geli ş inden 
sonun kestirilebilme kolayl ık ve zorluğu amaç-
lanmaktadır. Böylece, SOP yan ıtları nın latanslanm 
ve genliklerinin; dikkat, bellek ve bili ş imi bozarak 
algı lamayı  etkileyen demansif hastal ıklarda de-
ğ işebileceğ i bildirilmektedir. 

Bizim, 15 demansif hastada yapt ığı mız SOP ça-
lış mas ında uyumlu ve uyumsuz N400 latanslar ı  ara-
sında önemli bir farka rastlanmad ı . Oysa ayn ı  yaş  
grubunda bulunan 20 yaş lı  insanda N400 latanslar ı  
aras ında anlaml ı  bir fark vard ı  (Yaltkaya ve ark.). 
Bu bulgu demansif hastalar ın anlaml ı  ve anlams ı z 
tümceleri (uyumlu ve uyumsuz) ayn ı  şekilde al- 
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gı ladıklan, tiimcelerin anlamlar ını  yeterli derecede 
anlarnadıldan şeklinde yorumlandı . Tümcelerin çağ -
nş tırdığı  ve ima etti ğ i anlamlar güçlendikçe daha ge-
lişmiş  SOP'lann olu ş tuğu ve soyut sözcüklerin bu 
durumu artt ı rdığı  bilinmektedir ( 1 ). 

Depresif grupta ise SOP latans ve konfigürasyo-
nunda, normal gruba göre önemli bir de ğiş iklik bu-
lunamaması , depresyonda kognitif bozukluk ol-
mamas ına, düş ünce içeriğ inin ve soyut durumlar ı  de-
ğerlendirmenin sağ lam kalmas ına bağ landı  (15) . 

Herne kadar depresyonda bilinç alan ı nın bir daralma 
sözkonusuysa da bu durumun alg ı larnay ı  etkileme-
yecek bir düzeyde olduğu düşünüldü. 

Depresyor ı  grubunda; anlams ız tümcelere yan ıt ola-
rak P 1000 arnplitüdünde dü şme görülmesi rast-
lantısal negatif de ğ iş im (CNV) ile benzeş tirilerek bu 
hastal ıkta sıklıkla görülen dikkat azalmas ına bağ -
landı . Blackburn ve ark. da depresyonda emotif ekisi 
az veya çok olan sözcüklerle yapt ıkları  P 300 ça-
lış masında olumsuz olarak tonlanm ış  sözcüklerin 
daha dü şük amplitüdde P 300 oluş turduklar ını  bil-
dirmiş lerdir (15) . 
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