
15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

169

Sinyal İşleme 3 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Dikkatte hemisferik farkllğn fonksiyonel yakn kzlötesi 
spektroskopisiyle incelenmesi 

Assessment of hemispheric differences in attention with functional near-infrared 
spectroscopy 

Nazan Dolu 1, Miray Altnkaynak 2, Ferhat Pektaş 1, Sacide Yldz1, Ayşegül 
Güven2, Meltem İzzetoğlu3 

1. Tp Fakültesi Fizyoloji A.B.D 
      Erciyes Üniversitesi                   

                                       dolu@erciyes.edu.tr, ferhat_p@hotmail.com, sacide.yldz@gmail.com 
2. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 

Erciyes Üniversitesi 
 {miray, aguven}@erciyes.edu.tr 

3. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 
Drexel Üniversitesi  

 meltem@coe.drexel.edu   
 

 

Özetçe 
Fonksiyonel yakn kzlötesi spektroskopisi (fNIRS) girişimsel 
olmayan optik görüntüleme tekniğidir belli bir kognitif 
aktivite ile ilişkili olarak oksihemoglobin ve 
deoksihemoglobin değişikliklerini ölçmeyi sağlar. Önerilen 
sistemde prefrontal korteksde işitsel odball görevinden 
kaynaklanan nöral aktiviteyi belirlemek için fNIRS 
kullanlmştr.. Yaplan çalşmada belli bir kognitif görev 
esnasnda aln bölgesinden alnan fNIRS ölçümlerinin data 
analizi sunuldu. Çalşmada 10 sağlkl gencin sağ ve sol 
hemisferdeki hemodinamik cevaplar arasnda farkllk 
araştrld. Deneklerden hedef uyaranlara cevap olarak 
butona basmalar istendi. fNIRS iki uyarandan oluşan (hedef 
ve standart) ve kulaklklarla rastgele srada gelen  “oddball 
paradigmas” kullanlarak kaydedildi.  Daha sonra standart 
sapma (ss), ortalama değer, maksimum değer, tepeden tepeye 
değer (p-p)ve eğri altnda kalan alan her bir kanal için 
hesapland. Elde edilen datalar tek yönlü ANOVA testi ile 
değerlendirildi ve sonuçta standat sapma, ortalama değer, 
maksimum değer ve eğri altnda kalan toplam alan iki 
hemisferde istatistiksel olarak farkl bulundu (p<0,05). Data 
analizinde, sağ frontal lobda sol loba göre kandaki 
oksijenlenmenin daha fazla olduğu sonucuna varlmştr.  

Anahtar Kelimeler — Fonksiyonel yakn kzlötesi 
spektroskopisi; hemisferik farkllk; işitsel oddball görevi, kan 
oksijenlenmesi 

Abstract 
Functional near infrared spectroscopy (fNIRS) is a non-
invasive optical imaging technique which unables the 
measurements of the oxy-hemoglobin and deoxy-hemoglobin 
(metabolic) changes associated with cognitive activity. The 
proposed system uses fNIRS to detect neural activities arising 
from an auditory oddball task at preforontal cortex.  In this 
paper data analysis of the fNIRS measurements acquired from 
the forehead during cognitive tasks is presented.  The aim of 
this study was to invastigate the differences in the 

hemodynamic response of right and left hemisfer in 10 
healthy young. Subjects pressed a button in response to the 
target stimulus. The fNIRS were recorded using the ‘oddball’ 
paradigm in which two stimuli (target and standard) were 
presented in random order by headphones. Standard 
deviation, mean value, max value, peak to peak (p-p), area of 
the under the curve are calculated for each channel. One way 
ANOVA analysis is applied and according to the results max 
value (p=0,024), standard deviation (p=0,028), sum 
(p=0,016) and mean value (p=0,018) are significantly 
different in two hemisfers. Data analysis results revealed that 
the blood oxygenation is higher in right frontal lobe than the 
left.  

Keywords — Functional near infrared spectroscopy; 
hemisferic difference; auditory oddball task; blood 
oxygenation 
 

1. Giriş 
Beyin görüntüleme sistemleri kullanlarak kognitif 

çalşmalarn yaplmas ilk olarak 1990’l yllarn başlarna 
dayanmaktadr. İnsanlarda, Pozitron Emisyon Tomografisi 
(PET) ve Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(fMRI) gibi görüntüleme sistemleri beynin fonksiyonlar 
üzerine yaplan çalşmalarda geniş bir şekilde 
kullanlmaktadr. Bu çalşmalarn büyük ksmnda prefrontal 
bölgenin ksa süreli hafzadan sorumlu olduğunu 
göstermektedir [1-2]. Bu teknikler beyinsel ve duyusal 
faaliyetlerin arkasnda yatan sinirsel düzenek hakkndaki 
bilgileri arttrmştr, ancak pahal ve hareket artefaktna karş 
oldukça duyarl olmalar, hastalar snrl bir alanda ve 
pozisyonda tutmalar,  zararl maddelere veya yüksek 
gürültüye maruz kalma riskleri dezavantajlardr. Son onalt 
yldr; fonksiyonel yakn kzlötesi spektroskopi (fNIRS) 
beynin fonksiyonlar üzerine çalşmalar yürütmek üzere 
kullanlan yeni bir görüntüleme yöntemi olarak ortaya 
çkmştr. fNIRS teknolojisi; beynin çalşmas süresince 
oksijenlenmemiş hemoglobin (deoksihemoglobin) ve 
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oksijenlenmiş hemoglobin (oksihemoglobin) yoğunluğundaki 
değişimlerin noninvazif olarak ölçümüne olanak sağlar [3]. 
 

Beyine dş bir uyaran verildiğinde oksijen gerektiren ve 
sinir hücreleri arasnda nöronal aktiviteyi oluşturan, bir 
elektriksel sinyal meydana gelir. Bu süreç boyunca artan 
oksijen ihtiyac, özellikle gri maddede bölgesel serebral kan 
akşnn artmasyla sağlanr. Bu nöronal aktivasyonu takiben, 
lokal arteryal vazodilasyondaki artş gösteren ve 
deoksihemoglobin (HHb) azalmasnn ve oksihemoglobin 
(HbO2) artşnn olduğu bir hemodinamik yant meydana gelir 
[4]. Bu mekanizma nörovasküler eşleşme olarak bilinmektedir.   
Veriler prefrontal ön beyin bölgesinden emilme ve saçlma 
yöntemi ile elde edilmektedir. fNIRS yönteminde kullanlan 
esneyebilir sensör yardmyla kişinin ön beyin bölgesinden 
kayt alnmaktadr. Sensör, 16 kanala, 4 LED’e ve 10 
detektöre sahiptir (Şekil 1). Modifiye edilmiş Beer-Lambert 
yasasna göre veri hesaplamakta ve bize hemoglobin 
konsantrasyon değerini vermektedir. Bu yöntem, çalşan 
bellek, dikkat, görsel-uzamsal bellek ve benzeri bilişsel 
aktivitelerin yan sra motor aktivitelerde de 
kullanlabilmektedir [5-6]. Böylece, fNIRS teknolojisi beyinle 
ilişkili hemodinamik çalşmalar için elverişli olmaktadr. 
fNIRS teknolojisi ile motor aktivite, görsel aktivasyon, işitsel 
uyar ve farkl kognitif görev performans gibi beyin 
aktivitesinin çeşitli tipleri çalşlmaktadr [7]. fNIRS 
teknolojisi hem normal insan kognitif çalşmalarnda hem de 
Alzheimer, şizofreni, inme ve dikkat eksiliği ve hiperaktivite 
gibi çeşitli hastalklarn değerlendirilmesinde skça 
kullanlmaktadr [8-9]. Bugüne kadar fNIRS’n klinik 
uygulamalarnn çoğu görsel, motor ve kognitif performansn 
geçerliliği ve güvenirliliği üzerine yoğunlaşlmştr [10]. 
Araştrmaclar panik bozukluk ve post-travmatik stres hastalğ 
gibi diğer anksiyete hastalklarnn patolojisini çalşmak için 
de kullanmaktadrlar; bu çalşmalar sağlkl kontroller ile 
karşlaştrldğnda klinik katlmclarn prefrontal 
fonksiyonunda anlaml farkllar göstermiştir [11-12]. 

 
Dikkat, beynin zihinsel bir faaliyet üzerine 

odaklanmasdr. Beyin, dş dünyadan gelen uyaranlar duyu 
organlar ile alr ve çok sayda uyarandan işe yarayanlar seçer. 
Bu aşamada çalşan dikkat mekanizmas genel uyarlmşlk 
hali, seçicilik ve yoğunlaşma admlar ile açklanabilir. Duyu 
organlarna gelen uyarlarn, duyusal kaytta fark edilerek 
işlenmek üzere ksa süreli belleğe gönderilebilmesi için dikkat 
ve alglama gereklidir. Bilgi seçimi uyarya verilen tepki ile 
başlamakta, bu tepkiyi de dikkat ve alglama düzeyi 
sağlamaktadr. Beyinde sağ ve sol dikkat mekanizmasnn 
farkl olduğu bilinmektedir [13].  Dikkat eksikliği hastalğ 
FNIRS teknolojisi ile skça çalşlmaktadr. Bu çalşmalarda 
genel olarak Stroop görev (task), çalşma belleği, go/no go 
paradigmas gibi çeşitli görevler uygulanarak prefrontal 
korteksteki aktivite incelenmiştir ve genel olarak bu hastalarda 
oksijen metabolizmasnn frontal bölgede azaldğ gözlenmiştir 
[14,15]. 

Bu çalşmann amac; işitsel uyaran kullanlarak, 10 
sağlkl bireyde, dikkat düzeylerinin prefrontal hemodinamik 
düzeyde hemisferik farkllğn incelemektir. 

 

2. Yöntem 
Çalşmada, 10 sağlkl gence ait fNIRS sinyali 
değerlendirilmiştir. fNIRS kaytlar, Erciyes Üniversitesi Tp 

Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal, Beyin Dinamiği 
Laboratuar’nda bulunan fNIRS sistemi ile alnd. Frontal 
bölgeye saç çizgisi hizasna kadar bir bant yardm ile fNIRS 
alclar yerleştirilerek 16 kanall kayt gerçekleştirildi (Şekil 
1). Kayt boyunca deneklere işitsel oddball paradigmas görevi 
uygulanp, görev olarak hedef işitsel uyarlarda (hedef ve 
standart uyaranlardan) sağ ellerindeki butona basmalar 
istendi.  Şekil 2’de sol (1-8), ve sağ (9-16) kanallardan 
kaydedilen fNIRS sinyali örneği görülmektedir. 
 

 
 
 
Şekil 1: fNIRS bandndaki kaynak ve dedektör bölgeleri  
 

 
                                              (a) 

 
                                               (b) 
 
Şekil 2: Bir deneğe ait sol (a), ve sağ (b) kanallardan 
kaydedilen fNIRS sinyali örneği 
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Toplam 32 tane hedef, 96 tane standart uyaran kullanlmştr.  
uyarlar kayt boyunca rastgele srayla gelmektedir. Hedef 
uyaranlara verilen cevaplarn ortalamas alnarak işitsel 
uyaranlara verilen cevap belirlendi. Daha sonra her bir sinyalin 
ortalama, ss, p-p değeri ve sinyalin altnda kalan toplam alan 
hesapland.  Şekil 3’de sinyalde hesaplanan toplam alan ve p-p 
karşlk gelen değerlerin nasl hesaplandğ gösterilmiştir.  

 
Şekil 3: Toplam alan ve p-p gösterimi 

3. Sonuçlar 
Şekil 4’de ayn gence ait sol frontal lobdan kanal 3 (a) ve sağ 
frontal lobdan bölgesel eşleniği olan kanal 13 (b)’e karşlk 
gelen ortalama hedef sinyali gösterilmiştir.   
                   

 
                                             (a)                                           

 
                                              (b) 

Şekil 4: Bir gence ait sol frontal lobdan kanal 3 (a) sağ frontal 
lobdan kanal 13 (b)’e karşlk gelen ortalama hedef sinyali 
 
Kaytlardan elde edilen sonuçlarn değerlendirilmesinde 
bağmsz örneklem ANOVA testi kullanlmştr. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 1'de sunulmaktadr. Buna göre sağ ve sol lobda 
her bir kanaldan alnan sinyaller değerlendirilmiş, hedef 
cevaplarn ortalama, standart sapma, maksimum, tepeden 
tepeye ve sinyal altnda kalan toplam alan değerleri ayr ayr 
değerlendirilmiş ve iki lob arasnda dikkat düzeyi arasnda 
farkllk aranmştr.  
 

Tablo 1: ANOVA testi sonuçlar  
 

Sinyal Özellikleri Sigma 
Ortalama 0,018 
Standart Sapma 0,028 
Maksimum 0,024 
p-p 0,67 
Toplam alan 0,016 

 
 
     Analiz sonuncunda, gruplarn tepeden tepeye (p-p) 
değerleri arasnda anlaml farkllk bulunmamştr (p>0.05). 
Ortalama değerleri arasnda anlaml fark elde edilmiştir. Sağ 
lobun ortalama, standart sapma, maksimum ve toplam alan 
değerleri sol lobdan anlaml yüksek bulunmuştur (p<0.05).   
     Tüm bu verilerden elde edilen bulgular sonucunda, 
oksijenizasyonun sağ lobda daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Dikkatin frontal loblar üzerindeki etkisinin incelendiği bu 
çalşmamzda, beynin frontal bölgesinde sağ lobun dikkat 
değerlendirmesinde sol loba göre daha etkili olduğu 
söylenebilir.  
 
 

4. Tartşma 
 
 f-NIRS bilişsel görevler srasnda beyin oksijenasyonundaki 
değişimleri ölçmek için kullanlmaktadr. Dolaysyla beyinle 
ilişkili hemodinamik çalşmalar için elverişli olmaktadr. 
Cihazn duygusal görevlerde kullanldğ çalşmalarn says 
giderek artmaktadr[16,17]. Bilişsel zorlanma gerektiren 
görevlerde f-NIRS'n kan oksijenlenmesindeki en ufak 
değişiklikleri bile tespit edebildiği gösterilmiştir. Kognitif 
aktiviteler neticesinde oluşan nöronal etkinlik sebebiyle frontal 
lobdaki serebral damarlar genişleyerek kan akşnda artşa 
neden olurlar. Yaplan çeşitli çalşmalar farkl zihinsel 
aktiviteler beyinde farkl bölgelerin etkinleştiğini göstermiştir 
[18]. Yaplan çalşmalarda, kavramsal testlerin prefrontal 
beyin bölgesinde genellikle HbO2 de artşa neden olurken 
HHb’ de düşüşe sebep olduğu göstermektedir  [19].  

Literatürde fNIRS çalşmalar genellikle beynin, motor 
korteks ve prefrontal kortex bölgelerinde yoğunlaşmştr. 
Çeşitli aritmetik işlemler ve sözel testler gibi verilen görev 
esnasnda frontal lobun durumu incelenmiş ve verilen görevler 
zorlaştkça bu bölgede HbO2 değerinin artğ gözlemlenmiştir 
[20,21]. Ağrnn somatosensoriyel korteksi üzerindeki etkisini 
inceleyen bir çalşmada belirli bölgelere ağr işlemi 
uygulandğnda beyinde ilgili bölgelerde kanlanmann arttğ 
gözlemlenmiştir [22]. Bunun dşnda migren, epilepsi, 
şizofreni gibi hastalklarda da frontal lobdaki değişimler 
kaydedilmiş ve verilen görevlere göre frontal lobda kontrol 
grubuna göre kan akşnda daha az artş gözlenmiştir [23]. 
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fNIRS sinyalleri şizofrenik hastalklar, affektif bozukluklar, 
DEBH gibi psikiyatrik hastalklarda da kullanlmştr [24]. 
DEBH çalşmalarnda genel olarak Stroop görev, çalşma 
belleği, go/no go paradigmas gibi çeşitli görevler uygulanarak 
prefrontal korteksteki aktivite incelenmiştir ve genel olarak bu 
hastalarda oksijen metabolizmasnn frontal bölgede azaldğ 
gözlenmiştir [14,15]. Dikkatte hemisferik farkllğn fNIRS ile 
incelendiği ilk çalşma niteliği taşyan çalşmamzda, işitsel 
uyaran kullanlarak, 10 sağlkl bireyde dikkat düzeylerinin 
prefrontal hemodinamik düzeyde hemisferik farkllğ 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar sağ frontal lobun sol 
loba göre dikkatte daha etkili olduğunu göstermiştir. 
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