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Emosyonel Değerliğin Bellek Üzerindeki Etkisi: Bir OİP ve OİS Çalışması
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ÖZET

Emosyonel durumların, emosyonel olmayanlardan daha iyi
hatırlandığı birçok araştırmanın (Buchanan, 2007; Bennion ve ark.,
2013) davranışsal bulgusunda yer alırken emosyonel olanların,
olmayanlar üzerindeki bellek etkisine literatürde rastlanılmamıştır.
Diğer taraftan yapılan EEG çalışmaları, emosyonların beynin
elektrofizyolojisini değiştirdiğini (Bekkedal ve ark., 2011; Kim ve
ark., 2013) ve emosyonel değerlikleri farklı uyaranlar sonrasında
oluşan OİP’lerin de genlik, latans, polarite ve topografik dağılım gibi
özellikler açısından birbirinden farklı olduğunu bildirmektedir
(Olofsson ve ark., 2008; Hajcak ve ark., 2010; Bennion ve ark.,
2013).

Çalışmalarda emosyonel uyaranlara (pozitif/negatif) ait
OİP’lerin nötrlere kıyasla daha pozitif potansiyele sahip oldukları
emosyon etkisi bulunmuştur (Carretie, Iglesias ve Garcia, 1997).
Ayrıca literatürde sonradan hatırlama etkisi olarak bilinen (Paller ve
ark., 1987) ve araştırmalarda hatırlanan uyarana ait OİP’lerin
unutulanlara göre özellikle 400-600 milisaniye zaman aralığında
sentropariyetal alanda daha pozitif eğilim gösterdiğine dair de
bulgular yer almaktadır (Brewer ve ark., 1998; Wagner ve ark.,
1999).
Tüm bu bilgilere rağmen emosyonun elektrofizyolojik ve
davranışsal karşılıklarına ait sonuçlar, araştırıcıların kullandığı farklı
stratejiler nedeniyle literatürde çeşitlilik göstermektedir (Krause ve
ark., 2000; Sato ve ark., 2000; Aftanas ve ark., 2001; Balconi &
Pozzoli, 2003). Bu çeşitlilik nedeniyle, uyarım yöntemlerinin
standardize edilebilmesi ve yaygın kullanılabilecek ortak
yöntemlerin belirlenmesi yapılacak sonraki çalışmaların
bulgularının değerlendirilmesi önemli katkılar sağlayacaktır.

Katılımcılar: Çalışma için belirlenen katılım koşullarına uygun olarak 18-28 yaş aralığında (22,2 ± 2,14 yaş
ortalaması) üniversite öğrencilerinden oluşan, normal veya düzeltilmiş görüşe sahip 20 sağlıklı gönüllünün (10
kadın, 10 erkek) katılımıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan kadın gönüllüler 22 ± 1,05; erkek
gönüllüler 22,4 ± 2,91 yaş ortalamasına sahipti.

Uyaranlar
UDRS Resimleri: Uluslararası Duygusal Resim Sistemi'nden (Lang ve ark.,
2008) seçilmiş 90 resim (30 pozitif, 30 negatif, 30 nötr)
Şematik yüzler: Yüz ifadeleri Leppanen ve Hietanen'in (2004)
çalışmasından seçilmiş 3 ifade
Nötr kelimeler: Tekcan ve Göz (2005)’ün kitabından, kullanım sıklığı
(frekansları 50 ve üzeri olan), somutluk derecesi (4 ve üzeri olan),
birbiriyle çağrışımı olmayan, imgelemi (4 ve üzeri imgelem değeri olan)
ve emosyonel değerliği -1,5 ile 1,5 arasında olan kelimeler

UDRS Resimleri

Şematik Yüzler

Deneysel Tasarım
Uyaran Bloğu x 15

Amaç: Bu çalışmanın ile, nötr kelimelerle verilen, uyarılmışlık
seviyeleri kontrol altına alınmış, farklı emosyonel değerliğe sahip
görsel uyaranların kelime belleği üzerindeki etkisinin Olaya İlişkin
Potansiyeller(OİP) ve Olaya İlişkin Salınımlar(OİS) ile incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: 18-28 yaş aralığında 20 sağlıklı gönüllülerden farklı
emosyonel değerliliğe sahip Uluslararası Duygusal Resim Sistemi
(UDRS) resimleri ve şematik yüzlerin ardından verilen nötr
kelimeleri akılda tutmaları istenmiştir. Beyin elektriksel aktivitesi,
32 kanaldan EEG kaydı alınarak ölçülmüştür.
Bulgular: Şematik yüzlere ilişkin bulgulara göre en çok negatif yüz
ile verilen kelimeler hatırlanmış (F(2/38)=3,474; p= 0,045), UDRS
resimlerindeyse benzer anlamlı bellek etkisi bulunmamıştır
(F(2/38)=1,724; p= 0,193). Tepki süresi analizleri en hızlı tepkinin
negatif
uyaranlara
verildiğini göstermiştir. Çalışmanın
elektrofizyolojik bulgularına göre UDRS resimlerinde literatürle
uyumlu şekilde kelimeyi izleyen OİP’nin 450-600 ms zaman
aralığında “sonradan hatırlama etkisi” anlamlı biçimde
bulunmuştur (F(1/19)= 4,832; p=0,041). UDRS resimlerinde 300400 ve 400-650 ms zaman pencerelerinde görsel uyaranın
emosyonel değerliğini yansıtan değişimler saptanmıştır
(F(2/38)=14,76, p<0,001). OİS bulguları ise görsel uyaranın
sunumuyla kelimenin görünmesi arasında geçen sürede belirli bir
zaman aralığında frontal bölgede ortaya çıkan indüklenmiş teta
salınımları hatırlanan kelimelerde ve negatif şematik yüzlerde
anlamlı artış göstermiştir (F(1/19)=5,112; p=0,036).
Sonuç: Davranışsal bulgularla birlikte, şematik yüzün emosyonel
değerliğinin nötr kelimenin belleğe kaydını etkilemesinin
elektrofizyolojik karşılığı ortaya konulmuştur.
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Davranışsal Bulgular
14,3
Kelime Hatırlama
• Şematik yüzler için yinelenmiş ölçümler ANOVA testi Greenhouse-Geisser düzeltmesi
sonucunda üç farklı koşuldaki nötr kelimelerin hatırlanmaları şematik yüzlerin emosyonel
13,3
değerliğine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermiştir (F(2/38)=3,474; p= 0,045).
Şekil 1’de de görüleceği üzere ANOVA kontrastı bu anlamlı farklılığın negatif şematik yüzlerle
12,1
verilen nötr kelimelerin pozitif şematik yüzlerle verilenlerden anlamlı derecede daha fazla
hatırlanmasından kaynaklandığı bulunmuştur (F(1/19)=9,422; p= 0,006).
• UDRS resimleri ile birlikte verilen nötr kelimelerin hatırlanmasında resimlerin farklı
Pozitif
Nötr
Negatif
emosyonel değerliğe sahip olmasının herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırmak için Şekil 1. Şematik
Yüzlerle
Verilen Nötr
Şematik
Yüzler
Kelimelerin Hatırlanması
yapılan yinelenmiş ölçümler ANOVA testi sonuçları kelimelerin hatırlanmasında resimlerin
farklı emosyonel değerliğe sahip olmasının istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olmadığını
göstermiş (F(2/38)=1,724; p= 0,193) olup emosyonel koşullar arası farklılık istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmamıştır (Şekil 2).
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Tepki süresi
• EEG kaydında hem şematik yüzlere hem de UDRS
resimlerine verilen emosyonel değerlendirmelere
11,85
11,85
ilişkin tepki sürelerine ait bulgular
birleştirildiğinde katılımcılar en hızlı tepkiyi
Pozitif
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Negatif
negatif emosyonel değer atfettikleri resimlere
Şekil 2. UDRS
Resimle
Verilen
Nötr
UDRS Resimleri
Kelimelerin
Hatırlanması
(ort= 0,361±0,06 ms) karşı göstermiştir (Şekil 3).
• ANOVA test sonuçlarına göre koşullar arasındaki tepki süresi farkları anlamlı
değildir (F(2/36)=1,805; p=0,181). Koşul çiftleri arasındaki kontrastlar ise negatif
ve pozitif değer atfedilen resimlere karşı oluşan tepki sürelerinin anlamlı düzeyde
farklı olduğunu göstermiştir (F(1/19)=4,901; p=0,039).
Şekil 3. Görsel Uyaranların Emosyonel

• Hem kelime hem de farklı emosyonel değerliğe sahip UDRS resimlerin birlikte sunumuna ait uyarımın oluşturduğu OİP
genlikleri 100-150, 150-300, 300-400 ve 450-600 ms zaman aralıklarında en belirgin farklılık oluşturduğundan bu
zaman pencerelerindeki genlik değerlerinin ortalamaları üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır (Şekil 6). Sadece
150-300 ms zaman penceresinde kelime ile birlikte sunulan pozitif, negatif ve nötr UDRS resimlerine ait OİP genlikleri
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F(2/38)= 3,255, p=0,05).
OİS Bulguları
• Hatırlanan kelimelerden önce gelen şematik yüzleri takip eden dönemde fronto-santral alandaki toplam teta
salınımları (3-6 Hz) 1,5 s kadar devam etmekteyken, hatırlanmayan kelimelerden önce gelen şematik yüzleri izleyen
dönemde 1 s içinde sönmektedir (Şekil 7). Frontal elektrotlarda bu zaman-frekans (-1 ila -0,5 s; 3-6 Hz) bölgesindeki
ortalama genlikler hatırlanan kelimelerden önce hatırlanmayanlardan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur
(F(1/19)=5,112; p=0,036).

• Hatırlama performansı üzerine etkili olduğu gösterilmiş olan -1 ila -0,5 s arasındaki teta frekans bandını kapsayan
zaman-frekans penceresi için ortalama genlik değerleri frontal kanallarda karşılaştırıldığında, negatif uyaranlara
karşı sağda ve güçlü bir teta salınımı, buna karşın pozitif uyaranlara karşı solda ve görece zayıf bir teta salınımı
saptanmış (Şekil 8), bu fark ANOVA analizinde emosyonel değerlik ile lateralizasyon etkileşiminin anlamlı
bulunmasına yol açmıştır (F(2/38)=3,567; p=0,047).

Değerlendirmesine İlişkin Tepki Süreleri

Elektrofizyolojik Bulgular
OİP Bulguları
• UDRS resimleriyle birlikte verilen nötr kelimeleri
hatırlama/hatırlamama koşulu için kelime ve resmin aynı
anda verildiği uyarım sonrası oluşan OİP genliklerinde en
belirgin farklılıklar 200-250, 300-400 ve 450-600 ms zaman
aralıklarında gözlenmiştir (Şekil 4). 200-250 ms zaman
aralığında Şekil 4’te gözlenen farklılığın istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı bulunmuştur. 450-600 ms zaman
penceresinde hatırlanan/hatırlanmayan kelimelere karşı
elde edilen OİP genliklerinin istatistiksel açıdan anlamlı
olduğu
bulunurken
(F(1/19)=
4,832;
p=0,041);
hatırlanmayan kelimeler (ort= -3,056 µV), hatırlanan
kelimelerin (ort= -1,830 µV) oluşturduğu potansiyelden
daha negatif genliğe sahiptir.

Şekil 7. Şematik yüzler koşulunda nötr kelimelerin hatırlandığı ve
hatırlanmadığı durumlarda ve farkında Fz kanalındaki OİS aktivitesi ve
topografik yayılımları

Kaynakça

Şekil 5. Emosyonel/Emosyonel olmayan UDRS resimlerine ait deneysel
koşulda OİP genliklerinin tepki süresine bağlı topografik dağılımı

Şekil 4. UDRS resimleri ile verilen nötr kelimeleri hatırlama/hatırlamama
deneysel koşulunda OİP genliklerinin tepki süresine bağlı topografik
dağılımı

Şekil 8. Nötr kelimelerden önce verilen negatif ve pozitif şematik yüzlere
ve farklarına ait Fz kanalındaki OİS aktivitesi ve topografik yayılımları

• Şekil 5’te gösterildiği gibi olup uyarımda emosyonel/
emosyonel olmayan UDRS resimlerine ait ANOVA
sonuçlarına göre 450-600 ms arasında emosyonel ve
emosyonel olmayan UDRS resimlerine dair potansiyeller
arasındaki farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildir.
Diğer taraftan uyaranların emosyonel içeriğinin olması ile
OİP genliklerinin anteroposteriyor dağılımı arasındaki
etkileşim istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedir
(F(2/38)=14,76, p<0,001). İstatistiksel analizin kontrastları
dağılımdaki anlamlı farkın nötr koşulda negativite
frontosantral bölgeye lokalize iken emosyonel koşullarda
paryetal alana yayılmasından kaynaklandığını ortaya
koymuştur.

Şekil 6. Farklı Emosyonel değerliği olan UDRS resimlerine ait deneysel koşulda OİP genliklerinin katılımcıların tepki süresine bağlı topografik dağılımı
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