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regulated with high precision by hormones and ANS
activities. As shown, hypoglycemia (low blood glucose) has
autonomic and neuroglicopenic effects. In this study we
recorded reaction times against a particular sound
stimulating in order to the effects of hypoglycemia on
perception and learning. To this end, reaction times of 7
patients who required testing with Insulin- Induced
Hypoglycemia in Clinics of Endocrinology and Metabolism
Diseases of Bezmialem Foundation University (Istanbul,
Turkey), are recorded. Our preliminary results indicate that
hypoglycemia has negative effects on perception of delay and
learning.

Özetçe
Glikoz homeostasisi glikozun karaciğer, kas ve yağ dokusu
tarafndan kullanm, üretimi ve karaciğer tarafndan kana
salnmn kapsar ve sk bir düzenleme gerektirir. Yaklaşk
olarak 90 mg/dl de gliseminin devam ettirilmesinin temel
nedeni beyine yeterli glikoz akşn sağlamaktr. Otonom sinir
sisteminin sempatik ve parasempatik dallanmalarnn aktive ve
inhibe olmas, esas olarak hipotalamus ve beyin kökü gibi
farkl anatomik bölgelerde yerleşmiş glikoz-uyarc ve glikozinhibe edici nöronlar tarafndan kontrol edilir.
Glikoz beyin ve iç organlar için zorunlu bir metabolik
substrattr, bu yüzden glikoz homeostasisi otonom sinir sistemi
ve hormonlar tarafndan yüksek bir hassasiyetle kontrol edilir.
Görüldüğü üzere düşük gliseminin yani hipogliseminin
otonomik ve nöroglikopenik etkileri bulunmaktadr. Bu
çalşmada hipogliseminin alglama ve öğrenmedeki etkisini
göstermek için hastalarn belirli bir ses uyarna karş
reaksiyon zamanlar kayt edilmiştir. Bu amaçla Bezmialem
Vakf Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalklar
Bölümde (İstanbul, Türkiye) insülin ündüklü hipoglisemi (IIH)
testi olacak 7 hastann reaksiyon zamanlar kayt edilmiştir.
Elde edilen ilk sonuçlar hipogliseminin alglamada gecikme ve
öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koymaktadr.
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1. Giriş
Glikoz beyin ve iç organlar için zorunlu bir metabolik
substrattr. Beyin glikoz üretemediği ve bir kaç dakikadan
fazla glikoz depolayamadğ için dolaşmdan sürekli bir glikoz
desteği gereklidir [1]. Eğer glisemi belirli bir değerin altna
düşerse kandan beyine glikoz transferi snrlayc olur ve
böylelikle beyin fonksiyonlar hayat tehlikeye girer.
Glisemi vücutta yüksek bir hassasiyetle kontrol edilir. Glikoz
homeostasisinde hiperglisemi ya da hipoglisemi (düşük kan
şekeri); hormonlar, nörotransmitterler ve substrat etkileri gibi
önemli glikoz düzenleyici faktörler ile önlenilir [2]. Glisemi
belirli seviyelerin altna düştükçe glisemiyi normal seviyelere
getirmek için bir dizi fizyolojik cevaplar oluşur, bu cevaplar
hipoglisemiye karş düzenleme olarak bilinir.

Anahtar Kelimeler —Hipoglisemi; Reaksiyon zaman

Abstract
Glucose homeostasis requires the tight regulation of glucose
utilization by liver, muscle and fat tissue, and glucose
production and release in the blood by liver. The major goal
of maintaining glycemia at ∼90 mg/dl is to ensure a sufficient
flux of glucose to the brain. Activation or inhibition of the
sympathetic or parasympathetic branches of the autonomic
nervous systems are controlled by glucose-excited or glucoseinhibited neurons located at different anatomical sites, mainly
in the brainstem and the hypothalamus.

Hipoglisemi bir seri metabolik, nöral ve klinik cevaplar
tetikler. İnsülin salgs durdurulur, glukagon ve adrenalin
hormonlar salglanr [3, 4]. Daha sonra sras ile, otonomik ve
nöroglikopenik semptomlar, nörofizyolojik ve bilişsel
bozuklar, EEG de değişiklikler başlar ve son aşamada glisemi
değeri 27 mg\dl nin altna düştüğünde bilinç düzeyi azalr ve
koma gerçekleşebilir. Glisemi değeri 57,6 – 50,4 mg/dl nin
altna düştüğünde otonomik ve nöroglikopenik semptomlar
başlar. Hipogliseminin otonom sinir sisteminin aktive
olmasyla oluşan semptomlar otonomik semptomlar olarak
adlandrlr. Bunlar titreme, anksiyete, çarpnt, terleme, açlk
ve parestezidir [5, 6]. Hipoglisemin diğer semptomlar ise
serabral glikoz tüketiminin azalmas ile oluşan nöroglikopenik

Glucose is imperative metabolic substrates for brain and
visceral organ function and so glucose homeostasis is
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glisemi değeri elde edildiğinde, reaksiyon zaman test sonras
aşamas için kayt edilmiştir.

semptomlardr.
Bunlar yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi,
bilişsel ve davranşsal belirtilerdir [7, 8].
Yaplan çalşmalarda yaşl hastalarda bunama [9], baş ağrs,
nöbet, bilişsel bozukluk, koma [10], serebellar ataksi [11] gibi
durumlarn şiddetli hipoglisemi ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir.
Bu çalşmalara istinaden hipogliseminin bilişsel performans
ve öğrenmeyi etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalşmada
İnsülin İndüklü Hipoglisemi (IIH) testi yaplacak 7 hastann
belirli bir ses uyaranna karş kayt edilen reaksiyon zamanlar
değerlendirilmiştir.
Literatürde İnsülin İndüklü Hipoglisemi (IIH) testi bir
fizyolojik stres testidir. Cushing Sendromu, Adrenal
yetmezlik, büyüme hormonu eksikliğini teşhis etmek için,
vücut hipoglisemiye sokularak bir fizyolojik stres oluşturulur
ve bu strese vücudun vereceği tepki değerlendirilir [12]. Bu
testte kişiye insülin verilerek glisemi değeri 40 mg/dl ye kadar
düşürülür, bu nedenle IHH testinin yaplmas gerekli görülen
hastalar bu çalşmaya dâhil edilmiştir.
Bir yarşn başlama düdüğü uyaran ve bu uyarana verilen
cevap arasndaki ilişkiyini anlatmada iyi bir örnektir. İnsanlar
hakemin başlama düdüğünü duyar (uyaran) ve ona bir şekilde
reaksiyon gösterirler (cevap). Uyaran ve cevap ilişkisinde iki
önemli etmen vardr. Bunlar reaksiyon zaman ve öğrenmedir.
Reaksiyon zaman uyarann verilmesinden itibaren ona karş
cevabn oluşmasna kadar geçen ki süredir. Öğrenme ise,
deneyim veya yönergelerle bilgi ve beceri kazanlmasdr [13].
Bir sinyal alnmas ile oluşan cevap arasndaki gecikme,
afferent sinyalin beyne ulaşmas ve efferent sinyalin de
beyinden kaslara gönderilmesi için geçen süreye bağldr.
Öğrenme ile bu süreç içindeki çeşitli admlar için gerekli
zaman ksaltlabilir [13]. Reaksiyon zaman kişiden kişiye ve
durumdan duruma göre değişiklik gösterir. Birçok kişinin gece
geç saatlerde ve sabah erken saatlerde ölçülen reaksiyon
zaman daha uzundur. Bu çalşmada rastlantsal sunumda
hastalarn IIH testi öncesinde ve sonrasnda reaksiyon
zamanlar kayt edilmiş ve karşlaştrlmştr.

Şekil 1: IIH testi srasnda Reaksiyon sürelerinin kayt edilmesi

3. Sonuçlar ve Tartşma
Bu çalşmada glisemi değeri 57,6 – 50,4 mg/dl’ nin altna
düştüğünde nörofizyolojik ve bilişsel bozuklar başlar teorik
bilgisinden yola çklarak, düşük glisemi ile alglama ve
öğrenme arasndaki ilişkiyi ortaya koymak amac ile IIH testi
yaplmas gerekli görülen hastalardan belirli ses uyaranlarna
karş reaksiyon zamanlar kaydedilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Reaksiyon Zamannn Kayt Edilmesi

Tablo 1: Test öncesi ve sonras olmak üzere iki farkl
aşamadaki reaksiyon zamanlarnn karşlaştrlmas

Reaksiyon zaman ortalama yaşlar 42,7 olan ve Bezmialem
Vakf üniversitesinde İnsülin İndüklü Hipoglisemi Testi
(IIH) olacak olan 7 (4K, 3E) hastadan kayt edilmiştir.
Araştrma için etik kurul izin belgesi ve hastalardan gönüllü
katlm onam temin edilmiştir (71306642/050-01-04/219.).

Hasta
Say

Reaksiyon zaman MP150 biyomedikal sinyal kaydetme
ünitesi (Biopac Systems, Goleta, CA, USA) ile kayt
edilmiştir.
Kaytlar Şekil 1’de görüldüğü gibi; hastalardan test
başlamadan 1 saat öncesinde ve test sonrasnda olmak üzere
iki farkl durumda, hastalar kendi yataklarnda iken alnmştr.
IIH testinde hastalara vücut ağrlklarnn 0.15 kat kadar
insülin enjekte edilmiştir. İnsülin enjekte edilmesi ile test
başlatlmştr. Glisemi 40 mg/dl ‘e ulaştğnda test
sonlandrlmştr. Test sonlandrldğ anda yani minimum
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1.uyaran
(s)

Reaksiyon süreleri
5.uyaran
10.uyaran
(s)
(s)

Ort
(s)

1. Ö

0.422

0.252

0.216

0.323

1. S

0.474

0.702

0.446

0.446

2.Ö

0.438

0.446

0.308

0.382

2.S

0.634

0.470

0.488

0.488

3.Ö

0.624

0.462

0.354

0.485

3.S

0.632

0.554

0.546

0.571

4. Ö

0.702

0.448

0.294

0.471
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4. S

-

-

0.506

0.617

5.Ö

0.662

-

0.518

0.602

5.S

0.812

0.646

0.716

0.745

6.A

0.200

0.260

0.196

0.231

6.Ö

0.410

0.322

0.428

0.394

7.Ö

0.338

0.242

0.292

0.287

7.S

0.332

0.304

0.362

0.366

Ort Ö:

0.483

0.351

0.311

0,397

Ort S:

0.549

0.500

0.498

0.518

artmaktadr. Bu sonucu ayn zamanda şekil 2’de de görmek
mümkündür. IIH testi öncesinde uyarana verilen cevap
arasnda geçen sürelerin 1. uyarandan 10. uyarana doğru
dizilmesiyle elde edilen doğru azalan bir eğri
göstermekteyken ayn şekilde elde edilen test sonras için
geçerli eğri test öncesi için elde edilene göre oldukça küçük
bir azalş sergilemektedir. Ayn zamanda IIH testi öncesinde
ortalama reaksiyon süresi 0,397 iken test sonrasnda bu değer
0,518 e çkmştr. Test sonrasnda elde edilen değerler
öğrenilmiş bir deneyin sonuçlar olmasna rağmen reaksiyon
zamannda ortalama 0,121 saniyelik bir artş görülmektedir,
yani alglama süresi 0,121 saniye gerilemiştir.
Bu çalşmada hipogliseminin alglamada gecikme ve öğrenme
üzerindeki
olumsuz
etkisi
gösterilmiştir.
Sonuçlar
literatürdeki teorik bilgiler ile örtüşmektedir. Literatürde yer
alan çalşmalarda incelendiğinde hipoglisemi durumunun
hayati tehlikelere yol açabilecek olmas nedeniyle konulan
etik kstlamalardan dolay hasta saysnn hep snrl kaldğ
görülmektedir. Bu nedenle hipoglisemi gibi alg ve öğrenme
üzerindeki etkinliği negatif yönde etkileyen durumlar
karşsnda müzik, motivasyon gibi alg ve öğrenme üzerindeki
etkinliği pozitif yönde olan etkenlere bir arada
değerlendirebilecek farkl çalşmalar snrl sayda kalmştr.
Bu nedenle alg ve öğrenme üzerine çalşmalarn daha geniş
sayda gönüllü üzerinde araştrlmaya devam edilmesi
gerekmektedir.

Teşekkür
Çalşma süresince desteklerini esirgemeyen Bezmialem Vakf
Üniversitesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalklar bölümü doktorlar, hemşireleri ve personeline
teşekkür ederiz.

Şekil 2:Hastalarn IIH testi öncesi ve sonrasnda 1,5 ve 10.
Reaksiyon zamanlar ve grup ortalamalar

4. Kaynakça

Şekilde 2’de görüldüğü gibi IIH testi sonrasnda ortalama
reaksiyon süresi 0,397 saniyeden 0,518 ‘e artmştr. Bu
beklenen bir durumdur çünkü hipoglisemi vücutta bir seri
metabolik, nöral ve klinik cevaplar oluşmasna neden olur.
Tablo 1 de görüldüğü gibi reaksiyon sürelerinin 1. uyarandan
10. uyarana doğru azaldğ görülmektedir. Bu öğrenme süreci
ile gerçekleşir. Hastalar işlemi öğrenmeye başlar. Bu öğrenme
sürecinin etkisiyle IIH testi öncesinde uyarana verilen cevap
süresi 0,483 saniyeden 0,311 saniyeye düşmüştür, yani
denekler öğrenmişler ve daha hzl tepkiler vermişlerdir. IIH
testi öncesinde hastalarn reaksiyon zamanlarnda 0,172
saniyelik bir azalma olmuştur. IIH testi sonrasnda ise
öğrenme süreci 0,549 saniyeden 0,498 saniyeye düşmüştür.
IIH testi sonrasnda hastalarn reaksiyon zamanlarnda 0,051
saniyelik bir azalma olmuştur. Bu değer test öncesinde
0,172’idi, üstelik test sonrasnda daha önce yaptklar bir
deneyi tekrar yaptlar. Buna rağmen hem ilk uyaranla son
uyaran arasnda görülen cevap süresi arasndaki fark test
öncesine göre oldukça küçük kalrken her bir uyaran için
gerçekleşen cevap süresinin değeri de artmştr. Daha önce de
ifade edildiği gibi test sonrasnda yaplan deney öğrenilmiş bir
deneydi.
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