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Özetçe
Stroop Renk Yaz Testi kognitif esnekliği ve dikkati
ölçmeye yarayan bir ölçüm tekniğidir. Stroop testi
srasnda kortikal aktivitenin değişimini olaya ilişkin
potansiyel (OİP) çalşmas ile incelemek mümkündür. Bu
çalşmann amac karate sporcular ve kontrol grubu
arasnda Stroop testi srasnda elektroensefalogram (EEG)
aktivitesi farkllğn incelemektir. Araştrmaya elit düzeyde
karate sporu ile ilgilenen sporcular (n=10) ve herhangi
bir spor dalnda elit olmayan kontrol grubu (n=10)
gönüllü olarak katld. Tüm katlmclardan Stroop renk
yaz testi srasnda yaz ile renk uyumu sağlandğ
durumlarda klavyenin sağ ok tuşuna, yaz ile renk uyumu
bulunmadğ durumda ise sol ok tuşuna basmalar istendi.
Stroop
performansnn
ölçümü
için
OİP
elektroensefalogram ile kayt edildi. Katlmclardan elde
edilen EEG verilerinin analizi sonrasnda, karate sporu
yapan grup ile kontrol grubu arasnda uyumlu ve
uyumsuz kelimelere verilen yantn 390410 ms tepesi için anlaml bir fark bulunamad (p=0.36,
p=0.24). Tüm deney grubunun uyumlu ve uyumsuz
uyaranlara verdiği yantta ise anlaml bir farkllk
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karate, Kortikal Aktivasyon,
Stroop Testi, EEG

Right Arrow Key of the keyboard when the colour and
the word was congruent and click on Left Arrow Key when
it was incongruent. Event related potentials were
recorded by EEG to analyse the performance of Stroop
Test. There was no significant differences between Elite
Karate players and control group during 390-410 ms
comparing colour word match (p=0.36, p=0.24). There
was a significant difference for all participant comparing
to compatible answers.
Key Words: Karate, Cortical Activation, The Stroop
Test, EEG

1. Giriş
Sportif faaliyetlerde kişinin anlk dikkat düzeyi, başarya
katks olan önemli faktörlerden biridir. Fiziksel aktivite
srasnda beyin elektriksel aktivitesinin kestirimine yönelik
yaplan çalşmalar, fiziksel hareketin ortaya çkardğ
gürültü nedeniyle kstl kalmştr [1].
Motor işlevlerle ilgili kompleks sportif faaliyetlerde yaplan
çalşmalarda uzmanlar ve yeni başlayanlarn beyin
aktivasyonlar EEG ile ölçülmüş, yaplan karşlaştrmalarda
uzmanlar ile yeni başlayanlar arasnda EEG spektrumunda
farkllklar rapor edilmiştir [2]. Baumeister ve ark.
gerçekleştirdikleri çalşmada, uzman golf oyuncularnn
golf oyunu esnasnda ölçülen EEG sinyallerinde, uzman
olmayanlara göre daha yüksek frontal teta ve orta alan teta
band güçlerine ulaşlmştr. Ayrca pariyetal bölge yüksek
alfa gücününde golf oyununa yeni başlayanlardan daha
yüksek olduğu rapor edilmiştir [2,3]. EEG spektral
bantlarndan alfa, insann bilişsel psikomotor, duygusal,
hatta yaşamnn fizyolojik beklentilerine cevap veren,
yanstan, dikkatini ve uyanklk seviyesini, bilgisini
betimleyen bir bant olarak düşünülmektedir [4]. Bu
nedenle
alfa
bandnn
tepe
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The Stroop Colour Word Test is a measurement technique
to assess the cognitive flexibility and attention. Event
related potentials via electroencephalography is used to
examine the cortical activity differences during The
Stroop Test. The aim of this study was to examine the
electroencephalogram (EEG) activity during Stroop Test of
elite Karate players (n=10) and control group (n=10). It
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Uyumsuz uyaranlarda reaksiyon süresi, uyumlulara göre
daha uzundur. Ayrca frontal lob hasar olan kişilerin deney
esnasnda hata yapma olaslklar normallere göre daha
fazladr [9]. Deney tasarm Marmara Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, tarafmzca
Matlab program kullanlarak hazrlanmştr. Uyaran sunum
yazlm, uyaranlarn geldiği anlar, EEG verilerini toplayan
cihaza anlk olarak gönderecek şekilde kodlanmştr.
Deneyler elit düzeyde karate sporu ile ilgilenen denekler ve
herhangi bir spor dalnda elit olmayan kontrol grubu
gönüllüleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

frekans değişken olup, kişiden kişiye farkllk
göstermektedir. EEG ölçümlerinde gözlemlenen alfa band
değişkenliğinin altnda, beyin dokusunun anatomik ve
fizyolojik değişkenliklerinin yattğ düşünülmektedir.
Bunun ötesinde, bu değişkenliğin elit sporcularda ve
sedanterler arasnda farkllaştğn gösteren araştrmalar da
gerçekleştirilmiştir [5]. Collins ve arkadaşlar, uzman karate
sporcularyla
yaptklar
çalşmada,
iyi
öğrenilen
aktivitelerde daha az alfa gücüne ihtiyaç duyulduğunu
görmüşlerdir [6]. Del Percio ve arkadaşlar, çalşmalarnda
nöral bilişsel zorlu görevlerde, elit sporcularn normallere
göre daha düşük alfa genliğinde çözüm ürettiklerini ortaya
koymuşlardr [7]. Sporcularda motor becerilerin spor
yapmayanlara göre daha iyi geliştiği varsaylarak,
sporcularn verilen bir görevi, spor yapmayanlara göre daha
az enerji ve dikkat ile gerçekleştirebilecekleri düşünülebilir.
Ryu ve arkadaşlarnn, yaptklar çalşmada, zihinsel çaba
ile motor performansnda ve EEG ritminde değişiklikler
olduğunu gözlemlemiştir [8]. Elit sporcular ve kontrol
gruplar arasnda yaplan bu çalşmalar sklkla ince motor,
somato
sensöriyel
ve
dikkat
performanslarn
incelemişlerdir. Bu çalşma kapsamnda, dikkat tahsisinde
literatürde sklkla kullanlan Stroop testine verilen EEG
yantlarnn elit karateciler ve kontrol grubunda
karşlaştrlmas
hedeflenmiştir.
Görsel
uyaranlar
kullanlarak renk isimleri uyaran olarak kullanlmştr. Yaz
ile renk uyumu sağlandğ durumlarda gönüllülerden
klavyenin sağ ok tuşuna, yaz ile renk uyumu
sağlanamadğnda klavyede sol ok tuşuna baslmas
istenmiştir. Deney elit düzeyde karate sporu ile ilgilenen
denekler ve herhangi bir spor dalnda elit olmayan kontrol
gurubu ile yaplmştr.

Şekil1: Stroop deney tasarmndan örnek uyaranlar.
2.3. EEG Kayd

EEG kayd V-Amp cihaznn BrainAmp yazlmyla 1000
Hz örneklem frekansyla Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, FCz, T3, Cz,
T4, CPz, Pz, P7, P8, C3, C4, Oz elektrotlarndan Ag/AgCl
elektrotlar üzerinden sol kulak memesi referans ve sağ
kulak memesi topraklama olarak kabul edilerek
gerçekleştirilmiştir.
Göz hareketlerinden kaynaklanan EEG artefaktlarn içeren
bölgeler seçilmiş ve ileri analizlerde hesaba katlmamştr.

2. Gereç ve Yöntem

2.4. EEG Analizi

EEG sinyalleri üzerinde göz artefaktlarnn giderilmesinin
ardndan, renk ile uyumlu ve uyumlu olmayan EEG
epoklarnn ortalanmas sonucunda, her kanal için OİP
yantlar elde edilmiştir.

2.1. Katlmclar

Çalşmaya yaş ortalamas 25 olan ve herhangi bir nörolojik,
psikolojik, kronik hastalk tans almayan 20 sağlkl
katlmc dahil edilmiştir. Katlmclarn 10 tanesi elit
karateci, 10 tanesi de kontrol grubunu oluşturmuştur.
Katlmclar, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi
Anabilim Dal’nda yaplan bu çalşmaya Marmara
Üniversitesi Tp Fakültesi 2013-0191 numaral etik kurul
onayyla ve gönüllülük esasndaki bir onam ile
katlmşlardr.

3. Sonuçlar
Elektrofizyolojik olarak, uyaran sunumundan 350-450 ms
sonrasnda, yanltc uyaranlar için elde edilen yantlarn,
uyuşan uyaranlarn cevaplarndan frontosantral bölge
içinde negativite farknn gözlendiği, 450-550 ms
(frontopolar, Fp1, Fp2) penceresinde ise pozitivite fark
olarak rapor edilmiştir [10,12]. Buna ek olarak uyumlu
uyaranlara karşlk temporopariyetal alanda yavaş dalga ve
tüm uyaranlara karş 500-800 ms penceresinde sol
temporopariyetal alanda gecikmeli pozitivite gözlenmiştir
[11]. Şekil 2'de görüldüğü üzere denekler üzerindeki
ortalamalarda uyumlu olmayan uyaranlara 350-450 ms
penceresindeki fronto-santral yantlarn, ayn zaman
dilimindeki uyumlu uyaranlara verilen yantlardan daha
yüksek negativite gösterdiği gözlenmektedir.

2.2. Deney Tasarm ve Uyaranlar

Dikkat ölçümü altn standartlarndan biri olan Stroop
deneyi literatürde uzun süredir kullanlmaktadr. Stroop
performansnn beynin frontal lob faaliyetleri ile ilgili
olduğu düşünülmektedir.
Stroop testinde görsel uyaranlar kullanlarak, renk isimleri
uyaran olarak kullanlmştr. Renk isimleri, anlam ile
uyumlu renklerde veya çeldirici renklerde sunulmaktadr.
Stroop testi srasnda deneklerden, yaz ile renk uyumu
sağlandğ durumlarda klavyenin sağ ok tuşuna, yaz ile
renk uyumu bulunmadğ durumda ise sol ok tuşuna
basmalar istendi. Stroop performansnn ölçümü için
elektrofizyolojik yantlarn yansra, deneklerin uyarana
verdikleri reaksiyonlarn süreleride hesaplanmaktadr.
Deney tasarmndan bir örnek Şekil 1’de sunulmaktadr.

Örneklem says parametrik testlere elverişli olmadğndan
dolay non-paramerik testlerden Wilcoxon analizi
uygulanmştr.
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4. Tartşma

Fcz

3

Uyumlu Kontrol

2.5

Kognitif sinirbilim sayesinde kişilerin dikkat ve kognitif
esnekliğini ölçmek mümkündür. Stroop testinin etkisi
uyumlu ve uyumlu olmayan uyaranlarn ayrmnda net
olarak gözlemlenmektedir. Elit karateciler ve kontrol grubu
arasnda ise bu farkllk anlaml olarak gösterilememiştir.
Yaplan bir araştrmada akut egzersizin kognitif
fonksiyondan bağmsz olarak Stroop testi performansn
arttrdğ bulunmuştur [13]. Bu araştrmada Stroop testi
srasnda uyaran sonucu oluşan olaya ilişkin potansiyel
sonuçlarnn
denek
gruplar
arasnda
farkllk
gözlenmemesi akut egzersiz sonras bir ölçüm
alnmamasnabağlanabilir.
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5. Teşekkür

Şekil 2: FCz elektrotuna ait OİP zaman serileri.

Marmara Üniversitesi, SAG-A-100713-0296 numaral
BAP projesi tarafndan desteklenmektedir.
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Şekil 3: Fp1 ve Fp2 elektrotuna ait ortalama OİP zaman

serileri.
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Şekil 4. Cz elektroduna ait OİP zaman serileri.

SPSS program kullanlarak gerçekleştirilen Wilcoxon testi
sonucunda tüm deney grubunun uyumlu ve uyumsuz
uyaranlara verdiği yantlar karşlaştrlmş ve anlaml bir
farkllk gözlenmiştir (Z=-3.458, p<0.001).
Sporcu grubu ile kontrol grubu arasnda uyumlu ve
uyumsuz kelimelere verilen yantn 390-410 ms tepesi için
aralarnda anlaml bir fark bulunamad (p=0.36, p=0.24).
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