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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Yeni Beyin Modeli
Iﬂ›¤›nda Otizm
Otizm, hakk›ndaki bütün bilinenlere karﬂ›n,
nedenleri konusunda biliminsanlar›n› hâlâ
u¤raﬂt›ran ve özellikle de çocuklarda olmak
üzere, oldukça yayg›n bir rahats›zl›k.
Otizmde birden fazla gen iﬂe kar›ﬂt›¤› için,
otistik kiﬂilerde görülen biliﬂsel, duygusal
ve motor (hareketle ilgili) belirtiler de çok
say›da. ABD’deki Boston Üniversitesi ve
DuPage T›p Grubu’ndan araﬂt›rmac›lar›n
geliﬂtirdikleri yeni beyin modeliyse, otizmde
devreye giren mekanizmalar ve ortak
davran›ﬂ özelliklerini aç›klamaya do¤ru
at›lm›ﬂ önemli bir ad›m olabilir.
Yeni model “iSTART” (Imbalanced
Spectrally Timed Adaptive Resonance
Theory), her biri ö¤renme ve davran›ﬂlar›
belirli yönleriyle alan üç farkl› modelin bir
bileﬂimi niteli¤inde. Birinci model, beynin,
nesne ve olaylar› tan›may› nas›l ö¤rendi¤ini
aç›klamaya yönelik. Modelde önem kazanan
‘uyan›kl›k’ ya da ‘fark›ndal›k’ durumu,
ö¤renmenin somut mu, soyut mu oldu¤unu
belirleyen bir ölçüt konumunda. En kaba
hatlar›yla, uyan›kl›k derecesinin düﬂük
olmas› soyut ve ‘s›n›rlar› geniﬂ’ bir ö¤renme
biçimini; yüksek olmas› da s›n›rl› ve somut
ö¤renmeyi beraberinde getiriyor. Yeni
modelin öngörüsü, otistik kiﬂilerin
uyan›kl›k derecelerinin çok yüksek,
ö¤rendiklerinin de beyinlerinde çok keskin
bir s›n›rl›l›kla temsil edildi¤i yolunda. Bu
aﬂ›r› uyan›kl›l›k durumu, araﬂt›rmac›lara
göre ö¤renme, biliﬂsel iﬂlevler ve dikkatle
ilgili iﬂlevlerde sorunlar ortaya ç›karabiliyor.
‹kinci model, biliﬂsel-duygusal ba¤lant›lar›n
(yani karﬂ›laﬂ›lan nesne ve olaylar›, bunlara
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Anlar...
Empati de, bir zamanlar yaln›zca
insana özgü oldu¤u savunulan
yetilerden biri. En genel hatlar›yla,
kendini bir baﬂkas› yerine koyabilme
ve o kiﬂinin duygular›n› bu yolla
tan›y›p anlayabilme yetisi olarak
tan›mlan›yor. Baﬂka canl›larla olan
iletiﬂimimiz, bu konuda da tek
olmad›¤›m›z› bize güçlü biçimde
gösterse de, bilim daha kesin kan›tlar
ar›yor. Bu kan›tlar›ysa yüksek
primatlar için bile istedi¤i düzeyde
elde edebilmiﬂ de¤il. Ancak
Kanada’daki McGill Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, gökte aranan kan›tlar›

belirli bir de¤er vermeyi sa¤layan
‘duygu’larla iliﬂkilendiren ba¤lant›lar›n)
ö¤renilmesini de kaps›yor. Normalde,
duygular› denetleyen beyin devreleri, orta
düzeye ayarlanm›ﬂ durumda. Duygu
merkezlerinin aﬂ›r› uyar›lmas›, duygusal
tepki eﬂi¤ini de aﬂ›r› biçimde düﬂürürken,
düﬂük uyar›lma düzeyleri, tepki eﬂi¤ini
yükseklere ç›kar›yor. iSTART modeline
göre otizmde sözkonusu olan, duygu
merkezlerinin normalden çok daha düﬂük
düzeyde uyar›lmas›. Otistik
kiﬂilerde izlenen genel ‘duyars›zl›k’
durumu, ya da geç gelen ani patlamalar›n
nedeni de bu.

iSTART, beynin, belirli hedeflere ulaﬂmak
için ortaya ç›karaca¤› tepkileri zamanlama
yetisiyle ilgili olan üçüncü model
›ﬂ›¤›ndaysa, otistik kiﬂilerde zaman›ndan
önce verilen, bu nedenle de ‘ödülsüz’ kalan
tepkilere aç›kl›k getiriyor.
Yeni yapt›¤›, normal beyinsel süreçlerdeki
aksakl›klar sonucunda otizm belirtilerinin
nas›l oluﬂtu¤unu aç›klamak. Model,
araﬂt›rmac›lara göre otizm tablosunu ortaya
ç›karan ve asl›nda otizmle ilgisi yokmuﬂ
gibi görünen birçok farkl› etkenin
anlaﬂ›lmas› ve bunlar› birleﬂtiren bir bak›ﬂ
aç›s› sa¤lamas› bak›m›ndan çok önemli.
Boston Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 10 Temmuz 2006

yerde bulmay› baﬂarm›ﬂ ve bu
özelli¤in farelerde bile bulunabildi¤ini
göstermiﬂler.
Üzerinde çal›ﬂt›klar› as›l konu a¤r› ve
a¤r›yla ilgili genetik ve çevresel
etkenler olan araﬂt›rmac›lar,
laboratuvar ortam›nda birlikte
bulunan, dolay›s›yla da birbirlerini
‘tan›yan’ farelerin, ac› ya da a¤r›
içindeki bir baﬂka fareyi gördükten
sonra, a¤r› eﬂiklerinin de düﬂtü¤ünü
bildiriyorlar. Bu sonuçlar, hayvanlarda
da bir tür “duygu bulaﬂ›c›l›¤›”
oldu¤unu ilk kez göstermiﬂ olman›n
yan›s›ra, insanlardaki a¤r›-ac›
mekanizmalar›n›n anlaﬂ›lmas›nda yeni
bir bak›ﬂ aç›s› da sa¤layabilecek.
McGill Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 30 Haziran 2006
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