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Giriş

İnsan beyninin kompleks yapısını kazanmasında, 

modern nörobilim çalışmalarının sayesinde sadece 

genetiğin değil, epigenetik ve çevresel faktörlerin de 

büyük rol oynadığı gösterilmiştir (1,2). Özellikle bazı 

branşlarda hayat boyu süren uzaysal ve düşünsel 

uğraşılar ile çeşitli uyarılar barındıran çevreye kaşı 

uyum ve başa çıkabilme yeteneği karşısında beyin, 

genetik olarak kazandığı yapısını zaman içinde zarif ve 

müstesna bir yapıya dönüştürebilmektedir. 

Beyin, gerek dış çevreden gerekse iç çevreden sürekli 

uyarı  almaktadır ve bu uyarılar sayesinde 

adaptasyona uğramaktadır. Adaptasyon süresince 

nörogenez, mikroglia proliferasyonu, sinaptogenez, 

anjiogenez ve sinaptik geçiş modülasyonu gibi 

değişiklikler oluşmaktadır (3-7). Adaptasyonel 

değişikliklerin gösterilmesine yönelik yapılan ilk 

çalışmalar olan deney hayvanları çalışmaları; 

öğrenmenin serebellar kortekste sinaptogenzisi 

sağladığını ve motor aktivitenin anjiogeneze neden 

olduğunu göstermiştir (8,9). Sosyal ilişkilerin, fiziksel 

aktivitenin artırılması ve çevrenin zenginleştirilmesi ile 

farelerde nörogenezin devam ettiği gösterilmiştir 

(3,10). 

ÖZET 

Nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve nöroanatomi çalışmalarının hız kazanmasıyla beynin yapısal 

plastisitesi hakkında daha detaylı ve merak uyandırıcı  bilgiler edinilmektedir. Belirli yeteneklerin 

kazanılması süresince beynin çeşitli bölgelerinde nörogenezin ve sinaptogenezin gösterilmesi, beynin yapısının 

gelişmesinin genetik, epigenetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Matematikçilerde sol 

inferior frontal ve bilateral inferior pariyetal loblarda gri cevher artışı; müzisyenlerde motor ve işitme korteksi ile 

serebellumda gri cevher artışı nörogörüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş olup, Albert Einstein’ın postmortem 

beyin incelenmesinde inferior pariyetal lobulün büyük olduğu saptanmıştır. Uzun süren görsel, uzaysal ve 

düşünsel uğraşılar sonucu beyinin belirli bölgelerinde yapısal değişiklikler olduğu yapılan çalışmalarla 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nörogörüntüleme, Nöronal Plastisite, Motor Korteks 

ABSTRACT 

By the help of development of neuroimaging techniques and acceleration of neuroanatomy studies, the more 

detailed and intriguing informations about the structural plasticity of brain have been elicited.  Showing of 

neurogenesis and synaptogenesis at various brain regions during getting certain skills put forth that the 

development of brain structure depends upon genetic, epigenetic and also environmental factors. The increased 

gray matter density in left inferior frontal and bilateral inferior parietal lobules of the mathematicians; the 

increased gray matter density in the motor and auditory cortex and also the cerebellum have been revealed by 

neuroimaging techniques and the larger inferior parietal lobule was observed by the postmortem brain 

investigation of Albert Einstein. As a result of long lasting visual, spatial and intellectual occupation, the structural 

changes at certain regions of brain have been revealed by great numbers of studies. 
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Deney hayvanlarında beyinin gelişiminin 

gösterilmesinden sonra incelemeler insan beynine 

yönelmiştir. Öğrenmeye bağlı insan beynindeki 

değişiklikler Voxel-Based Morphometry (VBM) 

çalışmaları ile gösterilmiştir (11,12,13). Tıp fakültesi 

öğrencilerinin yoğun çalışma temposu göz önünde 

bulundurularak yapılan çalışmada, öğrencilerin yoğun 

sınav dönemi sonrasında bilateral posterior ve lateral 

pariyetal kortekslerde gri madde artışı gösterilmiştir 

(14). Hipokampusun uzun süreli hafıza ve uzaysal 

yetenekle ilgili olduğunu belirten çalışmaları (11) 

destekler biçimde, bu çalışmada da posterior 

hipokampusta gri cevher artışı saptanmıştır. 

Nörogenez aktivitesinin yüksek olduğu gösterilen 

hipokampusun (15) dışında diğer kortikal yapılarda da 

gri cevher artışı gösterilmiştir. 

Müzisyenlerin Beyni 

Müzik yapmak, hem görsel hem işitsel ve hem de var 

olan yetenekleri en uygun ve ahenkli şekilde 

kullanmayı gerektirdiğinden nöroplastisite 

araştırmaları için müzisyenler adeta fenomen 

olmuştur (16). Özellikle zaman aralıkları (perde) (17), 

yenilik algısı (18) ve uzaysal yeteneklerle (19) ilgili olan 

hipokampusun profesyonel müzisyenler üzerinde 

yapılan çalışmasında, müzisyenlerin sol anterior 

hipokampus bölgesinde fonksiyonel plastisite artışı 

gösterilmiştir (20). Eğer sol hipokampusta lezyon 

olursa zaman aralıklarını (perde) ayırt etmede oldukça 

güçlük çekildiği saptanmıştır (21). Yine aynı çalışmada, 

görsel ve işitsel zaman modellemelerinde önemli olan 

sağ anterior insula (22) ile yenilik algısında önemli olan 

sağ precuneus bölgesinde (23) müzisyenlerin 

fonksiyonel farklılık gösterdiği açığa çıkarılmıştır. 

Başka bir morfometrik MR çalışmasında, 

müzisyenlerin motor ve işitsel kortekslerinde ve 

serebellumunda gri cevher artışı saptanmıştır (24). 

Senfoni orkestrası müzisyenlerinde yürütülen 

çalışmada sol inferior frontal girusta (Broca alanı) gri 

cevher artışı gösterilmiştir (25). Piyanistler üzerinde 

yapılan çalışmada, müziğe erken başlamakla el 

yeteneklerini ilgilendiren motor kortekste hacim artışı 

arasında bağlantı kurulmuştur (26). Müzik eğitimine 

erken yaşta başlayan müzisyenlerin anterior korpus 

callosum bağlantıları daha geniş olmaktadır (27). 

Perde ayırt etme yetenekleri çok güçlü olan 

müzisyenlerin ise planum temporale bölgesi 

genişlemiştir (28). Başka bir çalışmada bazı ünlü 

müzisyenlerin supramarjinal giruslarının büyük olduğu 

saptanmıştır (29).  

 

Şekil 1. Müzisyenlerde sol hipokampusta aktivite artışı 

(20). 

Matematikçilerin Beyni 

Matematikte de uzaysal, aritmetik, görsel ve uzun 

süreli düşünmeler, onların beyinlerinde de morfolojik 

değişiklikler olabileceği kanısını güçlendirmiştir. 

Özellikle soyun düşünme ve aritmetik hesaplamalar ile 

ilgili olan pariyetal korteks üzerine yönenilmiştir. 

Akademik hayatlarını süren matematikçiler üzerinde 

yapılan çalışmada sol inferior frontal girus ile bilateral 

inferior pariyetal lobüllerde gri cevher artışı 

gösterilmiştir (30). Aynı çalışmada akademik hayatta 

geçen süre arttıkça sağ inferior pariyetal lobülde gri 

cevher artışı devam etmektedir. 

Matematiksel düşünmede inferior pariyetal lobülllerin 

özel değer taşıdığı  söylenmektedir. Matematikçilerin 

Prensi “Mathematicorum Principi” olarak adlandırılan 

ünlü matematikçi Johann Karl Friedrich Gauss’un 

postmortem beyin incelemesinde pariyetal lobların 

özel bir katlantılı hal aldığı gösterilmiştir (30). 

Albert Einstein’ın Beyni 

Ünlü kuramsal fizikçi Albert Einstein son yüzyılın 

yetiştirdiği en önemli bilim adamlarındandır. Uzaysal 

düşünmenin fazla görüldüğü fizikçilerde beynin yapısı 

merak konusu olmuştur. Albert Einstein’ın 

postmortem beyin incelemesinde görsel-uzaysal 

kavrama ve aritmetik düşünme yeteneğiyle ilgili olan 

inferior pariyetal lobülünde genişleme saptanmış ve 

müstesna bir pariyetal giruslara sahip olduğu 
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görülmüştür (31). Postsentral sulkusun Silvian fissur ile 

nadir konverjensi Einstein’ın beyninde görülmüştür. 

Primer somatosensory ve motor korteks alanlarının da 

sıradışı olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda pariyetal 

operkulum da görülememiştir (normal popülasyonda 

olmaması çok nadirdir). Pariyetal lobun oldukça geniş 

ve beynin morfolojik olarak sferik yapıda olduğu 

gözlemlenmiştir. Silvian fissurün morfolojisinin çok 

atipik olduğu da gözlemler arasındadır. Silvian fissurün 

arakasında bölünmemiş bir supramarjinal girusun 

olması kortikal fonksiyonel networkun oldukça 

gelişmiş olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 2.Einstein'ın postmortem beyin incelenmesi. 

Pariyetal Opekulum’un olmaması dikkat çekmektedir 

(31). 

Sonuç 

Genetik olarak sahip olunan beyin yapısı, çevresel ve 

epigenetik faktörlerle sürekli değişim ve gelişim 

halindedir. Bu gelişim süresince, ilgili kortikal ve 

subkortikal yapılarda çeşitli değişiklikler olmaktadır. 

Bu değişiklikler bir adaptasyonun sonucudur ve bu 

adaptasyon, çevresel ve içsel uyarıları görsel, uzaysal 

ve aritmetik düşünce yoluyla yürüten akademisyen, 

profesyonel müzisyen ve daha araştırılmamış birçok 

insanların zihinsel karakteristikleridir. 
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