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Eric R. Kandel 

Ahmed Serkan Emekli, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 4. Sınıf 

             Nörobilim Topluluğu (Society for Neuroscience) kurulduğundan beri geçen 40 yılda bellek biyolojisi hakkında 
anlayışımız önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Tarihsel bir bakış açısıyla, bu zaman sürecinde nörobiyolojik 
araştırmadaki büyüme dört ayrı periyod olarak ele alınabilir. Burada, kişiselleştirilmiş ve selektif bir yol planlamak için 
bellek depolama biyolojisi anlayışımızdaki kırk yıllık olağanüstü gelişmeler ışığında bir kronoloji kullanıyorum. 

 

Bellek ilişkili sinaptik plastisite biyolojisinin ortaya 
çıkışı 

1969’da, Brenda Miller’ın öncülük eden çalışmasından 
belleğin hipokampüs ve medial temporal lobda 
depolandığını öğrenmiştik. Buna ek olarak, Larru 
Squire’ın çalışması beyinde 2 majör bellek sistemi 
olduğunu ortaya çıkarmıştır: dekleratif(explicit) ve 
prosedürel(dekleratif olmayan veya implicit). 
Dekleratif bellek, gerçekler ve olaylar –insanlar, 
mekanlar ve objeler- için olan bellek, medial temporal 
lob ve hipokampüse ihtiyaç duymaktadır (Scoville ve 
Milner, 1957; Squire, 1992; Schacter ve Tulving, 1994). 
Bunun tersine, birden çok beyin sistemlerinin 
(serebellum, striatum, amigdala ve en temel 
durumlarda basit refleks yollarının kendileri) işin içine 
girdiği kanıtlanmış, algısal ve motor yetenekler için 
olan prosedürel bellek ve non-dekleratif belleğin diğer 
formları hakkında daha az bilgiye sahiptik.  Herhangi 
bellek türünün depolanma mekanizması hakkında da 
daha az bilgiye sahiptik. Depolama mekanizmalarının 
sinaptik veya nonsinaptik olup olmadığını bile 
bilmiyorduk. 

1968’de Alden Spencer ve ben Physiological Reviews 
için “Öğrenme Çalışmalarında Hücresel  Nöro-
fizyolojik Yaklaşımlar” (“Cellular Neurophysiological 
Approaches in the Study of Learning”) adını verdiğimiz 
bir perspektif yazmaya davet edildik. Bu yazıda, bellek  
çalışılmasında referans çerçevesi olmadığına dikkat 
çektik. Çünkü bellek biyolojisinin ulaştığı iki çelişkili 
yaklaşım olan, 1950’lerde Karl Lashley tarafından 
1960’larda Ross Adey tarafından savunulan ve bilginin 
birçok nöronun toplam aktivitesiyle ortaya çıkan 

bioelektrik alanda depolandığını varsayan toplam alan 
yaklaşımı ve Santiago Ramon y Cajal’ın öğrenmenin, 
sinapsın kuvvetindeki değişim sonucu olduğu fikrinden 
(1894) kaynak alan hücresel konneksiyonist yaklaşım 
arasındaki ayrımı halen yapamadık. Bu fikir daha sonra 
Kornorski tarafından sinaptik plastisite olarak yeniden 
adlandırılmış ve Hebb tarafından öğrenmenin daha 
arıtılmış modelleriyle birleştirilmiştir. Yazımızı, bu 
alternatifler arasındaki ayrımı bir davranışın nöronal 
bileşenlerindeki spesifik değişimler ile öğrenme ve 
bellek depolanması sırasındaki o davranışın 
modifikasyonunu ilişkilendirerek rahat bir şekilde 
ayırabilen davranışsal sistemler geliştirilmesi 
gerekliliğine vurgu yaparak sonuca ulaştırdık (Kandel 
ve Spencer, 1968). 

Prosedürel bellek 

Bu şekilde analiz edilen ilk davranışsal sistemler, 
prosedürel bellek bağlamındaki öğrenmenin basit 
formları olmuştur. 1969’dan 1979’a kadar, birçok işe 
yarar model sistemleri ortaya çıkmıştır: tavşanların 
fleksiyon refleksi, tavşanların göz kırpma cevabı, ve 
çeşitli omurgasız sistemleri: Aplysia‘nın solungaç geri 
çekme refleksi, sineklerde koku öğrenme, Tritonia’nın 
kaçış refleksi, ve Hermissenda, Pleurobranchaea, 
Limax, kerevit ve balarılarındaki çeşitli davranışsal 
modifikasyonlar. Çalışmalar, nöral devredeki öğrenme 
ve bellek depolanmasıyla modifiye edilen bölgelerin 
saptanması ve bu değişimlerin hücresel tabanının 
belirtilmesini amaçlamıştır (Spencer ve ark., 1966; 
Krasne, 1969; Alkon, 1974; Quinn ve ark., 1974; Dudai 
ve ark., 1976; Menzel ve Erber, 1978; Thompson ve 
ark., 1983). 
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Bu basit sistem yaklaşımlarından birçok anlayış hızlıca 
ortaya çıkmıştır. İlki tamamen davranışsal olup, sınırlı 
sayıda nörona sahip hayvanların  -Aplysia merkezi sinir 
sisteminde ~20,000 ve Drosophilia’da ~300,000- bile 
kayda değer öğrenme kapasitesinin olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Aslında, Aplysia’nın belki de en basit 
davranışsal refleksi olan solungaç geri çekme refleksi 
bile beş farklı öğrenme formuyla modifiye edilebilir: 
habituasyon, dishabituasyon, sensitizasyon, klasik 
şartlanma ve edimsel şartlanma. 

Bu basit sistemlerin uygunluğu bellek mekanizmasının, 
başlangıç olarak birkaç dakikadan bir saate kadar son 
bulan kısa dönemli değişikliklere odaklanan ilk 
analizlerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalar, 
Aplysia’nın solungaç geri çekme refleksi ve kerevitin 
kuyruk dokunma cevabının her ikisinde de belirgin 
olan öğrenme ve kısa dönemli bellek mekanizmasının, 
transmiter salınımının modüle edilmesinin getirdiği 
sinaptik kuvvetteki değişim olduğunu göstermiştir. 
Transmiter salınımındaki azalma kısa dönemli 
habituasyonla ilişkilidir, oysa kısa süreli 
dishabituasyon ve sensitizasyonda transmiter 
salınımında artış yaşanmaktadır (Castellucci ve ark., 
1970; Zucker ve ark., 1971; Castellucci ve Kandel, 
1974, 1976) (daha eski derlemeler için, bkz. Kandel, 
1976; Carew ve Sahley, 1986). 

Aplysia‘nın solungaç geri çekme refleksinin motor ve 
duysal nöron bağlantılarının hücre biyolojisi 
çalışmaları, sensitizasyonun ürettiği transmiter 
salınımındaki kısa süreli artışın biyokimyasal 
mekanizmasını ortaya çıkarmıştır (Brunelli ve ark., 
1976). Kuyruğa yapılan tek zararlı (duyarlılaştıran) 
uyarı bilinen üç düzenleyici nöron sınıfının 
aktifleşmesine yol açmaktadır. En önemlileri serotonin 
salgılamaktadır. Serotonin, duysal nöronlarda cAMP 
düzeyinin artmasını sağlamaktadır. Bu da, sinaptik 
iletimi artıran cAMP’ye bağlı protein kinaz(PKA)’ı 
aktifleştirmektedir. Direk olarak duysal nöronun içine 
cAMP veya PKA’nın katalitik alt ünitesinin enjekte 
edilmesi de transmiter salınımının artırılması için 
yeterlidir (Brunelli ve ark., 1976; Castellucci ve ark., 
1980). 

Solungaç geri çekme refleksi çalışmaları aynı zamanda, 
öğrenmenin temel formlarının bile ayrı kısa ve uzun 
dönemli bellek depolama aşamalarına sahip olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Bir eğitim denemesi dakikalar 
içinde son bulan kısa dönemli hafızaya sebep olurken, 
aralıklarla tekrar edilen eğitim günler veya haftalar 
içinde son bulan uzun dönemli hafızaya sebep 
olmaktadır (Carew ve ark., 1972; Pinsker ve ark., 
1973). Bu davranışsal aşamalar, altında yatan sinaptik 
plastisite –dakikalar ve saatler içinde son bulan kısa 
dönem ve günler-haftalar içinde son bulan uzun 
dönem- aşamalarına paraleldir (Carew ve ark., 1972; 
Castellucci ve ark., 1978). 

Uzun dönemli belleğin erken çalışmalarındaki en 
şaşırtıcı ve dramatik bulgulardan birinde, Craig Bailey 
ve Mary Chen (1988) , solungaç geri çekme 
refleksinde, derin yapısal değişikliklerin habituasyon 
ve sensitizasyondaki uzun dönem bellek 
depolanmasına eşlik ettiğini bulmuşlardır. Alıştırılmış 
(habituated) hayvanların duysal nöronları bazı 
presinaptik terminallerini geri çekmiştir. Böylece 
motor nöronlar ve ara nöronlarla, kontrol 
hayvanlarının duysal nöronlarından 35 daha az 
bağlantı yapmıştır. Buna zıt olarak, uzun dönem 
sensitizasyonu takiben, duysal nöronların presinaptik 
terminal sayısı iki katından daha fazla artmıştır. Bu 
öğrenmeye bağlı sinaptik gelişme duysal nöronlarla 
sınırlı değildir. Postsinaptik motor nöronların 
dendritleri de ek duysal girdilere yer sağlamak için 
büyüyüp, yeniden modellenmektedir. Bu sonuçlar 
presinaptik ve postsinaptik hücrelerdeki net yapısal 
değişikliklerin, öğrenmenin temel formlarına bile ve 
Aplysia belleğine eşlik edebileceğini ve davranışsal 
modifikasyonda kritik olan fonksiyonel sinaptik 
bağlantıların toplam sayısının artmasına veya 
azalmasına hizmet ettiğini göstermektedir (Bailey ve 
Chen, 1988). 

Bu basit davranışlarla ilgili erken hücresel çalışmalar, 
Ramon y Cajal’ın nöronlar arasındaki sinaptik 
bağlantıların değişmez olmadığı, öğrenme ile modifiye 
edilebileceği ve bu anatomik modifikasyonların bellek 
depolanmasında temel bileşenler olarak hizmet 
edeceği görüşüne direk kanıt sağlamaktadır. Solungaç 
geri çekme refleksinde, sinaptik kuvvetteki değişim, 
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sadece duysal nöronlar ile onların motor nöronları 
arasındaki bağlantıda değil aynı zamanda duysal 
nöronlarla ara nöronlar arasındaki bağlantılarda da 
gerçekleşmektedir. Sonuç olarak, bellek depolanması, 
temel prosedürel bellek için bile birçok bölge arasında 
yayılmıştır. Bu çalışmalar tek sinaptik bağlantının, 
öğrenmenin farklı formları tarafından zıt yollarla ve 
farklı bellek aşamaları için dakikalardan haftalara 
kadar değişen farklı zaman aralıkları için modifiye 
edilebilme kapasitesinin olduğunu göstermiştir.  

Omurgasızlardaki bellek çalışmaları, ilk olarak klasik 
davranışçılar (Pavlov ve Thorndike) ve onların modern 
karşılıkları (Kamin, Rescorla ve Wagner) tarafından 
omurgalılarda tanımlanan bir takım fizyolojik 
konseptleri de tarif etmektedir. Dahası, tamamen 
davranışsal çalışmalar sonucu çıkan  fizyolojik 
konseptler, artık altta yatan hücresel ve moleküler 
mekanizmalar açısından açıklanabilmektedir. Örneğin, 
solungaç geri çekme refleksine aracılık eden aynı 
duysal nöron-motor nöron sinapslarının öğrenme ve 
belleğin substratları olduğu bulgusu, prosedürel bellek 
depolanmasının, görevi sadece bilgiyi işlemek yerine 
depolamak olarak özelleşmiş, üst üste gelmiş bellek 
nöronlarına bağlı olmadığını göstermiştir. Aksine, basit 
nondekleratif belleğin depolanabilmesi yeteneği 
refleks yolaklarının nöral mimarisi içinde inşa 
edilmiştir. 

Dekleratif Bellek 

Geçmiş şeylerin hatırlanması medial temporal lob ve 
hipokampüsü içeren özel bir sisteme ihtiyaç 
duymaktadır. 1971’de John O’Keefe sıçanın 
hipokampüsündeki nöronların sadece tek duysal 
modaliteden -görme, ses, dokunma veya ağrı- değil 
aynı zamanda hayvanın çevresi hakkında birden çok 
duyuya bağlı bilgileri kaydettiğini keşfetmesi 
araştırmada yeni bir çağ açmıştır (O’Keefe ve 
Dostrovsky, 1971). O’Keefe’nin “yer hücreleri”(place 
cells) olarak adlandırdığı bu hücreler, hayvan 
çevredeki özel bir alana girdiğinde selektif olarak 
ateşlenmektedir. Bu bulgulara dayanarak, O’Keefe ve 
Nadel (1978), hipokampüsün hayvanın dış çevrede 
gezinmek için kullandığı bir kognitif haritayı içerdiğini 
öne sürmüşlerdir. 

O’Keefe’den bağımsız olarak, Pen Andersen’in 
Oslo’daki laboratuarında çalışan Timothy Bliss ve Terje 
Lømo da hipokampüsü araştırmaktaydı ve 
hipokampüsün perforan yolağındaki sinapsların bellek 
depolanmasını sağlayabilecek kayda değer plastik 
yeteneklerinin olduğunu keşfetmişlerdi (Bliss ve Lømo, 
1973).  Hemen sonrasında ise kısa, yüksek frekanslı 
aksiyon potansiyeller dizisinin üç ana hipokampal 
yolağın herhangi birinde sinaptik iletiyi güçlendirdiği 
açığa çıkmıştır. Bu uzun dönem potensiyelizasyon 
(UDP) birkaç formu bulunmaktadır. Perforan ve 
Schaffer kollateral yolaklarında, UDP asosyatiftir ve 
postsinaptik aktivite tarafından takip edilen bir 
presinaptik aktiviteye ihtiyaç duymaktadır. Yosunsu 
lifler yolağında, UDP nonasosyatiftir ve çakışan başka 
bir aktiviteye ihtiyaç duymamaktadır (Bliss ve 
Collingridge, 1993). 

UDP’nin çeşitli formlarına ait anahtar anlayış Jeffrey 
Watkins’in, 1960larda glutamatın beyindeki ana 
eksitatör transmiter olduğu ve NMDA ile NMDA 
olmayan (AMPA, kainite ve metabotropik) olarak iki 
ana gruba ayırdığı birçok farklı reseptör üzerinden 
etkisini gösterdiğini ortaya çıkaran keşfinden kaynak 
almıştır. Bunların her birine spesifik antagonistlerin 
bulunması sırasında, Watkins, Mg+2’nin NMDA 
reseptörlerini bloke ettiğini keşfetmiştir (Watkins ve 
Jane, 2006). Philippe Ascher ve Gary Westbrook daha 
sonra Mg+2’nin blokunun voltaj bağımlı olduğunu 
bulmuşlardır (Nowak ve ark., 1984; Mayer ve ark., 
1984). Bu önemliydi çünkü Schaffer kollateral 
yolağındaki UDP NMDA reseptörüne ihtiyaç duymakta 
ve reseptör postsinaptik hücre depolarize olduğunda 
bloklanmamış olmaktadır. Bu durum normalde sadece 
presinaptik aksiyon potansiyeli patlaması sonucunda 
olulmaktadır. Sonuç olarak, NMDA reseptörü Hebbian 
asosyatif özelliklerine sahiptir. Mg+2 blokajını 
kaldırmak için, presinaptik nöron glutamat sağlamak 
için postsinaptik hücre aksiyon potansiyelini 
ateşlemeden hemen önce aktive olmak zorundadır 
(Bliss ve Collingridge, 1993). 

Gary Lynch ve Roger Nicoll, sonrasında Schaffer 
kollateral yolağındaki UDP’nin indüksiyonu için 
postsinaptik hücre içine Ca+2’nin akışına ihtiyaç 
duyduğunu bulmuşlardır (Lynch ve ark. 1983; Malenka 
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ve ark., 1988). Ca+2 direk veya indirek olarak en az üç 
protein kinazı aktifleştirmektedir: (1) 
kalsiyum/kalmodulin protein kinaz II (Malenka ve ark., 
1989; Malinow ve ark., 1989), (2) protein kinaz C 
(Routtenberg, 1986; Malinow ve ark., 1988) ve (3) 
tirozin kinaz fyn (O’Dell ve ark., 1991; Grant ve ark., 
1992). 

Kalan ana soru UDP’nin presinaptik veya postsinaptik 
olarak eksprese edilip edilmediği kalmıştır. Nicoll’un, 
Schaffer kollateral yolağındaki UDP’nin, NMDA-tip 
reseptör bileşenindeki ufak değişim ile EPSP’nin 
AMPA-tip reseptör bileşenindeki selektif artışla ilişkili 
olduğu bulgusu, bu sinapstaki UDP’nin postsinaptik 
olarak başlatıldığı ve eksprese edildiğini gösteren ilk 
kanıtı sağlamaktadır (Kauer ve ark. 1988). Roberto 
Malinow, sonrasında AMPA-tip reseptörlerin 
yanıtındaki artışın, postsinaptik membrana geri 
dönüşüm endozomlarında depo edilen intraselüler 
AMPA-tip reseptörleri havuzundan yeni reseptör 
kümelerinin hızlıca eklenmesinden kaynaklanmakta 
olduğunu keşfetmiştir (Shi ve ark., 1999; ayrıca bkz. 
Carroll ve ark., 1999 ve Nicoll ve ark., 2006). Ancak 
diğer çalışmalar, postsinaptik hücreden bir veya daha 
fazla retrograd haberciye ihtiyaç duyan ek presinaptik 
değişiklikleri işin içine sokmaktadır (Bolshakov ve 
Siegelbaum, 1994; Emptage ve ark., 2003). Bu 
farklılıklar kullanılan stimulasyonun frekans veya 
paternine veya Alan Fine’ın ortaya attığı gibi 
hipokampüsün gelişimsel evresine bağlı 
olabilmektedir (Reid ve ark. 2001, 2004). 

1986’da Richard Morris, uzaysal öğrenme için NMDA 
reseptörlerinin aktive olmak zorunda olduğunu 
göstererek, UDP ile uzaysal bellek arasındaki ilk 
bağlantıyı kurmuştur. NMDA reseptörleri farmakolojik 
olarak bloke edildiğinde UDP de bloke olmaktadır: 
hayvan halen su labirentini öğrenmek için görsel 
ipuçlarını kullanabilmekte fakat uzaysal bellek 
oluşturamamaktadır (Morris ve ark., 1982). Bu 
korelasyon için daha direk kanıt bir dekad sonra 
yapılan genetik deneylerden gelmiştir. 

Öğrenme ilişkili sinaptik plastisite moleküler 
biyolojisinin ortaya çıkışı 

1980lerin başında, sinir sistemi üzerine getirilen 
moleküler biyoloji anlayış ve metotları, kısa dönem 
belleğin nasıl çalıştığını ve uzun dönem belleğe nasıl 
dönüştürüldüğünü araştırmayı mümkün hale 
getirmiştir. 

Prosedürel Bellek 

Moleküler biyoloji aynı zamanda farklı hayvanlar 
arasındaki, kısa dönem belleğin moleküler 
mekanizmasının ortaklıklarını da görmeyi mümkün 
kılmıştır. 1974’te, Seymour Benzer ve öğrencileri, 
Drosophilia’nın korkuyu öğrenebileceğini ve o tek 
gendeki mutasyonların kısa dönem belleğe müdahele 
edeceğini keşfetmişlerdir. Bu tür mutasyonlara sahip 
sineklerin korkuya klasik şartlanma ve sensitizasyona 
cevap vermemesi bu iki tür öğrenmenin ortak genlere 
sahip olduğunu göstermektedir (Quinn ve ark., 1974; 
Dudai ve ark., 1976). 1981’de, Duncan Byers, Ron 
Davis ve Benzer mutant sineklerin çoğunda, cAMP 
yolağının sunulan veya diğer bileşeninde tanımlanan 
genleri bulmuşlardır ki aynı yolak Aplysia’nın 
sensitizasyonunun altında yatmaktadır (Byers ve ark., 
1981).  

Kısa dönem belleğin uzun döneme nasıl 
dönüştürüldüğü hakkındaki ilk ipucu Louis Flexner’dan 
gelmiştir. Takiben Bernard Agranoff ve meslektaşları 
ve Samuel Barondes ve Larry Squire, uzun dönem 
belleğin oluşturulmasının yeni protein 
sentezlenmesine ihtiyaç duyduğunu 
gözlemlemişlerdir. Aplysia, Drosophilia ve bal arısında 
yapılan sonraki çalışmalar, tekrar edilen eğitimle, 
PKA’nın sinapstan, CREB-1 (cAMP yanıt elemanı 
bağlayıcı protein) transkripsiyon faktörünü 
etkinleştirdiği yer olan nükleusa doğru hareket ettiğini 
göstermiştir. CREB-1 protein sentezini aktive etmek ve 
yeni sinaptik bağlantıların gelişmesini sağlamak için 
“downstream” genleri üzerinden çalışmaktadır 
(Glanzman ve ark., 1989; Dash ve ark., 1990; Bailey ve 
ark., 1992; Bacskai ve ark., 1993; Alberini ve ark., 
1994; Martin ve ark., 1997; Hegde ve ark., 1997). 

Aplysia ve Drosophilia’daki kısa dönem ile uzun 
dönem bellek arasındaki moleküler geçiş ile ilgili ilk 
çalışmalar CREB-1 gibi bellek depolanmasına önayak 
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olan düzenleyiciler üzerine odaklanmıştır. Ancak, 
sonrasındaki Aplysia ve sinek çalışmaları, uzun dönem 
sinaptik değişime geçiş ve yeni sinaptik bağlantıların 
gelişmesinin bellek baskılayıcı genler tarafından 
sınırlandırıldığı sürpriz bulgusunu ortaya çıkarmıştır 
(bkz. Abel ve ark., 1998). Yeni sinaptik bağlantıların 
gelişmesindeki bir önemli sınırlayıcı aşırı eksprese 
edildiğinde Aplysia’daki uzun dönem sinaptik 
fasilitasyonu bloke eden CREB-2’dir. CREB-2 
kaldırıldığında, normalde birkaç dakika süren bir 
sinaptik kuvvetlenme oluşturan tek sefer serotonine 
maruz kalma, sinaptik kuvveti günlerce artırmakta ve 
yeni sinaptik bağlantıların gelişmesini 
indüklemektedir. 

Dekleratif bellek 

Hipokampüsdeki uzun dönem potensiyelizasyonun, 
uzun dönem sinaptik fasilitasyonun Aplysia’da yaptığı 
kadar, erken ve geç fazlarının olduğu kanıtlanmıştır. 
Bir uyarı eğitimi protein sentezine ihtiyaç duymayan 
ve 1-3 saat içinde son bulan erken fazı 
oluşturmaktadır (E-UDP). Dört veya daha fazla eğitim 
ise en az 24 saat süren, protein sentezine ihtiyaç 
duyan ve PKA tarafından aktive olan geç fazı (G-UDP) 
indüklemektedir (Frey ve ark., 1993; Abel ve ark. 
1997). 

Ayrı presinaptik veya postsinaptik değişiklikleri içeren 
erken fazın aksine, geç faz hem presinaptik hem 
postsinaptik hücrenin, sinapsın her iki bileşeninin 
düzenli ve koordineli yeniden modellenmesini 
sağlayan bir veya daha fazla orthograd ve retrograd 
habercilerin aktivitesi sayesinde yapısal 
değişikliklerinin koordineli olmasına bağlıdır. 

Prosedürel ve dekleratif bellek arasındaki 
moleküler benzerlikler 

Prosedürel ve dekleratif bellek dramatik bir şekilde 
ayrılmaktadır. Farklı mantıkları (bilinçsiz geri 
çağırmaya karşı bilinçli geri çağırma) kullanmakta ve 
beynin farklı yerlerinde depolanmaktadırlar. Yine de, 
moleküler biyoloji bir kez daha birbirinden tamamen 
farklı iki bellek işlemi arasındaki homolog ilişkiyi ortaya 
çıkarmıştır. Bu da bizim, ikisinin de bir takım 
moleküler adımları ve genel moleküler mantığı ortak 

olarak paylaştığını kavramamızı sağlamaktadır. Her 
ikisi de en az iki evreden oluşturulmuştur: yeni bir 
protein sentezine ihtiyaç duyan ve duymayan. İkisinde 
de kısa dönem bellek, hazırda bulunan proteinlerin 
kovalent modifikasyonunu ve varolan sinaptik 
bağlantıların kuvvetindeki değişimi içermektedir. Uzun 
dönem bellek ise, yeni protein sentezini ve yeni 
bağlantıların gelişmesine ihtiyaç duymaktadır. Dahası, 
en azından her iki bellek formunun da bazı örnekleri, 
kısa dönem belleği uzun döneme dönüştürmek için 
PKA, MAP kinaz, CREB-1 ve CREB-2 sinyal yolaklarını 
kullanmaktadırlar. Son olarak, her iki form da uzun 
dönem belleği stabilize edebilmek için sinapslardaki 
morfolojik değişiklikleri kullanıyor  gözükmektedirler 
(Bailey ve ark., 2008). 

Memelilerde öğrenme ilişkili sinaptik plastisite 
genetiğinin ortaya çıkışı 

Deklaratif bellek 

1980 ve 1990’larda, Seymour Benzer tarafından 
Drosophilia ile öncülük edilen davranışın genetik 
analizleri, Ralph Brinster, Richard Palmiter, Mario 
Capecci ve John Smythies tarafından fareler için 
başlatılmıştır. Yakın zaman sonra, sağlam hayvanda 
tek bir geni selektif bir şekilde manipule ederek bu 
manipulasyonların hipokampal tabanlı uzun dönemli 
bellek ve izole hipokampal kesitlerdeki UDP’nin farklı 
formları üzerindeki etkilerini karşılaştırmak mümkün 
hale gelmiştir. Bu teknikler, bellek üzerinde çalışmak 
için ilk önce Susumu Tonegawa’nın laboratuarındaki 
Alcino Silva (Silva ve ark. 1992a,b) ve benim 
laboratuarımdaki Seth Grant (Grant ve ark., 1992) 
tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmalar, spesifik 
kinazların (CaMKII, fyn) nakavt edilerek UDP’ye 
müdahele edilmesinin, aynı zamanda uzaysal belleğe 
de müdahele etmekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ancak, bu ilk gen değişiklikleri uzaysal olarak 
kısıtlandırılmamıştı. Onun yerine gen beynin tüm 
kısımlarından elimine edilmişti ve gen değişiklikleri 
geçiçi(temporal) olarak kısıtlandırılmamıştı. Gen 
ürünleri bütün gelişimden elimine edilmişti ve 
hipokampüsün temel bağlantı şemasının oluşmasına 
müdahele edebilirdi. Bu, yetişkinlikle ortaya çıkan 



Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi  Çeviri Makale 

Güz Sayısı 2012 | Cilt:5 | Sayı:6 Emekli AS. 

ifadeden kaynaklanan fenotiple normal gelişime 
müdahelenin sonucu ortaya çıkan fenotip arasındaki 
ayrımı yapmayı zorlaştırmaktaydı. Bu iki kısıtlamayı 
aşabilmek için Mark Mayford (Mayford ve ark., 1996), 
uzaysal kısıtlama ve geçiçi regulasyon problemlerinin 
çözümüne yönelik, ikinci nesil genetik olarak modifiye 
edilmiş fareleri geliştirmiştir. Uzaysal kısıtlamaya 
ulaşmak için, Mayfor önbeyine spesifik (CaM kinaz II) 
promotörünü kullanmıştır. Daha sonra bu promotörün 
kontrolü altındaki CRE rekombinaz eksprese eden 
birçok farklı fare nesli üreten Joe Tsien’le işbirliği 
yapmıştır. Bu fare nesillerinden bazıları önbeyinde gen 
nakavtını kısıtlamayı başarabilmişlerdir. Dikkat çekici 
olarak, bir nesilde CRE aracılı gen delesyonu sadece 
CA1 piramidal nöronlarıyla kısıtlandırılmıştır (Tsien ve 
ark., 1996a). Tsien ve Susumu Tonegawa bu nesli CA1 
piramidal nöronlarından NMDA reseptörünü nakavt 
etmek için kullanmışlar ve bunun sayesinde Schaffer 
kollateral yolağında lokalize olan NMDA reseptör 
aracılı UDP’nin uzaysal bellek için önemini 
göstermişlerdir (Tsien ve ark., 1996b). 
Geçiçi(temporal) kısıtlamayı elde etmek için, Mayford 
CaM kinaz pormotörü ile Hermann Bujard tarafından 
geliştirilen tetrasiklin-off sistemini kombine etmiştir. 
Bu ilave düzeltme ona, gen ekspresyonunu açıp 
kapatma üzerindeki geçiçi kontrolü vermiştir (Mayford 
ve ark., 1996). Böylece artık, genlerin beynin 
gelişimindeki rolüyle yetişkindeki öğrenme ile 
indüklenen değişikliklerdeki spesifik rolü arasındaki 
ayrım yapılabilinecekti. 

Genetik olarak modifiye edilmiş fareler ayrıca, 
UDP’nin geç fazındaki selektif defektlerin sonuçlarını 
belirlemede de kullanılmıştır. Ted Abel PKA’nın 
katalitik alt ünitesini bloke eden mutant geni eksprese 
eden transjenik fareyi geliştirmiştir. Böylece UDP’nin 
geç fazını elimine etmiştir ama erken fazını elimine 
edememiştir (Abel ve ark., 1997, 1998). Silva ve Rusiko 
Bourtchuladze, CREB-1 mutasyonuna sahip fareler 
üzerinde çalışmışlardır. Her iki fare nesli de uzun 
dönem uzaysal belleğinde ciddi bir defekte ve kabaca 
UDP’de benzer defektlere sahiptirler.  Erken faz 
normal fakat geç faz bloke edilmiştir. Bu bilgi UDP 
fazlarını bellek depolama fazlarıyla ilişkilendiren 
kuvvetli kanıtları sağlamaktadır (Silva ve ark., 1992a,b; 

Bourtchuladze ve ark., 1994; Huang ve ark., 1995; 
Abel ve ark., 1997). 

Prosedürel Bellek 

Memelilerde korku için yapılan önemli moleküler 
prosedürel bellek çalışmaları içgüdüsel ve öğrenilmiş 
korku için gerekli olan amigdala üzerine odaklanmıştır 
(Davis ve ark., 1994; LeDoux, 1995, 1996). Şuanda 
Joseph Le-Doux, Michael Davis, Michael Fanselow ve 
James McGaugh’un çalışmaları sayesinde öğrenilmiş 
korku ve korku belleğinde sinaptik plastisitenin 
rolünün altında yatan nöral devre hakkında iyi bir 
bilgiye sahibiz. Hem sinaptik değişiklikler he de 
öğrenilmiş korku belleğinin kalıcılığı için PKA, MAP 
kinaz ve CREB aktivasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır 
(McDonald ve White, 1993). 

UDP’ye zıt bir mekanizma, uzun dönem depresyon 
(UDD), 1982’de Masao Ito tarafından keşfedilmiştir. 
Richard Thompson tarafından öncülük edilen göz 
kırpma şartlanması çalışmasında önemli kanıtlar 
sunmaktadır. Göz kırpma şartlanması interpozit 
nukleus (serebellumun derin çekirdeklerinden bir 
tanesi) hücrelerinin serebellar Purkinje hücreleri 
tarafından inhibisyonundaki modifikasyonu 
içermektedir.  Şartlanmayla, Purkinje hücrelerinin 
inhibisyonu ve interpozit nukleus nöronlarının 
disinhibisyonu sonucunda şartlı uyarıya karşı göz 
kırpma frekansında artış bulunmaktadır. Purkinje 
hücresi inhibisyonu, UDD aracılığıyla olmakta ve 
Purkinje nöronları üzerinde paralel lif sinaptik 
girdilerindeki kuvvetin azalması sonucu oluşmaktadır. 
Paralel liflerin kuvvetindeki bu azalma, tırmanıcı 
liflerin serebelluma olan girdilerinin uygun zamansal 
yakınlık (temporal proximity) ve düşük frekansta 
aktifleşmesiyle gerçekleşmektedir. Roger Tsien sonra, 
paralel lif uyarılmasının, Purkinje hücrelerindeki cGMP 
ve cAMP bağımlı protein kinazları artıran gaz 
formundaki haberci nitrik oksiti oluşturarak UDD’ye 
sebep olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak, Purkinje 
hücreleri büyük ihtimalle NMDA olmayan glutamat 
reseptörlerinin hassasiyetinin düşmesiyle girdilere 
daha az duyarlı hale gelmektedir (Thompson ve ark., 
1983; Malinow and Tsien, 1990). 
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Sinaptik plastisite ve memeli beynindeki hipokampüs 
ve amigdalada ve sensitizasyon ve klasik şartlandırma 
yoluyla Drosophilia ve Aplysia omurgasızlarının 
beynindeki öğrenmedeki paralel artış, sinaptik 
kuvvetteki artışın belleğin oluşturulmasındaki tek 
genel araç olduğu görüşünü desteklemektedir. Göz 
kırpma şartlandırma ve vestibuler-oküler refleks 
modifikasyon çalışmaları ile Aplysia ve kerevitteki 
habituasyon, bellek depolanmasında paralel 
mekanizma olarak sinaptik depresyonun rolü 
olduğuna destek sağlamaktadır (Lisberger ve ark., 
1987; Boyden ve ark., 2006).  

Sinaps spesifik lokal protein sentezi ve 
öğrenme ağı 

Uzun dönemli bellek ve sinaptik plastisitede, gen 
ekspresyonunun ve dolayısıyla hücre nükleusunun 
(nöronun tüm sinapsları tarafından paylaşılan 
organeli) işin içine girdiği bulgusu, başta uzun dönemli 
anıların, kısa dönemli anılar gibi sinaps spesifik ve 
oluştukları sinapsta depolandıkları varsayımı üzerine 
şüphe düşürmektedir. Memelilerin hipokampüsünde 
uzun dönem potensiyelizasyon üzerine çalışan Uwe 
Frey (Frey ve ark., 1993) ve Richard Morris (Morris ve 
ark., 1982), ve Aplysia’da uzun dönem fasilitasyon 
çalışan Kelsey Martin bu şüpheyi silmişlerdir (Kelsey 
ve ark., 1997). Uzun dönem belleğin gerçekten sinaps-
spesifik ve sadece işaretlenmiş (aktive edilmiş) 
sinapslarda gerçekleşebileceği ve tüm sinapslara giden 
gen ürünlerini yakalayıp verimli bir şekilde 
kullanabildiğini bulmuşlardır. 

Bir sinaps nasıl işaretlenir? Martin, Aplysia’da 
işaretlemenin iki farklı bileşenini bulmuştur. 
Bunlardan bir tanesi PKA’ya ihtiyaç duymakta ve uzun 
dönemli sinaptik plastisite ve gelişmeyi 
başlatabilmektedir. Diğeri ise sinapstaki uzun dönemli 
fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri stabilize etmekte 
ve sinapsta lokal protein sentezine (hücre gövdesinde 
üretilene ek olarak) ihtiyaç duymaktadır. mRNA’lar 
hücre gövdesinde yapıldığından, bazı mRNA’ların lokal 
translasyonuna duyulan ihtiyaç, bu mRNA’ların aktive 
sinapsa ulaşana kadar uyku halinde kaldıklarını 
düşündürmektedir. Eğer bu doğru olsaydı, sinapsta 
protein sentezini aktive etmenin bir yolu, aktive 

sinapsa uyku halindeki mRNA’yı çağırabilme 
kapasitesine sahip translasyon regulatörünün 
toplanması olurdu. 

Kausik Si, bu tarzda bir protein sentezi regülatörü 
aramaya başlamıştı. Xenopus oositlerinde, Joel 
Richter, maternal RNA’nın sitoplazmik poliadenilasyon 
eleman bağlayıcı protein (CPEB) tarafından 
aktifleştirilene kadar sessiz kaldığını bulmuştur 
(Richter, 1999). Si Aplysia’da bunun homologunu 
aramış ve yeni özellikleriyle birlikte CPEB’in yeni bir 
izoformunu bulmuştur. İşaretlenmiş (aktif) sinapsta bu 
izoformun bloke edilmesi, uzun dönem sinaptik 
fasilitasyonun korunmasını engellemekte fakat 
başlamasını engellememektedir (Si ve ark., 2003a,b). 
Gerçekten de ApCPEB’in bloke edilmesi, 
oluşturulduktan günler sonra belleği bloke etmektedir. 
Aplysia CPEB izoformunun ilginç bir özelliği olarak N 
terminali maya prion proteinlerinin prion alanına 
benzemekte ve Aplysia CPEB’ine benzer şekilde kendi 
kendini idame ettirebilme özelliğini vermektedir. 
Fakat diğer patojenik prionların aksine, ApCPEB 
fonksiyonel bir prion gibi gözükmektedir. Aktif, kendi 
kendinin devamını sağlayan protein formu hücreleri 
öldürmemekte, onun yerine önemli fizyolojik bir 
fonksiyona sahip olmaktadır. 

Si ve Barry Dickson laboratuarları, bağımsız olarak 
Drosophilia’da uzun dönem belleğin CPEB’le ilişkili 
olduğunu bulmuşlardır. Dickson, cevap alamadığı 
dişilerden sonra kur yapmalarını bastırmaya 
şartlananan erkeklerdeki öğrenilmiş kur yapma 
davranışını bulmuştur. Drosophilia CPEB’inin prion 
alanı silindiğinde, uzun dönem kur yapma belleğinde 
kayıp olmuştur (Keleman  ve ark., 2007). CPEB’in 
homologu olan CPEB-3 farelerde bulunmuş olması, 
CPEB’in omurgalılarda da benzer fonksiyonları yerine 
getirdiği ihtimalini artırmaktadır (Theis ve ark., 2003).  
Paralel, PKC-ζ aracılı, kendi kendine yetebilen 
mekanizma, Todd Sacktor tarafından bağımsız olarak 
memeli beyninde keşfedilmiştir. PKC-ζ ‘nın bloke 
edilmesi bellek oluştuktan günler veya haftalar sonra 
bile belleğe müdahele edebilmektedir (Serrano ve 
ark., 2008). Bu memelilerde ve aynı zamanda Aplysia 
ve sineklerde, belleğin uzun zamanlar boyunca aktif 
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bir şekilde devam ettirilmesi zorunluluğunu 
göstermektedir. 
 
Belleğin aktif olarak korunması zorunluluğunun 
bulunması, belleğin yeniden birleştirilmesiyle geri 
çağrılması ve modifikasyonu ile ilgili sorular ortaya 
çıkarmaktadır. Bu yeniden birleştirmeyle, öğrenilmiş 
bir deneyimin geri alınması belleği değişken bir 
duruma dönüştürmekte, ancak tekrar stabilize hale 
gelmesi zamanla olmaktadır. Uzun dönem belleğin 
yeniden birleştirilmesi ve depolanması işleminin 
mekanizmaları nelerdir? PKC-ζ ve CPEB’in hem 
omurgalılarda hem de omurgasızlarda olduğunun 
bulunması ve bellek depolanmasının kalıcılığıyla ilişkili 
olması bir soru ortaya çıkarmaktadır:  CPEB ve PKC-ζ 
birbiriyle ilişkili mi yoksa tamamen bağımsız bellek 
ajanları mıdır? Eğer gerçekten bağımsız çalışabilme 
kapasiteleri olsaydı, farklı zaman alanlarına etki 
edebiliyor olurlardı. Bu, sinapsta, aktivitenin birçok 
stabil durumları kaskadını oluşturmak için güçlü bir 
mekanizma sağlardı. 

Bellek depolanmasına yaklaşımda sistemleri ortaya 
çıkışı 

Hipokampüs: grid hücrelerive uzaysal harita 

John O’Keefe, yer hücreleri üzerine yaptığı önceki 
çalışmalarında sadece CA1 Bölgesini keşfetmişti. 
Hipokampüsün değişik alt ünitelerinin temsil edilen 
alanda ne yaptığı bilinmiyordu. Kabul edilen görüş, 
duysal bilgi entorinal korteksten trisinaptik yolak ile 
uzaysal harita olarak bir araya getirildiği CA3 ve CA1 
bölgelerine iletildiğiydi. 2004’te Edvard ve May-Britt 
Moser, uzaysal haritanın, grid hücreleri olarak bilinen 
yeni bir sınıf hücre tarafından oluşturulan öncülünü 
bulduklarında bu fikri tamamen revize etmişlerdir. Bu 
uzay-kodlayan hücreler ızgara şeklinde, hekzagonal 
alıcı alanlara sahip ve hipokampüse pozisyon, yön ve 
uzaklık bilgilerini iletmektedirler (Fyhn ve ark., 2004; 
Hafting ve ark., 2005). 

Entorinal korteksten trisinaptik yolak tarafından aktive 
edilmesinin yanında, hipokapüsün CA1 bölgesi 
entorinal korteksten direk girdi de almaktadır. Bu yolla 
korteksten direk gelen bilgiyle hipokampüs tarafından 

trisinaptik yolak yoluyla işlemden geçirilen bilgiyi 
karşılaştırabilmektedir. Bu önemli çünkü dekleratif 
belleğin depolanması patern ayrımına yani iki çok 
yakın ilişkili epizod veya uzaysal konumu birbiri 
arasında ayırabilme yeteneğine bağlıdır.  Dahası, 
dekleratif bellek patern tamamlama yoluyla yani daha 
önceden varolan bilginin tamamlanmamış paterni 
doldurmada kullanılmasıyla da geri alabilir. Birçok 
hücresel-fizyolojik ve sayısal çalışmalar, David Marr’ın 
1971’deki teorik çalışmalarından başlayarak, patern 
ayrımının entorinal korteksten dentat girusa direk 
projeksiyona ve patern tamamlamanın ise CA3 
piramidal hücreleri arasındaki tekrarlayan bağlantılara 
bağlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Marr, 1971). 
Şimdi, Tonegawa ve meslektaşlarının genetik 
deneyleri bu fikirleri savunmaktadır (McHugh ve ark., 
2007). 

Öğrenmede rol alan nöral sistemleri analiz 
etmenin yeni yolları 

İntakt davranan hayvanda öğrenme ilişkili nöral 
devrenin analiz edilebilmesindeki en büyük gelişme, 
ışık ışınlarıyla veya bu hücrelerde endojen olmayan 
reseptörlerin eksprese edilmesiyle veya rodopsin, 
halorodopsin, opto-XR gibi ışık kapılı kanallar 
tarafından, hayvandaki öğrenme devresinde spesifik 
nöronların selektif olarak aktive edilmesi veya 
susturulmasını sağlayan invaziv olmayan yollara 
girilmesiyle gelmiştir (Zhang ve ark., 2007a,b; Zhao ve 
ark. 2008; Airan ve ark., 2009). Aynı zamanda 
nöronları kapatıp açmak için özelleştirilmiş bağlanma 
bölgeleriyle ligand kapılı çeşitleri, Drosophilia’daki 
allostatin reseptörü ve G1 protein bağlı tasarımcı 
reseptör için de etkilidir. (Alexander ve ark., 2009),  

Bellekte konsolidasyon ve rekabet 

Nöronlar arası rekabet nöral devre sisteminin rafine 
edilmesinde gereklidir, ama yetişkin beyninde bellek 
kodlanmasında bir rol oynamakta mıdır? Amigdala 
çalışmalarında, Sheena Josselyn ve Silva CREB değişimi 
yüksek miktarlarda olan ve uzun dönem bellek için 
gerekli olan nöronlar korku belleği için selektif olarak 
toplanmış olduğunu bulmuşlardır. Gerçekten, 
öğrenme zamanında CREB’in rölatif aktivitesi nöronun 
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seçilip seçilmediğini belirlemektedir (Han ve ark., 
2007). Tersine, bu nöronlar öğrenmeden sonra 
silinirse, korku belleği de bloklanmaktadır (Han ve 
ark., 2009). 

Bellek bozukluklarında hayvan modelleri   

Bellek depolanmasındaki bilgimiz, değişik nörolojik ve 
psikiyatrik durumlarla ilişkili bellek bozukluklarını 
araştırmaya başlayabileceğimiz bir noktaya ulaşmıştır. 
Araştırmacılar şu anda Alzheimer hastalığının 
entorinal kortekste nasıl başladığı ve β amiloid 
birikmesinin hipokampüsün ve neokorteksin diğer 
bölgelerine yayılıp yayılmadığını anlamak için 
çalışmaktadırlar. Aynı zamanda yaşla ilişkili hafıza 
kaybıyla Alzheimer hastalığını ayırmaya da 
çalışmaktadırlar. 

Hemen hemen her psikiyatrik bozukluk bellek 
bozukluklarıyla karakterizedir. Anksiyete, şizofreni ve 
depresyon, özellikle sıkı çalışılmaktadır. Öğrenilmiş 
korkunun ortadan kaldırılması çalışmalarında, özellikle 
öğretici olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü korkunun nöral 
devre sistemi çok iyi kurulmuş ve post-travmatik stres 
bozukluğunu anlamada önemli olduğu kanıtlanmıştır. 
Ressler ve meslektaşları D-sikloserinin – amigdaladaki 
NMDA glutamat reseptörünün parsiyel agonisti – 
farelerde korkunun ortadan kaldırılmasını artırmakta 
ve fobileri olan insanlarda psikoterapi için etkili bir 
yardımcı olarak kullanışlı olduğunu bulmuşlardır 
(Ressler ve ark., 2004). 
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