
Arch Neuropsychiatry 2017; 54:358-363 • DOI: 10.5152/npa.2016.18056

Motor Öğrenme Sürecinde Duyusal-Motor İntegrasyon: Transkranyal 
Manyetik Uyarım Çalışmaları
Sensorimotor Integration During Motor Learning: Transcranial Magnetic 
Stimulation Studies

Derleme / Review

GİRİŞ
Alet kullanımında ehil hale gelmek, bir müzik aletini çalmak, bisiklete binmek veya bir spor dalında profesyonelleşmek yani “motor öğrenme” 
süreci insan beyninde nasıl seyreder? Motor öğrenme sürecini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörler var mıdır ve varsa nelerdir? Bu 
soruların cevabını aramak amacıyla hayvanlar ve insanlar üzerine yapılmış veya yapılmakta olan birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan elde 
edilen bulgular, insan beyninde, bir motor becerinin öğrenilmesinde primer motor korteks (M1), bazal gangliyonlar, serebellum, beyinsapı ve 
omuriliğin görev aldığı yönündedir (1). M1, amaçlı hareketin gerçekleştirilmesi için önboynuz motor nöronlarına doğrudan veya dolaylı olarak 
(internöronlar aracılığıyla) gereken komutu veren bir üst kontrol merkezidir. 

Girişimsel olmayan, ağrısız bir uyarım yöntemi olan transkranyal manyetik uyarım (transcranial magnetic stimulation; TMS), icat edildiği 1985’ten 
bu yana gerek merkezi sinir sisteminin (MSS) işlevlerini araştırmada, gerekse, tekrarlayıcı TMS (repetitive TMS; rTMS) protokolleriyle, bu iş-
levleri düzenlemede veya değiştirmede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (2). TMS ile yapılan çalışmalar tekrarlayan motor işler ve yeni bir 
motor becerinin kazanılması sırasında hem erken hem de geç dönemde M1’de farklı plastik değişikliklerin geliştiğini göstermiştir (3,4,5,6,7,8,9).

Hareketin düzenlenmesinde duyusal ve motor korteksler birbirleriyle iletişim ve işbirliği halindedirler, yani bir duyusal-motor integrasyon 
(DMİ) söz konusudur. M1, eklemleri kontrol eden kas gruplarının sinerji içinde çalışmasını sağlayarak hareketlere esneklik kazandırır. Bunu ya-
parken duyusal afferentlerden gelen bilgileri ustalıkla kullanır (10). Deri ve kas afferentlerinden gelen sinyallerin insanlarda ve diğer primatlarda 
sensorimotor kortikal şebekeleri etkilediği uzun süredir bilinmektedir (11,12,13). Duyusal afferentler doğrudan primer duyusal korteks (S1) 
ve M1 arasındaki intrakortikal bağlantılarla ya da M1’e ulaşan talamokortikal yollarla M1 üzerine etki eder (14,15). 

Motor öğrenme sürecinde DMİ’nin nasıl işlediği hakkındaki bilgilerimiz hayvan deneyleri, periferik veya merkezi duyusal yolaklarda hasarı 
olan hastaların incelenmesi ve fonksiyonel nöro-görüntüleme çalışmalarından elde edilen bilgilere dayanır. Örneğin az sayıda nörona sahip bir 
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The effect of sensory signals coming from skin and muscle afferents 
on the sensorimotor cortical networks is entitled as sensory-motor 
integration (SMI). SMI can be studied electrophysiologically by the 
motor cortex excitability changes in response to peripheral sensory 
stimulation. These changes include the periods of short afferent 
inhibition (SAI), afferent facilitation (AF), and late afferent inhibition 
(LAI). During the early period of motor skill acquisition, motor 
cortex excitability increases and changes occur in the area covered 
by the relevant zone of the motor cortex. In the late period, these 

give place to the morphological changes, such as synaptogenesis. SAI 
decreases during learning the motor skills, while LAI increases during 
motor activity. In this review, the role of SMI in the process of motor 
learning and transcranial magnetic stimulation techniques performed 
for studying SMI is summarized. 

Keywords: Sensorimotor integration, transcranial magnetic 
stimulation, TMS, motor learning, motor skill learning

ABSTRACT

Deri ve kas afferentlerinden gelen sinyallerin sensorimotor kortikal 
şebekeleri etkilemesi duyusal-motor integrasyon (DMİ) olarak adlan-
dırılır. DMİ elektrofizyolojik yöntemler kullanılarak çalışılabilir. Periferik 
duyusal uyarım motor korteksin uyarılabilirliğini değiştirir. Bu değişiklik-
ler erken afferent inhibisyon (EAİ), afferent fasilitasyon (AF) ve geç af-
ferent inhibisyon (GAİ) dönemlerinden oluşur. Motor beceri kazanma 
sırasında beyinde erken dönemde motor korteksin uyarılabilirliğinde 
artış, ilgili motor korteks alanında genişleme veya yer değiştirme gibi 

işlevsel değişiklikler görülürken, geç dönemde bunlar yerini sinap-
togenez gibi morfolojik değişikliklere bırakır. Motor beceri kazanırken 
EAİ’de azalma olur, GAİ ise motor aktivite sırasında artar. Bu derleme-
de DMİ ve motor öğrenme sürecinde DMİ’nin etkisi üzerine yapılan 
transkranyal manyetik uyarım çalışmaları gözden geçirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Duyusal-motor integrasyon, transkranyal manyetik 
uyarım, TMS, motor öğrenme, motor beceri kazanma
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nematod olan Caenorhabditis elegans’ın çok iyi gelişmiş sensorimotor bağ-
lantıları sayesinde, dikkate şayan olan, farklı ve karmaşık çevrelerde duyusal 
işaretleri kullanarak uygun şekilde hareketi, çalışmalarla gösterilmiştir (16). 
Hem motor öğrenme süreçleri hem de proprioseptif ve kütanöz afferent 
sinyallerin kortikospinal uyarılabilirlik üzerine etkisi elektrofizyolojik yön-
temler kullanılarak çalışılabilir. Bugün distoni gibi bazı hareket hastalıkları-
nın temelinde DMİ bozukluklarının da rolünün olduğu bilinmektedir (17). 
rTMS ile DMİ’nin ve motor öğrenmenin değiştirilebileceği yönünde bilgiler 
mevcuttur. Farklı rTMS protokolleri ile kortikal sinaptik plastisite üzerinde 
uzun süreli potensiyalizasyon (long-term potentiation; LTP) ve depresyon 
(long-term depression; LTD) benzeri etkiler elde edilmektedir (18,19,20). 
Günümüzde “beyin-robot arayüzü (BRA)”denilen, motor imaj görevi sı-
rasında el ve kola yerleştirilen ortotik cihazın sağladığı koşula bağlı prop-
rioseptif geri besleme sayesinde sensorimotor döngünün tamamlanması 
sağlanarak, inmeyi izleyen kalıcı ve ciddi motor işlev kaybı olan hastalarda 
motor işlevlerin geri kazanılmasında ek yararlar sağlanması amaçlanmak-
tadır (21). 

Motor öğrenme sürecini bazı genlerdeki genetik varyasyonların da etkile-
diği gösterilmiştir. Örneğin MSS’de glutamerjik nöronlar tarafından sentez-
lenen ve depolanan bir büyüme faktörü olarak görev yapan “Brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF)” genindeki Val66Met (rs6265) “tek nükleo-
tid polimorfizm”nin motor öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebile-
ceği yönünde bilgiler mevcuttur (22). Dopamin, motor beceri öğrenme ve 
motor korteks plastisitesinde önemli bir nörotransmitterdir. Dopaminerjik 
sistemi etkileyen 5 gendeki [sinaptik dopamin seviyelerini kontrol eden ka-
tekol o-metiltransferaz (COMT) ve dopamin transfer protein (DAT), D1, 
D2 ve D3 dopamin reseptörlerini kodlayan] genetik varyasyonların motor 
öğrenmeyi değiştirdiği bildirilmiştir (23).

Bu derlemede “motor öğrenme sürecinde primer motor kortekste gö-
rülen plastik değişiklikler nelerdir?” “DMİ elektrofizyolojik yöntemler ile 
nasıl değerlendirilebilir?”; ve “motor öğrenme sürecini DMİ nasıl etkiler?” 
sorularının cevabını arayan çalışmaların sonuçları özetlenmeye çalışılacaktır. 

MOTOR ÖĞRENME SÜRECİNDE PRİMER MOTOR 
KORTEKSTE GÖRÜLEN PLASTİK DEĞİŞİKLİKLER 
NELERDİR?
Beyin dokusunun, bedenin maruz kaldığı deneyimlere karşılık işlevsel ve 
yapısal değişiklikler geliştirme kapasitesi vardır. Bunu “beyin plastisitesi” te-
rimiyle ifade ederiz. Beyin plastisitesi öğrenme, bellek gibi fizyolojik süreç-
lerde, ayrıca patolojik durumda hasarlanan dokunun tamirinde ve bozulan 
işlevlerin yeniden kazanılmasında yararlanılan bir mekanizmadır. Sıçan ve 
farelerde, motor beceri öğrenme sırasında primer motor kortekste ha-
reketin temsil edildiği ilgili motor korteks alanında re-organizasyon ve ge-
nişleme olduğu, piramidal nöronların dendiritik dikenlerinde artma, komp-
leksleşme ve kortikal sinaptogenez geliştiği gösterilmiştir (24). Öğrenmeye 
bağlı görülen hızlı kortikal plastik değişikler sinapslardaki fonksiyonel deği-
şimlerle olur. Bunlar, post-sinaptik nöronlardaki LTP ve LTD yönündeki de-
ğişiklikleri veya önceden var olan bağlantıların su yüzüne çıkması yani sessiz 
sinapsların uyanmasını içerir (18,19,20,25,26,27). Sinaptogenez, sinapsların 
yeniden şekillenmesi, nörogenez gibi morfolojik değişiklerin ortaya çıkması 
için ise zaman gerekir (28). Farmakolojik çalışmalar, kullanıma bağlı motor 
kortikal plastik değişikliklerin, N-methyl-d-aspartate (NMDA) reseptörle-
rinin aktivasyonu ve gamma-aminobütirik asidle ilişkili (GABAerjik) oldu-
ğunu ve motor beceri öğrenmenin intrakortikal döngülerdeki GABAerjik 
inhibisyonu azalttığını göstermiştir (29). GABAerjik inhibitör sistem insan-
larda ikili TMS uyarımı (paired pulse TMS) yöntemi ile çalışılabilir (30). 

Motor öğrenme sürecinde M1’de TMS çalışmaları ile gösterilen değişiklik-
ler motor eşik (motor threshold; MT), kısa süreli intrakortikal inhibisyon 

(short interval intracortical inhibition, SICI) ve intrakortikal fasilitasyon 
(intracortical facilitation; ICF) değişiklikleri, motor haritalamada söz konusu 
hareketle ilgili motor alanın lokalizasyonunda yer ve boyut değişikliklerinin 
gösterilmesi şeklinde özetlenebilir.

Motor eşik ve motor uyandırılmış potansiyel (motor evoked potential; 
MEP) amplitüdü kortikal uyarılabilirliği gösteren parametrelerdir. İstira-
hat MT’si en azından 10 denemenin 5’inde 0,05 mV’den büyük motor 
uyandırılmış potansiyel yanıtı oluşturan en düşük uyarım şiddeti; aktif 
MT ise hedef kas hafif kası halindeyken en azından 10 denemenin 5’inde 
0,1 mV’den büyük MEP yanıtı oluşturan en düşük uyarım şiddetidir (31). 
Motor öğrenmenin hemen erken dönemindeki M1’in uyarılabilirliğindeki 
değişiklikler konusu tartışmalıdır. Fonksiyonel nörogörüntüleme ve TMS 
çalışmalarında kompleks motor beceri öğrenme sırasında motor kor-
tekste hareketin temsil edildiği alanın genişlediği ve bu motor korteks 
alanının uyarılma eşiğinin düştüğü gösterilmiştir (3,32,33,34, 35). Beceri 
gerektirmeyen pasif hareketler ise plastik değişikliklere yol açmamış veya 
çok kısa süreli küçük değişiklikler yapmıştır (32,35,36). Yine beceri ge-
rektirmeyen tekrarlayan hareketlerin aktiviteye bağlı sinaptik aktarımın 
modülasyonu ile M1’in uyarılabilirliğinde yaklaşık otuz dakika süren azal-
maya yol açtığı da bildirilmiştir (37,38,39,40). Bu uyarılabilirlik azalması 
aktive olmayan aynı taraftaki hemisferde de bir miktar gecikme ile olur 
(38). Peki motor egzersizleri uzun süre devam ettiren kişilerdeki kortikal 
plastik değişikler nasıldır? Usta tenisçilerde kullanılan elin kortikal harita-
sının kaydığı, istirahat ve aktif MT’lerin düştüğü gösterilmiştir; normal-
lerde ya da sosyal tenis oyuncularında böyle bir değişim bulunmamıştır 
(9). Bu, beceri gerektiren motor aktivitelerin uzun süren motor plastik 
değişikliklere yol açtığı şeklinde yorumlanabilir. Pascal-Leone ve ark. (41) 
bir motor beceri kazanma sırasında ilgili sensorimotor kortikal bölgenin 
genişlediğini, kişi profesyonel hale geldikten sonra bu genişlemenin geri-
lemeye başladığını göstermiştir. Bu da hızlı motor kortikal plastik değişik-
liklerin bir kısmının uzun dönemde yerini yapısal değişikliklere bıraktığının 
bir göstergesidir (28).

İkili TMS uyarımı çalışmalarında, ilk uyarım “koşullayıcı uyarım” ikincisi “test 
uyarım” olarak adlandırılır. MT’den daha düşük şiddette bir koşullayıcı TMS 
uyaranı kendinden sonra verilen eşik üstü TMS uyarısına cevap olarak olu-
şan MEP amplitüdünü kısa “interstimulus intervaller (İSİ; uyarımlar arası 
aralıklar)” (1-5 ms) ile inhibe ederken (SICI) daha uzun intervallerde (8-25 
ms) fasilite (ICF) eder. SICI ve ICF, farklı kortikal internöron toplulukla-
rı tarafından oluşturulur (42). Kısa süreli motor beceri öğrenme SICI’yı 
azaltır, ICF’yi arttırabilir ya da etkilemeyebilir (43). Parmak hareketlerinin 
kontrolünü çok geliştirmiş bireylerde, örneğin müzisyenlerde ise bu durum 
farklıdır; istirahat ve aktif MT’ler kontrollerle aynı iken hem SICI hem de 
ICF düşük bulunmuştur (44). Bu olağanüstü bir adaptasyonu ya da aşırı 
kullanıma bağlı kötü adaptasyonu gösteriyor olabilir. 

DUYUSAL-MOTOR İNTEGRASYON 
ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLER İLE NASIL 
DEĞERLENDİRİLEBİLİR?
Motor uyarıdan belli süre önce verilen duyusal uyarının motor cevap üze-
rine yaptığı değişikliklerin kaydedilmesi bize DMİ’nin değerlendirilmesinde 
elektrofizyolojik bilgiler sağlar. Bunun için, eşik üstü submaksimal şiddette 
periferik sinir uyarımını izleyerek belli İSİ’lerle motor kortekse eşik üstü 
şiddette TMS uygulanır (Şekil 1). Periferik uyarım karma (mikst) sinir veya 
deri sinirlerinin üzerinden yapılır. TMS şiddeti genellikle 10 uyarıdan 5’inde 
1 mV genliğinde motor cevap oluşturacak şiddettir. Çalışmaların büyük 
çoğunluğu el kaslarında yapılmıştır. Farklı uyarım şiddetleri, İSİ ve kayıt kas-
larının etkisi ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Erken dönemde yapılan çalışmalar-
da TMS halka sarmallarla (koil) yapılmış, daha sonra daha odaksal uyarım 
yapabilen kelebek şekilli sarmallar kullanılmıştır (45,46).
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Transkranyal manyetik uyarımla elde edilen MEP genlikleri, kendisinden 
önce verilen periferik uyarılarla değişir. Bu etkileşim periferik sinir uyarı-
mıyla TMS arasındaki süreye bağlı olarak 3 dönemden oluşur: Erken affe-
rent inhibisyon (EAİ), afferent fasilitasyon (AF) ve geç afferent inhibisyon 
(GAİ) (45,46,47,48,49,50,51) (Şekil 2). Bu etkileşimlerin kişiler arasında 
gösterdiği farklılıklar büyükken, aynı kişinin değişik zamanlardaki incele-
melerinde daha azdır. İnhibisyon ve fasilitasyonun derecesi periferik sinirin 
uyarım şiddeti ile doğru orantılıdır (52). 

Transkranyal manyetik uyarımla periferik karma sinir uyarımı arasındaki 
İSİ, somatosensoryal uyandırılmış potansiyel (somatosensory evekod po-
tentials; SEP) incelemesinde elde edilen kortikal N20 potansiyelinin latansı 
dolayında (20-25 ms) ise, bu MEP genliğinde küçülmeye sebep olur. Bu 
durum EAİ olarak tanımlanır (47,49). EAİ, afferent sinyallerin doğrudan 
M1 nöronlarını etkileyerek veya dolaylı olarak bir duyusal-motor kısa dön-
gü üzerinden gelişebilir. GAİ, ikinci inhibisyon dönemi olup, 100 ile 500 

ms arasındaki İSİ’ler için gösterilmiştir (48). Oluşunda muhtemelen kor-
tikokortikal veya subkortikal yollar rol almaktadır (50). Afferent sinyaller, 
M1 üzerinde fasilitatör (kolaylaştırıcı) bir etki de yapar; bu etki distal kol 
kaslarında 25 ile 80 ms arasındaki İSİ’lerle, bacak kasları içinse 45 ile 60 
ms arasındaki İSİ’lerle ortaya çıkar (Afferent fasilitasyon=AF) (45,46) 
AF’nin hedef kaslar tonik olarak kasılırken de devam ettiği gösterilmiştir 
(51). İlginç olarak bu afferent fasilitasyonun median sinirin bilek düzeyinde 
uyarımıyla (mikst sinir uyarımı) ortaya çıkarken, 2. parmaktan deri dalları-
nın (digital sinir) uyarımıyla görülmemesidir. Bu da bu kolaylaştırmanın kas 
iğciklerinden kaynaklanan kalın afferent lifler aracılığıyla olduğunu düşün-
dürebilir (51,53). DMİ topografik organizasyon gösterir. Çünkü en büyük 
MEP değişiklikleri kayıt kasını innerve eden periferik sinirin uyarılması ile 
elde edilir (53,54). 

Erken afferent inhibisyonun korteks düzeyinde asetilkolin (Ach) aracılığıyla 
oluştuğu düşünülmektedir (55). Sailer ve ark. (50) EAİ’nin dopaminle, Di 
Lazzaro ve ark. (56) ise gamma amino bütirik asit A (GABAA) agonist-
leri ile değiştirilebileceğini göstermişlerdir. EAİ, GABAerjik internöronlar 
tarafından sürülen SICI ve uzun aralıklı intrakortikal inhibisyon gibi nöral 
döngülerle etkileşir (57,58,59). 

Erken afferent inhibisyonun büyüklüğü değiştirilebilir. Sayı sayma ile artar, 
parmak hareketleri ya da özgün işler sırasında azalır (60,61,62). Hareket 
öncesi fazda EAİ’nin azalması kortikal veya spinal mekanizmalarla ilişki-
li olabilir (61). rTMS de EAİ’yi değiştirir. S1’e uygulanan düşük frekanslı 
rTMS fokal distonisi olan hastalarda EAİ’yi azaltırken sağlıklı kontrollerde 
bir değişiklik yapmamıştır (63). M1 üzerine uygulanan 1 Hz rTMS EAİ’yi 
değiştirmezken genel olarak MEP amplitüdlerini düşürmüştür (52). Parkin-
son Hastalığı olanlarda M1 üzerine aralıklı “teta burst stimülasyon” (aTBS) 
EAİ’yi arttırmıştır (64). 30 Hz devamlı TBS (dTBS) M1 üzerine uygulandı-
ğında MEP amplitüdlerini düşürürken EAİ üzerine etki etmemiştir; buna 
karşılık S1 ve S5 üzerine uygulandığında MEP amplitüdlerini arttırmış ve 
EAİ’yi azaltmıştır (65,66,67,68,69).
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Şekil 1. Elektrofizyolojik yöntemlerle duyusal-motor integrasyon araştırma protokolü

Şekil 2. a, b. Periferik sinir uyarımının (koşullayıcı uyarı), farklı interstimülüs intervallerle (ISI) ardından uygulanan transkranyal manyetik uyarıma (test uyarı) cevaben kastan kaydedilen 
motor uyandırılmış potansiyel üzerine etkisi (a). Duyusal-motor integrasyon dönemleri: Erken afferent inhibisyon (EAİ), afferent fasilitasyon (AF) ve geç afferent inhibisyon (GAİ) (b)

a b



Geç afferent inhibisyon, seçici parmak hareketleri sırasında artar (62). Par-
kinson hastalarında hiç de az olmayan duyusal bozuklukların motor işlev 
kayıplarına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Sailer ve ark. (50) Parkinson 
hastalarında EAİ’nin dopaminerjik tedavi altında daha çok etkilenen hemis-
ferde azaldığını, dopaminerjik tedavi kesildiğinde normal kontrollerle benzer 
olduğunu; ancak GAİ’nin tedaviden bağımsız olarak azaldığını göstermişlerdir. 
Yazarlar EAİ ve GAİ sonuçlarındaki farkın bu iki inhibisyon döneminin altında 
yatan mekanizmaların farklılığından kaynaklandığını söylemişlerdir. EAİ, duyu-
sal uyaranın doğrudan motor kortekse etkisini yansıtırken, GAİ muhtemelen 
bazal gangliyonlar veya kortikal asosiasyon alanlarını ilgilendirir.

DUYUSAL-MOTOR İNTEGRASYON MOTOR 
ÖĞRENME SÜRECİNİ NASIL ETKİLER?
Duyusal geri besleme (sensoryal feedback) yeni motor becerilerin öğrenil-
mesinde önemli rol oynar. Duyusal girdilerin motor öğrenme üzerine etki-
si, başlıca hayvan deneylerinden elde edilen bilgiler, sağlıklı insanlarda geçici 
olarak oluşturulan duyusal kusurların etkileri ve periferik duyusal kaybı olan 
hastalarla yapılan çalışmalara dayanır (70). 

Periferik duyusal uyarılar, motor korteks uyarılabilirliğini arttırır (71). Ka-
lın miyelinli lifleri tutan duyusal nöropatilerde kuvvette azalma olmazken 
motor beceri bozulur (72). Somatosensoryal korteks yeni motor beceri-
lerin kazanılmasında önemli bir bileşendir. S1, muhtemelen LTP benzeri bir 
mekanizma ile M1 uyarılabilirliğini artırır. Makak maymunlarında S1 kesildi-
ğinde kortikal ve spinal motor nöronların cevap özelliklerinin değiştiği sap-
tanmıştır (73). Maymunlarda S1 ablasyonu yapıldığında, karşı ekstremitede 
yeni motor becerinin kazanılmasının bozulduğu, ama eski öğrenilmiş bece-
rilerin bozulmadan devam ettiği görülmüştür (74). Sağlıklı insanlarda S1’e 
uygulanan 1 Hz rTMS, hareketin düzeninin iç modeli veya motor planı içi-
ne katılmış somatosensoryal geri bildirimin bozulmasına yol açarak motor 
beceri öğrenmeyi bozar (70). S1’e uygulanan dTBS ise, SEP amplitüdlerini 
düşürürken, M1’deki kortikospinal uyarılabilirliğini arttırır (67,69,75). İnme 
geçiren hastalarda post-sentral girus ve intraparietal sulkus hasarı varlığın-
da motor işlevlerdeki iyileşme kesinlikle daha kötüdür (76).

Sık görülen bir tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromu (KTS), lokalize 
periferik bir duyusal bozukluğun kortikal DMİ’yi nasıl etkilediğini araştır-
mada uygun bir hastalık modeli olarak kolayca çalışılabilir. KTS’de, elden 
cisim düşürme ve hassas el becerilerinin bozulması hiç de az olmayarak 
görülür. Yaptığımız bir çalışmada elden cisim düşürme yakınması olan ve 
olmayan KTS’li hastalarda, median ve ulnar sinirlerin başlattığı DMİ’nin to-
pografik olarak farklı şekiller gösterdiğini saptadık (77). Bunu periferden 
gelen anormal duyusal bilgilere KTS’li beyinlerin farklı stratejiler geliştirerek 
cevap verdiği şeklinde yorumladık. Diğer bir çalışmamızda motor beceri 
kazanma sırasında meydana gelen DMİ değişikliklerinin süreye ve dene-
yime bağlı değişimini araştırdık (78). Sedanter deneklerde basketbol şut 
atışlarının EAİ’da azalma ve AF’da artışa yol açtığını, bunun erken dönemde 
daha belirgin olduğunu gördük; buna karşın lisanslı basketbolcularda böyle 
bir DMİ değişimi saptamadık. Halen aktif olarak basketbol oynayan oyun-
cularda DMİ değişikliklerinin olmamasını, bu deneklerin motor beceri ka-
zanma aşamasında erken dönemde görülen fonksiyonel değişiklik evresini 
çoktan geçirdiği yönünde yorumladık. 

SONUÇ
Motor beceri kazanılması, motor kortekste plastik değişikliklere yol açar. 
Öğrenmenin erken dönemindeki fonksiyonel değişiklikler, motor hafıza 
oluştuktan sonra geç fazda yerini büyük oranda kalıcı morfolojik değişik-
liklere bırakır. Periferik duyusal uyarım motor korteksin uyarılabilirliğini 
değiştirir. Duyusal girdilerdeki kusur motor beceriyi bozar. DMİ elektro-
fizyolojik olarak çalışılabilir. Motor becerinin kazanılması sırasında EAİ’de 
azalma olurken, GAİ motor aktivite sırasında artar.
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