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ÖZET 
Ağır afaziye rağmen şarkı söyleme yeteneğinin korunabildiği uzun yıllardır
bilinmektedir. Lezyon çalışmalarına dayanarak özellikle melodi üretiminde sağ
hemisferin daha baskın olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada akut sol hemisferik
infarkta bağlı akıcı olmayan afazisi olan, şarkı sözlerini konuşma dilinde söyleyemez
iken,  melodinin ilk bölümü söylendiğinde bildiği şarkıyı müzikal hatasız söyleyebilen
50 yaşında bayan olgu sunulmuştur. Olgunun bildiği bir şarkıyı söylerken uygulanan
fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) çalışmasında bilateral anterior
temporal, mezensefalik ve sağ derin temporal aktivasyon gözlendi. Müziksel
işlevler sırasında hemisferik baskınlık ve serebral ağlar, olgumuzdaki  radyolojik
bulgu ve son nörogörüntüleme çalışmaları ışığında tartışılmıştır. Afazik olguların
müzikal tedavi ile iyileşmelerinin hızlanabileceği ayrıca vurgulanmıştır.
(Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50: 189-192)
Anah tar ke li me ler: Müzik, beyin, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme,  amuzia,
afazi  

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Preservation of ability to sing in the presence of severe expressive aphasia has
been known for a long time. Based on lesion studies, it is generally proposed  that
the  right hemisphere is dominant especially for melody production. We present
a 50-year-old woman with non-fluent aphasia due to left hemisphere  acute
infarction. If the first part of the melody was given by the examiner, she was able
to sing a familiar  song with text words without any musical error, where she was
unable to speak the same words. 3T functional magnetic resonance imaging
showed bilateral anterior temporal, bilateral mesencephalic and right deep
temporal activation during the task of singing a familiar song. Hemispheric
domain specificity and cerebral network in musical processing will be discussed
on the basis of our findings and recent neuroimaging studies. We also emphasize
that music therapies may facilitate  recovery in such non-fluent aphasic patients. 
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 189-192)
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Giriş

Müzik oldukça kompleks bir işlevdir. Gerek dinleyen, gerekse icra
edenler, çeşitli müzik tiplerine farklı entellektüel ve emosyonel yanıt
verir; yani müzik yüksek oranda bireysel farklılık gösterir. Bu nedenle,
insanda beynin müzik ile ilgili fonksiyonlarının değerlendirilmesi
oldukça zordur (1,2). Çeşitli lezyonlara bağlı ortaya çıkan klinik
tabloların uzun yıllara dayanan gözlemleri, son yıllarda ileri
nörogörüntüleme yöntemleri, özellikle fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme (fMRG) (1,3,4,5,6,7,8,9) ve PET çalışmaları ile (10,11,12),
müzik işlevinde beynin organizasyonuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Müziksel işlev bozukluğu genellikle negatif bir semptom olan
amuzinin çeşitli tipleri şeklinde karşımıza çıkar. Bunlardan biri
müziksel işlev bozukluğu olmaksızın ortaya çıkan afazi tablosu

olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada müziksel işlevlerin korunduğu
bir afazi olgusu, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
bulguları eşliğinde sunulmuş ve izlenen tablonun patofizyolojisine
açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Beyinde müziğin işlenmesi oldukça
kompleks bir konudur. Algı, bellek, duygu ve motor performansın
birlikte çalışmasını içerir. Bu işlemler sırasındaki serebral ağların
araştırılması nörolojik bilimlerde araştırılmaya aday konuların
başında gelmektedir (1,2). Bu olgu nedeniyle müzik ve beyin
arasındaki kompleks ilişki ayrıca gözden geçirilmiştir. 

Olgu

50 yaşında kadın hasta, ani gelişimli sağ yan güçsüzlüğü ve
konuşamama şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde mitral kapak



darlığı mevcuttu. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, global afazik,
basit motor emirleri kısmen yerine getirebiliyor, sağ hemiparetik (üst
1/5, alt 2/5), sağ Babinski pozitif olarak saptandı. Yapılan hemogram,
biyokimya ve tiroid fonksiyon testleri normal olarak tespit edildi.
Elektrokardiyografide atrial fibrilasyon, ekokardiografide 2. mitral
darlık, 2. derece aort yetmezliği, 1. derece -2. derece triküspit
yetmezliği tespit edildi. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ve MRG anjiografide sol arteria serebri media (ASM) alanında
akut infarkt (Şekil 1), sağ İnternal Karotis Arter (İCA) ve sol ASM’de
stenoz (Şekil 2) gözlendi. Akut dönemde uygulanan düşük molekül
ağırlıklı heparin ve asetilsalisilik asit tedavisi ardından oral
antikoagülan tedavisi uygulandı. Hastaya 14. gün uygulanan Gülhane
Afazi Testinde; basit motor emirlerin anlaşılması %20, tekrarlama
%20 düzeyindeydi ve olgu global afazi olarak kabul edildi. 

Hastanın klinik izleminde anlamasının daha iyiye gittiği
dönemde motor afazisi olmasına rağmen refakatçi olarak yanında

bulunan eşi hastanın önceden bildiği bir şarkıyı söylemeye
başladığında şarkının devamını melodi (beste) ve metni (güfte) tam
olarak içerecek şekilde müzikal hata yapmadan hafif dizartri dışında
duraksamadan normale yakın söyleyebildiği fark edildi. Hastanın
genellikle şarkıyı spontan başlatamadığı, eşinin başlamasıyla veya
melodinin ilk bölümünü söylemesi ile şarkıya katıldığı veya yardım
almadan bitirdiği gözleniyordu. Öyküsünde hastanın müzik eğitimi
almadığı ancak ev işleri yaparken veya arkadaş toplantılarında şarkı
söylemekten hoşlandığı öğrenildi.

Şarkı söyleme sırasında fMRG incelemesi yapıldı. fMRG
incelemesi 1.5T Siemens Magnetom Symphonyvision cihazı ile
gerçekleştirildi. fMRG için gradient eko ekoplanar görüntüleme (EPI)
sekansı kullanıldı (TR: 3890msn, TE: 50msn, Kesit sayısı: 36, Kesit
kalınlığı:3mm, Flip angle:90, FOV:192x192mm). fMRG çekimi sırasında
8 blok mecut idi. 8 blok alterne edecek şekilde 4 aktif 4 pasif blok
içermekteydi. Her biri 20 sn olan blokların aktif olanları sırasında
(çekim içinde 4 kez) çalışmacılardan birisi şarkıyı başlatarak hastanın
şarkı söylemesi sağlandı. Pasif bloklarda ise hastadan susması
istendi. Toplam 4 kez ardışık “şarkı söyleme – susma” blok dizaynı
sonrasında görüntüler MRG cihazında yüklü özel bir software ile
işlendi. Şarkı söyleme sırasında fonksiyonel MRG’de bilateral
anterior temporal, sağda derin temporal ve mezensefalik aktivasyon
görüldü (Şekil 3). Olgu afazi rehabilitasyonu yanı sıra eşiyle birlikte
şarkı söyleme şeklinde düzenli seanslar uygulandı. 1 yılın sonunda
olgudaki global afazinin hızlı bir şekilde düzelmeye başladığı gözlendi.   

Tartışma

Literatürde afazili olup da müziksel işlevlerin korunduğu olgu
bildirimleri 1870’lere dayanmaktadır. Motor afazik iki çocuğun
sadece melodili veya sözlü şarkı söyleyebildikleri (13), konuşması
sadece ‘’evet’’ ile sınırlı olan bir olgunun bir başkası melodiyi
söylediği takdirde ilahileri okuyabildiği (14) gözlenmiştir. Sol
temporal lob hasarı olan transkortikal afazi, aleksi, agrafili bir koro
öğrencisinin ritim, melodi, müzik perdesini ayırt edebildiği ve
müzikal hata ortaya çıkmadan şarkı söyleyebildiği fark edilmiştir
(15). Disfazide müzik yeteneğinin korunabildiğine tipik ve tanınmış
bir örnek Maurice Ravel’dir. Ünlü Fransız besteci ve piyanistin 1927
yıllarında sol hemisferin öncelikle etkilendiği progresif afazi, aleksi,

Şekil 1 .T2A ve T1 aksiyel kesitlerde sol ASM hemorajik infarkt

Şekil 3 .Şarkı söyleme sırasında çekilen fonksiyonel MRG: Bilateral anterior temporal, sağda derin temporal ve mezensefalik aktivasyon 

Şekil 2 .Kraniyal MRG-Anjiografi : sağ ICA ve sol ASM stenozu
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agrafi, ideomotor apraksi ile karakterize progresif dejeneratif bir
hastalığı olduğu bildirilmiştir. Hastalığın erken dönemlerinde Ravel,
sol hemisfer fonksiyonlarında değişik oranlarda bozukluklar
gösterirken, müziksel düşünme korunmuş ve bu dönemde
“Bolero”(1928) ve “Sol El için Re-Major Piyano Konçertosu” (1929-
1930) adlı iki büyük çalışmasını bestelemiş, demansiyel
semptomların ilerlediği 1933 yılına kadar birçok eser vermiştir (16).
Baştan sona aynı nota ve tempoyu içermesi, sürekli kendini tekrar
eden tek ve monoton melodisi nedeniyle bazı müzik otoritelerinin
eleştirisine uğrayan ve hatta hastalığı ile ilişkilendirilen “Bolero”
genel olarak aynı nota ile muhteşem bir çok seslilik olarak takdir
toplamaktadır. Bu erken gözlemler araştırmacıların dikkatini çekmiş
ve konu büyük gruplarda çalışılmıştır. Yamadori’nin çalışmasında 24
Broca afazi’li olgunun 21’nin bir şekilde şarkı söyleyebildiği fark
edilmiştir. Hastaların bir kısmının sadece sözleriyle, bir kısmının
parafazik hatalarla, çoğunun (%76,2) karşısındaki kişinin şarkıyı
başlatmasına ihtiyaç duyarak şarkı söyleyebildiği gösterilmiştir (17).

Sol inferior frontal girus fonoloji, semantik ve sentaks gibi çeşitli
yönlerden dil üretiminde ana rol oynamaktadır. Sol inferior frontal
girusun hasarı dinamik afaziye neden olur. Hastalarda isimlendirme,
tekrarlama ve anlamada herhangi bir zorluk olmaksızın spontan
konuşma üretiminde zorluk görülür. Dil fonksiyonunda spesifik
olduğu düşünülen alanların müzik işlevine belli yönleriyle katkıda
bulunduğuna dair güçlü kanıtlar vardır (4,10). Müzik işlevi oldukça
kompleks bir olaydır. Şarkı söyleme sırasında oldukça geniş beyin
alanları arasında ağların olması beklenebilir. Genellikle sol
frontotemporal bölge konuşma, sağ frontotemporal bölge müzik için
spesiyalize alanlar olarak düşünülmekte (9,10,18) ise de bu iki kognitif
olayın hemisferik lateralizasyonuna yönelik yapılan çalışmalarda, her
iki fonksiyonun oluşmasında farklı derecelerde benzer serebral
ağların rol oynadığına dair veriler bulunmaktadır (4,5). 

Özdemir ve arkadaşları şarkı söyleme ve konuşma sırasında
benzer veya farklı nöral bağlantıları fMRG kullanarak araştırmışlar. 10
sağlıklı deneğe kelime veya kelime gruplarının konuşma modunda ve
makamlı olarak söylemeleri istenmiş, ayrıca mırıldanma ve
vokalizasyonla ilgili basit motor süreç (sesli harf üretimi) ile
karşılaştırılmıştır. Bütün görevler sırasında ortak olarak inferior pre-
post santral girus, süperior temporal girus (STG), süperior temporal
sulkusun (STS) bilateral olarak aktive olduğu görülmüştür. Gerek
şarkı söyleme gerek konuşma sırasında mırıldanma ve vokalizasyona
oranla daha fazla inferior frontal girus aktivasyonu saptanmıştır. Ortak
aktive olan beyin bölgelerinin bu paterni, konuşma ve melodik ses
üretiminde, motor planlama (inferior frontal girus), yerine getirme
(primer sensorimotor korteks), sensory feedback (orta-posterior
STG/STS) için paylaşılan bir nöral ağı göstermektedir (5). 

Şarkı söyleme konuşma ile karşılaştırıldığında şarkı söylemede
ek olarak sağda daha belirgin olmak üzere Heschel girusunu içeren
STG’nin ön ve orta bölümünde, primer sensorimotor korteksin orta
ve inferior bölümlerinde, inferior frontal girusun inferior bölümünde,
santral operkulumda daha fazla aktivasyon ortaya çıkmaktadır.
Sonuçlar bize melodik ya da konuşma kelimesi olup olmadığına
bakılmaksızın ses üretiminde bihemisferik bir ağın olduğunu
göstermektedir (5,9). Hastamızda da benzer şekilde şarkı söyleme
sırasında çekilen fMRG’de bilateral anterior temporal, sağda derin
temporal ve mezensefalik aktivasyon görülmüştür.

Şarkı söylemede konuşmadan daha fazla nöral ağların aktive
olması ve STG, inferior santral operkulum, inferior frontal girusta
görülen sağa lateralizasyon (5), sol hemisfer lezyonuna bağlı non-
fluent afazili hastaların konuşma kelimelerini söyleyemezken aynı
kelimeleri şarkı söylerken söyleyebilmeleri şeklindeki klinik
gözlemler için bir açıklama getirebilir. Şarkı söyleme sırasında
bitemporal lob, ek olarak frontal lobu içeren geniş nöral ağı içeren
bihemisferk organizasyon, sol frontal lob lezyonlarında
konuşmanın şarkı söylemeden neden daha fazla etkilendiğini
açıklar. 

Olgumuzun ve literatürdeki afaziye rağmen şarkı söyleyebilen
olguların en önemli özelliğinden birisi de, test eden şarkı söylemeye
başladığında senkronize şarkı söylemeye başlamaları ve spontan
sürdürebilmeleridir. Genel olarak birlikte şarkı söylemek tek başına
şarkı söylemekten daha kolaydır. Bu iki şarkı söyleme modunda
(spontan ve senkronize) aktive olan nöral ağlar araştırma konusu
olmuş ve fMRG ile araştırılmıştır. 

Sol inferior frontal girus gerek şarkıda gerek konuşmada işitsel
input olmaksızın tekstin spontan olarak söylenmesinde önemli
görülmektedir. Spontan işlevlerde motor kontrolün olması nedeni ile
sol inferior frontal girus aktivasyonu beklenebilir. Ancak şarkı
söylemede tekstin üretilmesi (güfte) konuşmadan daha kompleks
görülmektedir. Melodi ile birlikte ezgi, ritm, tını (tone), ses perdesi
gibi müzik komponentlerinin oluşturulmasını da içerir. Bu nedenle
şarkı ve konuşmada aktivasyonda lokalizasyon farklılıkları olması
doğaldır. Sol inferior frontal girus anterolateral parçası şarkı
söylerken güftenin ve bestenin “spontan” üretiminde, pars
triangularis ise konuşma sırasındaki metnin “spontan” üretiminde
rol oynadığı gösterilmiştir (3,10).

Diğer taraftan melodinin oluşmasında yapılan çalışmalarda sağ
inferior frontal girus ve sağ anterior insula sorumlu tutulmuştur.
Anterior lob lezyonlarında da melodi oluşturulmasında bozukluklar
bildirilmiştir (3,5,10,11). Senkronize konuşma ve şarkı söyleme
sırasında ise farklı aktivasyonlar görülmüştür. Sağ inferior frontal
girus ve sağ anterior insula melodinin spontan olduğu gibi
senkronize oluşturulmasında da önemli görülmektedir (3).
Senkronize konuşma ve şarkı söylemede dıştan işitsel uyarıyı
algılama fonksiyonu da işleme dahil olmaktadır. Yapılan
çalışmalarda sol posterior planum temporalenin tekst ve melodi
senkronizasyonunda işitsel merkez olarak göreve  katkı sağladığı
öne sürülmekte, içten şarkı ve tekst söyleme, şarkı ve konuşmaların
pasif dinlenmesinde ortak alan olduğu bildirilmektedir. Hatta
kompleks ses paternlerinin primer depolanmasından ve
işlenmesinden sorumlu olduğu rapor edilmiştir (3,19). Bu noktalar
bize sol posterior planum temporalenin sadece pasif algılama
fonksiyonunun olmadığını, ileri hüküm ve motor planlama ile dıştan
gelen işitsel bilgilerin birleştirilmesinde aktif rol oynadığını
göstermektedir (3).

Melodi (beste) ve tekst (güfte)nin senkronize işlenmesinde
sol posterior planum temporale, senkronize şarkı söylemede
bilateral inferior pariyetal lobül anterior kısmı ve sağ posterior
planum temporale, senkronize konuşmada ise sol anguler girus
aktive olmaktadır. Bu bulgular iyi öğrenilmiş şarkıları söylerken
tekst ve melodinin ortaya konmasında beyin alanlarının simetrik
ve eş zamanlı aktive olmadığını göstermektedir (3). Şarkı söyleme
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ve konuşmadaki güçlü bihemisferik aktivasyonun muhtemel
nedenleri; planlama, sözcük secimi, geri çağırma ve kişisel izlem
ve kelime üretiminde her iki fonksiyon sırasında her iki hemisferin
de kullanılmasıdır. Sol hemisfer daha çok karar verme, hızlı
motor-işitsel interaksiyon için gerekirken, sağ hemisfer üretim
hızının azaltılmasında görev alabilir. Örneğin artikülasyon hızı
şarkı söyleme sırasında konuşmadan daha yavaş olabilir (5). 

Sağ dorsal premotor korteksin spontan, senkronize ya da
dinleme durumlarından bağımsız olarak şarkı söyleme için
spesifik alan olduğuna dair veriler bulunmaktadır. Bu da bize
melodi ve ritm gibi müzik üretiminin motor komponentlerinin
hazırlanmasında sorumlu olabileceğini düşündürtmektedir. Sol
posterior slyvian fissurun çevresindeki kortikal bölge kelime
çalışma hafızası, konuşma ve müzik için işitsel-motor
integrasyondan sorumludur (6). 

Bir başka çalışmada sol inferior parietal lob ön kısmı, sağ
posterior planum temporale, sağ planum polare, sağ insula
senkronize şarkı söylemede senkronize konuşma ile karşılaştırmada
aktive olan alanlar olarak bildirilmiştir (6,20). İşitsel model ile
senkronize şarkı söyleme ile afazik hastaların daha fazla kelime
söyleyebildikleri veya hatırladıkları saptanmış ve afazik olguların
konuşma tedavisinde koroda şarkı söylemenin konuşma terapisinde
etkili olabileceği vurgulanmıştır (6,20,21). Olgumuzun afazisindeki
hızlı iyileşmede eşi ile düzenli şarkı söyleme seanslarının etkili
olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak hastamızdan elde ettiğimiz klinik ve fMRG
bulguları ve literatür eşliğinde müzik işlevinde her iki hemisferin
farklı derecelerde aktive olduğu görülmüştür. Orta ve süperior
temporal girus, inferior ve orta frontal girus her performansta
bilateral fakat değişen derecelerde aktive olmaktadır. Dil
işlemlenmesinde daha çok sol temporal ve frontal bölgenin, müzik
işlemlenmesinde ise sağ temporal ve frontal bölgenin aktive olduğu
görülmüştür (5). Bu bize aynı kelimelerle konuşamayan fakat şarkı
söyleyebilen afazili hastaların konuşma ve şarkı söyleme arasında
neden klinik farklılığın olduğunu anlamamızı sağlayabilir. Ayrıca
nonfluent afazik hastalara uygulanan intonasyon tekniklerinin
hastaların iyileşmesini neden hızlandırdığını açıklayabilir. 
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