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Özetçe 
Caenorhabditis elegans, sinir hücrelerinin ve aralarndaki bağlantlarnn büyük ölçüde bilindiği bir kurtçuktur. Bu çalşmada C. 
elegans'n sinir hücrelerinin ağ yaps üzerinde basit bir modelle benzetimler yaplmş ve ortaya çkan fonksiyonel ilişkilerdeki öz-
örgütlenmiş kritiklik izleri araştrlmştr. Öz-örgütlenmiş kritikliğin beyindeki mikro ve makro düzeyler arasndaki ilişkileri 
açklamakta önemli bir yeri olabileceği savlanmaktadr. Yaplan analizler C. elegans sinir sisteminin gösterdiği aktivitenin öz-
örgütlenmiş kritiklik savyla uyumlu olduğunu ortaya koymuştur.  
 

Abstract 
Caenorhabditis elegans is a nematode whose neurons and neuronal connections are known to a large extent. In this study, 
simulations were performed on the C. elegans neuronal network and traces of self organized criticality in the resulting functional 
relations were explored.  It is hypothesized that self-organized criticality might be of importance for explaining the relationships 
between micro and macro scales of the brain. The analysis showed that the activity of C. elegans neuronal network was in 
compliance with the self-organized criticality hypothesis. 

1. Giriş 
Beyinde sinir hücreleri, bir ağ yaps içerisinde, snrl sayda başka hücreyle doğrudan temas halindedir. Her hücre sinaptik bağlant 
kurduğu hücrelerle doğrudan sinyal paylaşmnda bulunur. Bu snrl bilgi alşverişine karşn beyinde makro düzeyde uyumlu bir 
davranş gözlenmekte ve bunun sonucunda da temel işlevlerin tutarl bir şekilde yerine getirilmesi mümkün olmaktadr.  Makro 
ölçekle mikro ölçeği birbirine bağlamak için kullanlan kavramlardan biri öz-örgütlenmeli kritikliktir (self organized criticality) [1]. 
  
 Öz-örgütlenmeli kritiklik, çok sayda küçük parçacktan oluşan sistemlerde herhangi bir yönlendirme olmakszn yerel 
etkileşimlerle kritik dinamiklerin ortaya çkmas durumunu tammlamaktadr [2]. Burada söz konusu olan kritiklik ise sistemin 
birbirinden niteliksel olarak farkl fazlar arasnda geçiş yapabilecek snrda bulunmas halidir. Bu kritiklik halinin beynin bilgi işleme 
kapasitesine önemli katklar olduğu savlanmştr [3]. 
 Bir kurtçuk olan Caenorhabditis elegans'n sinir hücrelerinin ağ yaps büyük ölçüde ortaya çkarlmştr [4]. Bu çalşmada, 
sinirbilim araştrmalarnda önemli bir yer tutan bu kurtçuğun sinir sistemi baz alnarak basit bir model kurulmuş ve sistemin ortaya 
koyduğu davranşlar incelenerek öz-örgütlenmeli kritiklik dinamikleri araştrlmştr. 
 

2. Yöntemler 

2.1. Model 

Bu çalşmada ilk olarak orman yangnlarn modellemek ve bu yangnlardaki öz-örgütlenmiş kritiklik yapsn analiz etmek için 
geliştirilmiş olan, [5], daha sonra da sinir sistemi gibi uyarlabilir sistemlere çeşitli şekillerde uyarlanan, [6], üç durumlu basit bir 
model kullanlmştr. Bu modelde sinir hücreleri aşağdaki kurallara göre durumlarn değiştirirler: 
 

i. Uyarlabilir bir sinir hücresi f olaslkla spontan olarak uyarlmş duruma geçebilir. 
 



15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

326

Beyinde Bağlantısallık 1 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

ii. Uyarlabilir bir sinir hücresi bağlantda olduğu hücrelerden biri uyarlmş durumdaysa uyarlmş duruma geçer. 
 

iii. Uyarlmş durumun ardndan hücre tepkisiz döneme girer. 
 

iv. Tepkisiz dönemdeki bir hücre p olaslkla yeniden uyarlabilir duruma geçer. 
 

2.2. Ağ yaps 

C. elegans'n sinir hücrelerinin bağlant yaps açk olarak edinilebilmektedir (www.openconnectomeproject.org). Tüm sinir 
sisteminin yaklaşk yüzde 90'n ortaya çkarmş olan bu çalşmaya göre C. elegans'n somatik sinir sistemi 279 hücreden 
oluşmaktadr. Bu hücreler arasnda 514 adet her biri bir ya da daha fazla bağlant içeren elektriksel sinaps ve 2194 adet kimyasal 
sinaps bulunmaktadr [4]. 
Elektron mikrograflaryla belirlenmiş olan bu yapda elektrisel sinapslarn yönünü kestirmek mümkün değilken kimyasal sinapslarn 
yönü bilinmektedir. Bu çalşmada, her iki sinaps tipi de dikkate alnarak bir bileşke ağ oluşturulmuştur. Bu yaplrken elektriksel 
sinapslar çift yönlü olarak kabul edilmiştir. 
 
 Sinapslardaki bağlant saylar dikkate alnmamştr. Böylece ortaya sinir hücrelerinin oluşturduğu 279 adet düğümden ve 
sinaplarn oluşturduğu 2994 adet yönlü ayrttan oluşmuş bir ağ yaps ortaya çkmştr. Ağ parametrelerinin hesaplanmasnda Python 
altnda Networkx paketi kullanlmştr (http://networkx.github.io/). 

2.3. Benzetimler 

Açklanmş olan model C. elegans'n ağ yaps üzerinde koşturulmuştur. Başlangçta tüm sinir hücreleri refrakter dönemde alnmştr. 
Fakat buradaki temel bir zorluk C. elegans sinir sisteminin hücre saysnn sayca snrl olmasdr. Bu nedenle tam anlamyla öz-
örgütlenmiş kritiklik analizi yapmann snrlar bulunmaktadr. 
  
 Benzetimler srasnda bir hücre ateşlendiği zaman (spontan olarak) ağn o anki durumunda ateşlenebilecek tüm hücreler 
belirlenmekte ve bu hücrelerin oluşturduğu çğ hareketinin (avalanche) parametreleri kaydedilmektedir. 
 
 Öz-örgütlenmiş kritikliğin incelenmesindeki önemli bir zorluk da yaplan çok sayda çalşmaya karşn tam ve tutarl bir 
matematiksel çerçevenin ortaya konamamş olmasdr. Kritikliğin göstergesi olarak genel olarak çğ hareketinin içinde kalan 
elemanlarn says, çğ hareketleri arasndaki zaman gibi parametrelerin olaslk dağlm incelenmekte ve bunlarn ölçeksiz olmas 
sistemin kritik durumda olmasnn göstergesi olarak alnmaktadr. 
 

 Ölçeksizlik, sistemin gözlenen parametresinin (s) olaslk dağlmnn, α bir katsay olmak üzere p (s )�sα  şeklinde bir 
kuvvet yasasna göre değişmesi anlamna gelmektedir.  Örneğin çğ büyüklüklerinin bu şekilde bir olaslk dağlmna sahip olmas, 
sistemdeki zincirleme uyarlma aktivitesinin belli bir uzamsal erimi olmadğ ve az sayda sinir hücresini etkileyebileceği gibi hemen 
hemen sistemin bütününü etkileyen bir harekete de dönüşebileceği anlamna gelmektedir. 
 Bu tip sistemlerde hem uzamsal hem de zamansal olarak uzun erimli korelasyonlar gözlemlemek mümkündür. Bu sayede lokal 
etkileşimler sistemin genelini etkileyen özellikler kazanabilir ve böylece de lokal etkileşimlerden beyinde olduğu gibi global 
davranşlar ortaya çkabilir. Bu tip kritik bir durumda çalşmas beyindeki aktivitenin lokal ve global olarak farkl ölçekler arasnda 
hzl geçiş yapabilmesi ve bilgi işlemede bunun sağladğ olanaklar kullanabilmesi anlamna gelir. 
 Benzetimlerde p değeri 1/279'a sabitlenmiş ve f değeri k bir katsay olmak üzere f = kp olacak şekilde değiştirilmiştir.  

3. Sonuçlar 
Benzetimlerde C. elegans sinir sisteminde tüm sinir hücreleri başlangçta refrakter konumda alnmştr. Yukarda da değinildiği gibi p 
değeri sabit tutulup farkl f değerleri için benzetimler yaplmştr. Tüm benzetimlerde ağn oturmas için bir zaman tanmlanmş ve bu 
zamana kadar olan örnekler analizde kullanlmamştr. Her bir parametre kümesi için model on defa koşturulmuş ve sonuçlarn 
ortalamas alnmştr. 
 
Şekil 1'de uyarlabilir hücrelerin saysnn çğ hareketleriyle nasl değiştiği gösterilmektedir. Uyarlabilir hücrelerin saysnda 
zamanla bir artş olmakta ve meydana gelen zincirleme bir ateşleme reaksiyonuyla birlikte sinir hücrelerinin uyarlmasyla 
uyarlabilir hücre saysnda ani bir düşüş olmaktadr. Böylece farkl zamanlarda ve farkl büyüklüklerde çğ hareketleri ortaya 
çkmaktadr. 
 
p/f oran ne kadar yüksekse çğ hareketinin ortaya çkabilmesi için gereken kritik uyarlabilir hücre miktar o kadar yüksek olacaktr. 
Bunun sonucunda da çğ hareketinin içinde kalan hücre says da çok olacaktr. Bu oran düşük olduğundaysa hücrede spontan 
ateşleme denemeleri daha sk olacak, fakat yine uyarlabilir hücrelerin says düşükse bu ateşleme denemeleri büyük oranda başarsz 
olacaktr. Başar olduğundaysa erken meydana gelen çğ hareketleri daha az sayda hücreyi etkileyecek, daha geç gelen ateşlemelerse 
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daha çok sayda hücreyi etkileyecektir. Bu durumda C. elegans sinir sisteminde öz-örgütlenmiş kritiklik benzeri davranşlar için p/f 
orannn çok yüksek olmamas gerektiğini öngörmek mümkündür. 
 
Nitekim bu oran değiştirilerek yaplan benzetimlerde düşük p/f (diğer bir deyişle 1/k) oranlarnda çğ büyüklüklerinin histogramnda 
kuvvet yasasnn hakim olduğu, bu oran arttkça bu davranşn ortadan kalktğ görülmektedir (Şekil 2). 

Şekil 1. p/f oran 100 iken uyarlabilir hücrelerin saysnn (mavi) çğ 
hareketleriyle (krmz) değişimi (toplam hücre says 279'dur).   
 
Şekil 2. p = 1/279 ve f 
= kp olmak üzere farkl 
k değerleri için 
benzetim boyunca 
kaydedilen çğ 

büyüklüklerinin 
histogram. A) k = 1, 
B) k = 0.5, C) k = 0.2, 
D) k = 0.1, E) k = 0.02, 
F) k = 0.01.  
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