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iletimini bloke ettiğini ortaya koymuşlardr [10]. Li ve
arkadaşlar elektriksel öz-sinapsn stokastik H-H
nöronunun da iyon kanallarn (kanal gürültüsü) etkisi ile
oluşan ateşlemelerinin saysn azalttğn spayklar aras
histogram analizleri ile göstermiştir [11]. Bacci ve
Huguenard yaptklar deneysel çalşmalarnda hzl
ateşleyen neo-kortikal yasaklayc ara nöronlarn yaptklar
her spayktan sonra GABAergic öz-sinaps bağlants ile
tekrar uyarlabilir duruma geçtiklerini göstermişlerdir [12].
Qin ve arkadaşlar öz-sinapsn Hindmarsh-Rose (HR)
nöronlarndan oluşan düzenli bir ağda spiral dalga
oluşumunu tetiklediğini belirtmişlerdir [13].
Ayrca
Ylmaz ve arkadaşlar öz-sinapsn hem küçük dünya (small
world, SW) ağlarnda hem de ölçeksiz (scale-free, SF)
ağlarnda uygun öz-sinaps parametre değerlerinde H-H
nöronunun bilgi sezinleme kapasitesini artrdğn
göstermişlerdir [14-15].

Burada κ öz-sinaps bağlant iletkenliğini ve τ ise öz-sinaps
iletim gecikmesini ifade etmektedir. Yasaklayc öz-sinaps
için V��� = −80 mV olarak alnmştr. Eşitlikteki k = 8
ve θ = −0.25 olarak kabul edilmiştir [18].

Eşitlik (1) deki m, h ve n sras ile sodyum aktivasyon,
sodyum in-aktivasyon ve potasyum aktivasyon kapsnn
açk olma olaslğn ifade etmektedir ve dinamikleri
aşağda verilen 1.dereceden bir diferansiyel denklem ile
verilebilir [19]:
��
��

〈ζ� (t)ζ� (t′)〉 =
〈ζ� (t)ζ� (t′)〉 =

MODEL VE METOD

Stokastik H-H nöronuna ait hücre zar potansiyelinin
zamanla değişimi aşağdaki gibi ifade edilmektedir [16]:
C�

dV
��� �
�
+ g ���
� n (V − E� ) + g �� m h(V − E�� )
dt
+ g � (V − E� ) = I��� + I���

〈ζ� (t)ζ� (t′)〉 =

S(t − τ) = 1/{1 + exp(−k(V(t − τ) − θ))}

(4)

2α� β�
δ(t − t � )
N�� (α� + β� )

2α� β�
δ(t − t � )
N�� (α� + β� )

2α� β�
δ(t − t � )
N� (α� + β� )

(5a)
(5b)
(5c)

Burada N�� ve N� srasyla toplam sodyum ve toplam
potasyum kanal saylarn ifade etmektedir. Kanal says
N�� = ρ�� S, N� = ρ� S eşitlikleri ile hesaplanr. Burada
ρ�� = 60 μm�� ve ρ� = 18 μm�� srasyla sodyum ve
potasyum kanal yoğunluğunu ifade etmektedir. S iyon
kanal gürültüsünü ölçeklemede kullanlan hücre zar alann
temsil etmektedir.

(1)

Burada H-H nöronuna ait hücre zar potansiyeli V, ve
hücre zar kapasitans C� = 1μF/cm� ile ifade
���
��
= 36mScm��
edilmektedir. g ���
�� = 120mScm , g �
srasyla sodyum ve potasyum iyonlarn maksimum
iletkenliğini gösterilmektedir. Kaçak iyonlara ait toplam
iletkenlik değeri ise g � = 0.3 ile ifade etmektedir. E� =
−12 mV, E�� = 115 mV ve E� = 10.6 mV parametreleri
srasyla dinlenim durumundaki sodyum, potasyum ve
kaçak iyonlarna ait potansiyel değerlerini göstermektedir.
Iext = sin(0.3t) ise H-H nöronuna uygulanan akm ifade
etmektedir. Eşitlik (1) deki I��� yasaklayc öz-sinapstan
kaynaklanan geri besleme akmn ifade etmektedir ve
aşağdaki denklemlerle verilmiştir [17].
I��� = −κ(V� (t) − V��� )S(t − τ)

= α� (V)(1 − x) − β� (V)x + ζ� (t), x = m, n, h

Burada α� ve β� kap değişkenlerine ait hz
fonksiyonlar olup hücre zar gerilimine bağl olarak
değişmektedir [19]. Hücre zarnn üzerinde bulunan ve
seçici geçirgen özelliğe sahip iyon kanallar açlp
kapanrken hücre zar geriliminde gürültü meydana
getirmektedir. Hücre zarn büyük alanlar için bu gürültü
ihmal edilebilecek seviyelerde olmasna karşn hücre
zarnn küçük alanlar için gürültü ihmal edilemeyecek
seviyelerdedir. Bu kap olaslklarnn stokastik etkisi
eşitlik (4)’te ζ� (t) olarak eklenmektedir. ζ� (�) beklenen
değeri sfr ve öz-ilişki fonksiyonu aşağdaki gibi verilen
beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenmektedir [19]:

Literatürde yaplan çalşmalarda çoğunlukla özsinapsn modellenmesinde elektriksel sinaps modeli ya da
uyarc kimyasal sinaps modeli kullanlmştr. Bu
çalşmada ise literatürden farkl olarak, nöronun sahip
olduğu öz-sinaps yasaklayc kimyasal sinaps olarak
modellenerek stokastik H-H nöronunun zayf sinyal
sezinleme kapasitesine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla HH nöronunun yasaklayc bir öz-sinapsa sahip olduğu kabul
edilmiş ve bilgi taşdğ kabul edilen eşik alt sinüs işareti
H-H nöronuna uygulanmştr. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde yasaklayc öz-sinapsn uygun öz-sinaps
parametre değerlerinde H-H nöronunun bilgi sezinlemesini
önemli derecede artrdğ görülmüştür.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Nörona uygulanan eşik alt sinüs işaretinin hücre zar
potansiyeline yansmasnn bir ölçüsü olarak Fourier seri
katsays olan Q faktörü kullanlmştr. Q faktörünün büyük
olmas nörona uygulanan zayf sinyalin çkşa iyi bir
şekilde iletildiğini göstermektedir. Zayf sinyalin frekans
� için Q değeri aşağdaki gibi hesaplanr [18]:
Q ��� =

Q ��� =

(2)

���/�
�
2V(t)(t)sin(ωt) dt
�
��� �
���/�
�
2V(t)cos(ωt) dt
�
��� �

Q = �Q���� + Q����

(3)
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olmuştur. Öz-sinaps akmnn etkisi ile H-H nöronunda
oluşan spayklarn, H-H nöronuna uygulanan zayf sinyal
ile senkronize olduğu durumlarda Q parametresinde
yükselme meydana gelmiştir. Bu durumu açklamak amac
ile H-H nöronuna herhangi bir uyartm olmakszn iyon
kanal gürültüsü ve öz-sinaps akmnn etkisi ile oluşan
ateşlemelerin zaman aralğ (spayklar aras zaman aralğ,
ISI) incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil-3’te
verilmiştir.

Daha tutarl sonuçlar elde etmek amac ile bu
çalşmada verilen her bir Q değeri zayf sinyalin n=1000
periyodu boyunca 20 farkl tekrarn ortalamas alnarak
hesaplanmştr.
III.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

SONUÇLAR

Bu çalşmada yasaklayc öz-sinapsn H-H nöronunun
zayf sinyal sezinleme kabiliyetine etkileri incelenmiştir.
Bu amaçla H-H nöronunun yasaklayc bir öz-sinapsa
sahip olduğu kabul edilmiştir. Zayf sinyal olarak eşik alt
sinüs işareti H-H nöronuna uygulanmştr. İlk olarak farkl
öz-sinaps bağlant iletkenlerinde öz-sinaps iletim
gecikmesine bağl olarak H-H nöronunun zayf sinyal
sezinme kabiliyetin ölçüsü olan Q parametresi
hesaplanmş ve Şekil-1 de verilmiştir. Şekil-1 de verilen
sonuçlar incelendiğinde öz-sinaps iletkenlik değerinin κ ≥
0.25 değerleri için öz-sinaps iletim gecikmesine bağl
olarak çoklu stokastik rezonans oluştuğu görülmüştür.
Ylmaz ve Ozer tarafndan yaplan bir çalşmada H-H
nöronunun uyarc öz-sinapsa sahip olduğu kabul edilmiş
ve öz-sinaps iletim gecikmesinin τ = 21 ms ve katlarnda
Q değeri maksimuma ulaştğ gösterilmiştir [18]. Ayrca
yaplan çalşmalarda H-H nöronunun içsel osilasyon
periyodu Tintrinsic= 21 ms olduğu ortaya konulmuştur
[20]. Bu çalşmada ise öz-sinaps iletim gecikmesinin τ =
(2n + 1)Tintrinsic/2 (n=0,1,2…) olduğunda Q değeri
maksimum değere ulaşmştr. Öte yandan öz-sinaps iletim
gecikmesinin τ = 21 ms ve katlarnda Q değeri oldukça
azaldğ görülmektedir. Ayrca öz-sinaps iletkenliğinin
artmas ile uygun öz-sinaps iletim gecikmelerinde (τ =
(2n + 1)Tintrinsic/2) H-H nöronunun zayf sinyal
sezinleme kapasitesinde artma meydana gelmiştir.

Şekil 1. Öz-sinaps bağlant iletkenliğinin H-H nöronunun bilgi
sezinlemesine etkileri (S=6 µm2)

Şekil-1’deki sonuçlar detaylandrmak için öz-sinapsn
H-H nöronunun zayf sinyal sezinlemesine etkileri daha
geniş τ- κ parametre uzaynda incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar Şekil-2’de verilmiştir. Şekil-2’deki sonuçlar
incelendiğinde öz-sinaps iletim gecikmesinin küçük
değerlerinde (τ < 7 ms ) elde edilen Q değeri öz-sinaps
olmakszn elde edilen Q değerine eşit olarak elde
edilmiştir. Öz-sinaps iletim gecikmesinin bu aralğnda özsinaps iletkenliğindeki değişim H-H nöronunun zayf
sinyal sezinleme kabiliyetinde herhangi bir değişim
meydana getirmemiştir. Bunun temel sebebi öz-sinaps
iletim gecikmesinin ksa olmasndan dolay geciktirilmiş
hücre zar potansiyelinin gerçek zamandaki hücre zar
potansiyeline yakn olmasdr. Ayrca öz-sinaps iletkenliği
κ < 0.2 seçildiği zaman öz-sinaps Hodgkin-Huxley
nöronunun bilgi sezinleme kabiliyetinde herhangi bir
etkiye neden olmamştr. Bu durumun nedeni ise öz-sinaps
iletkenliğinin düşük olmasndan dolay hücre zarna etki
eden geri besleme akmnn küçük olmasdr. Öz-sinaps
iletkenliğin artmas ile geri besleme akmnn artrlmas,
hücre zar potansiyeli üzerinde önemli etkiler neden

Şekil 2. H-H nöronunda öz-sinaps iletim gecikmesinin ve iletkenliğinin
zayf sinyal sezinlemeye etkisi (S=6 µm2)

Şekil-3’te öz-sinaps iletkenlikleri ayn olan fakat özsinaps iletim gecikmesi farkl olan iki panelde HodgkinHuxley nöronunun iyon kanal gürültüsü ve öz-sinaps
akmnn etkisi ile yaptğ ateşlemelerin zaman aralğ
histogram
verilmiştir.
Şekil-3a’daki
sonuçlar
incelendiğinde H-H nöronunun baskn ateşleme periyodu
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21 ms olduğu görülmektedir. Bu periyot ayn zamanda
Hodgkin-Huxley nöronuna uygulanan zayf sinyalin
periyoduna eşittir. Dolaysyla H-H nöronuna uygulanan
zayf sinyalin frekans ile iyon kanal gürültüsü ve özsinaps etkisi ile H-H nöronunda oluşan ateşleme frekans
uyuşmaktadr.
Bu
uyuşmann
sonucunda
Q
parametresinde yükselme elde edilmiştir. Şekil-3b’de ise
H-H nöronunun baskn bir ateşleme periyodundan söz
edilemez. H-H nöronunun ateşleme aralğnn 21 ms
civarndaki
yoğunluğunu
kaybetmesinden
dolay
uygulanan zayf sinyal frekans ile H-H nöronunun
ateşleme frekansndaki uyum bozulmuştur. Bundan dolay
Q parametresinde düşüş meydana gelmektedir.
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Şekil 3. H-H nöronunun iyon kanal gürültüsü ve öz-sinaps etkisi ile
yaptğ spaylarn zaman aralğ histogram (S=6 µm2, ૂ ൌ Ǥ )
a) ૌ ൌ ܛܕ, b) ૌ ൌ ܛܕ

[15]

Sonuç olarak bu çalşmada yasaklayc öz-sinaps H-H
nöronunun zayf sinyal sezinlemesine olan etkileri ele
alnmştr. H-H nöronunun bir yasaklayc öz-sinapsa
sahip olduğu kabul edilmiş ve zayf sinyal olarak eşik alt
sinüs işareti uygulanmştr. Elde edilen sonuçlarda
yasaklayc öz-sinapsn uygun parametre değerlerinde HH nöronunun zayf sinyal sezinleme kabiliyetinde önemli
artş sağladğ belirlenmiştir.
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