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varlğ ortaya konulmuş ve bu ilginç sinaptik bağlant öz-sinaps
(autapse) olarak adlandrlmştr [1-2]. Beynin farkl
bölgelerinde çeşitli deneysel teknikler kullanlarak öz-sinaps
bağlantlarn varlğ ortaya konulmuştur [3-5]. Tamas ve
arkadaşlar hücre içine biyositin enjekte ederek öz-sinaps
bağlantlarnn yapsn ve şeklini inceledikleri deneysel
çalşmalarnda görsel korteksteki nöronlarn yaklaşk olarak 10
ile 30 adet yasaklayc (inhibitory) öz-sinapsn olabileceğini
belirtmişlerdir [3]. Lübke ve arkadaşlar insan beyninindeki
kortikal pramid nöronlarn büyük çoğunluğunun (%80’den
fazlas) öz-sinaps bağlantsna sahip olduğunu ortaya
koymuşlardr [4]. Bacci ve arkadaşlar patch clamp tekniğini
kullanarak yaptklar deneysel çalşmalarnda hzl ateşleyen
neokortikal internöronlarda GABAergic öz-sinaps aktivitesi
tespit etmişlerdir [5].

Özetçe—Bu çalşmada öz-sinapsn stokastik Hodgkin-Huxley
(H-H) nöronunun ilk spayk latansna olan etkileri incelenmiştir.
Yaplan çalşmada H-H nöronunun bir elektriksel öz-sinapsa
sahip olduğu kabul edilmiş ve nörona eşik üstü periyodik işaret
uygulanarak ilk spayk oluşum zamanlar gözlemlenmiştir. Elde
edilen sonuçlar incelendiğinde, belirli bir öz sinaps iletim
gecikme aralğnda H-H nöronunun ilk spayk latansnn artan öz
sinaps iletkenlik değeriyle birlikte önemli derecede arttğ
görülmüştür. Ayn zamanda, uygun bir öz sinaps iletim gecikme
aralğnda artan öz sinaps iletkenlik değeriyle ilk spayk
latansnn önemli ölçüde azaldğ görülmüştür. Bu sonuçlar göz
önüne alndğnda öz sinaptik bağlantnn stokastik H-H
nöronunun ilk spayk zamanlamasnn kontrolünde önemli
görevlerinin olabileceği sonucuna varlmştr.
Anahtar Kelimeler — elektriksel öz-sinaps; ilk spayk latans, HH nöron.

Nöronlardaki öz-sinaplarn varlğ zaman gecikmeli geribesleme akmnn oluşmasna neden olmaktadr. Literatürde bu
geri-besleme akmnn nöronlarn ateşleme davranşlarna
etkileri geniş bir şekilde araştrlmştr [6-14]. Bacci ve
Huguenard yaptklar deneysel çalşmalarnda neo-kortikal
yasaklayc ara nöronlarda öz-sinapsn spayk (ateşleme)
oluşum annn belirlenmesinde önemli rolü olduğunu ortaya
koymuşlardr [6]. Saada ve arkadaşlar yaptklar deneysel
çalşmalarnda öz-sinapsn deniz salyangozunun B31/B32
nöronlarnda sürekli ateşlemelere neden olduğu ortaya
koymuşlardr [7]. Li ve arkadaşlar zaman gecikmeli geri
beslemenin stokastik Hodgkin-Huxley (H-H) nöronlarn
ateşleme davranşlar üzerindeki etkilerini inceledikleri
çalşmalarnda elektriksel öz-sinapsn stokastik H-H nöronunun
spontane ateşlemelerinin saysn azalttğn spayklar aras
histogram analizleri ile göstermişler [8]. Wang ve arkadaşlar
öz-sinapsn H-H nöronunun elektriksel aktivitesinde durgunluk
(ateşleme oluşmamas durumu), periyodik ve kaotik davranş
paternleri arasnda geçiş sağladğn göstermişlerdir [9]. Qin ve
arkadaşlar Hindmarsh-Rose (HR) nöronlarndan oluşan
düzenli bir ağda öz-sinapsn spiral dalga oluşumunu
tetiklediğini belirtmişlerdir [10]. Son zamanlarda yaynlana bir

Abstract—In this paper, the effects of autapse on the first
spike latency of the stochastic H-H neuron are examined. In the
study, it is considered that H-H neuron has an electrical autapse
and by applying a suprathreshold periodic signal to neuron the
first spike times has been observed. Obtained results show that
the first spike latency of H-H neuron increases prominently in a
certain autaptic time delay with the increasing of autaptic
conductance. Also, the first spike latency decreases with the
increasing of autaptic conductance in a different autaptic time
delay interval. In the context of these results, we come to
conclusion that the autapse have played important roles on the
control of first spike latency of stochastic H-H neurons.
Keywords — electrical autapse; first spike latency, H-H neuron.

I.

GİRİŞ

Sinir sisteminin en temel birimi nöronlardr. Nöronlar içsel
ve çevresel bilgileri alglar, işler ve gerekli yerlere iletir.
Nöronlar arasndaki bilgi alş verişi sinaps olarak adlandrlan
özel yaplar vastasyla yaplmaktadr. Sinaptik bağlantlar
genellikle bir nöronun başka bir nöron ile yaptğ bağlantlar
olarak bilinir. Ancak yaplan çalşmalarda bir nöronun
dentiritinden kendi somasna yaptğ sinaptik bağlantlarn
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çalşmada öz-sinapsn uygun geri besleme parametre
değerlerinde (iletim gecikmesi ve bağlant iletkenliği) H-H
nöronunun bilgi sezinme kapasitesinin önemli derece
artrdğn gösterilmiştir [11]. Ylmaz ve arkadaşlar küçük
dünya (Small World) ağnda sadece pacemaker nöronun özsinapsa sahip olduğunu varsayarak öz-sinapsn pacemaker
nöronun lokal aktivitesinin ağ üzerinden iletiminin uygun özsinaps parametre (kuplaj şiddeti ve iletim gecikmesi)
değerlerinde belirgin bir şekilde arttğn ortaya koymuşlardr
[12].

II.

MODEL VE METOT

Stokastik H-H nöronuna ait hücre zar potansiyelinin
zamanla değişimi aşağdaki gibi ifade edilmektedir [23]:
dV
��� �
�
+ g ���
� n (V − E� ) + g �� m h(V − E�� )
dt
+g � (V − E� ) = I��� + I���
C�

(1)

Burada C� = 1μF/cm� hücre zar kapasitansn, V H-H
nöronuna ait hücre zar potansiyelini ifade etmektedir. Sodyum
��
ve
iyonlarn maksimum iletkenliği g ���
�� = 120mScm
���
potasyum iyonlarn maksimum iletkenliği g � = 36mScm��
ile gösterilmektedir. g � ise kaçak iyonlara ait toplam iletkenlik
değerini ifade etmektedir ve sabit olarak kabul edilmiştir (g � =
0.3). E� = −12 mV, E�� = 115 mV ve E� = 10.6 mV
parametreleri srasyla dinlenim durumundaki sodyum,
potasyum ve kaçak iyonlarna ait potansiyel değerlerini
göstermektedir. I��� = Asin(2πf) ise H-H nöronuna
uygulanan akm ifade etmektedir. Burada A=4µAcm-2
işaretin maksimum genliğini ve f=20Hz işaretin frekansn
ifade etmektedir. Eşitlik (1) deki I��� elektriksel öz-sinapstan
kaynaklanan geri besleme akmn ifade etmektedir ve
aşağdaki denklem ile verilmiştir [12].

Sinir bilimi alannda yaplan araştrmalarn amaçlarndan
biri de sinir sisteminin bilgi kodlanma mekanizmasn ortaya
çkarmaktr. Bugüne kadar yaplan çalşmalarda sinir
sisteminde bilgi kodlama mekanizmas tam olarak
anlaşlmamş olsa da nöronlarn kendilerine uygulanan
uyartlara karş oluşturduklar ateşleme dizininde bilgiyi
kodladklar ileri sürülmektedir [15]. Bu bağlamda nöron
sisteminin bilgi kodlamasna dair çeşitli hipotezler ortaya
atlmştr. Bu hipotezler nöronlar yaptklar ateşlemelerin
(spayk) says ve zaman ile ilintilidirler [16-17]. Baz
araştrmaclar ateşleme zamanna dayanan bilgi kodlamasnn,
ateşleme oranna dayanan kodlamaya göre nöron kapasitesini
daha verimli kullanacağn savunmaktadrlar [18-19]. Bilginin
ateşleme zamanna bağl olarak kodlandğna dayanan
fikirlerden biri de nöronlarn yaptklar ilk ateşleme zaman (ilk
spayk latans) ile ilintili olacak şekilde bilgiyi kodladklardr.
Uyartnn başlangcndan itibaren ilk ateşleme zaman nöronal
sistemin fonksiyonu bakmndan önemli bir olgudur ve çeşitli
deneysel yöntemler kullanlarak pratik ve teorik araştrmalar
yaplmştr [20-22]. Panzeri ve arkadaşlar uyar pozisyonun
tek nöronda ateşleme zaman ile nasl kodlandğn
araştrdklar deneylerinde belirli koşular altnda uyarnn
nerede olduğu hakknda ateşleme dizininden ziyade ilk
ateşlemenin daha fazla bilgi içerdiğini ortaya koymuşlardr
[20]. Pankratova ve arkadaşlar güçlü periyodik işaret ile
uyarlan FitzHugh–Nagumo nöronunda beyaz Gauss
gürültüsünün ilk spayk latanse olan etkisi incelemişler ve
gürültünün ilk sapyk latans artrdğn (Gürültü ile
geciktirilmiş bozulma, NDD) yani bilgi sezinlemeyi
geciktirdiği ortaya koymuşlardr.
Ayrca bu çalşmada
uygulanan periyodik işaretin uygun parametre değerlerin
seçilmesi ile ilk spayk latans gecikme etkisinin azaltlabileceği
ortaya konulmuştur [21].

(2)

I��� = −κ(V(t) − V(t − τ))

Burada κ öz-sinapsn kuplaj şiddetini, τ ise öz sinapsn
iletim gecikmesini temsile etmektedir.
Sodyum aktivasyon ve in-aktivasyon kapsnn açk olma
olaslğn srasyla m ve h, potasyum aktivasyon kapsnn
açk olma olaslğn ise n ile gösterilmektedir. Stokastik
durumda iyon kanal kap olaslklarnn zamanla değişimi
aşağda verilen 1.dereceden bir diferansiyel denklem ile ifade
edilmektedir [24]:
��
��

= α� (V)(1 − x) − β� (V)x + ζ� (t),

x = m, n, h

(3)

Burada α� ve β� kap değişkenlerine ait hz fonksiyonlar
olup hücre zar gerilimine bağl olarak değişmektedir. Hücre
zarnda bulunan iyon kanallarnn rasgele açlp kapanmalar
hücre zar geriliminde gürültü meydana getirmektedir. Büyük
hücre zar alanlarnda yani çok fazla iyon kanallarnn
bulunduğu durumda bu gürültü ihmal edilebilecek seviyelerde
olmasna rağmen az sayda iyon kanalnn bulunduğu
durumlarda gürültü ihmal edilemeyecek seviyelerdedir [24].
Bu gürültüyü ifade etmek amac ile denklem (3)’deki ζ� (�)
gürültü kaynağ olarak eklenmektedir. ζ� (�) beklenen değeri
sfr ve öz-ilişki fonksiyonu aşağdaki gibi verilen beyaz Gauss
gürültüsü olarak modellenmektedir [24]:

Bu çalşmada öz-sinapsn H-H nöronununda ilk spayk
latanse olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla H-H nöronunun
elektriksel bir öz-sinapsa sahip olduğu kabul edilmiş ve nörona
eşik üstü periyodik işaret uygulanmştr. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde öz-sinaps H-H nöronunun bilgi sezinlemeyi
geciktirdiği görülmüştür. Fakat uygun öz-sinaps parametre
değerlerin (öz-sinaps iletim gecikmesi ve iletkenliği) seçilmesi
ile bu etki önemli derece azaltlabileceği görülmüştür. Ek
olarak H-H nöronun ilk spayk latanslarn standart sapmas
incelenmiştir. H-H nöronunun ilk spayk latanslarn yüksek
olduğu yerlerde ilk spayk latanslarn standart sapmas da
yüksek değerler elde edilmiştir.

〈ζ� (t)ζ� (t′)〉 =
〈ζ� (t)ζ� (t′)〉 =

89

2α� β�
δ(t − t � )
N�� (α� + β� )

2α� β�
δ(t − t � )
N�� (α� + β� )

(4a)
(4b)
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süresini öz-sinaps olmadğ durum ile karşlaştrldğnda
oldukça azalttğ gözlemlenmiştir. Öz-sinaps iletim
gecikmesinin daha da artrlmas durumumda (τ > 15) ise özsinaps iletkenliğine baklmakszn H-H nöronunun ilk spayk
latansnn yaklaşk olarak öz sinapsn olmadğ durum ile ayn
değerler aldğ görülmektedir.

(4c)

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 ve bu çalşmada S = 6 μm� olarak alnmştr.
Nöronal sistemde bilgi kodlama ve işlemede önemli bir yeri
olan ilk spayk latans H-H nöronunun zar geriliminin eşik
değeri (Vth=20 mV) ilk geçtiği zaman olarak tanmlanmaktadr.
Bu çalşmada grafiklerde sunulan her bir değer için N=1000
deneme yaplmş ve ilk spayk latanslarn ortalamas alnmştr.
< ML >=< t >=

�

1
� t�
N

(5)

���

Burada < ML > (mean latency) ilk spayk latanslarnn
ortalamasn ifade etmektedir ve t � ise i. denemeye ait ilk spayk
zamann ifade etmektedir. ML’nin küçük olmas H-H
nöronunun eşik üstü uyartya tepksinin hzl olduğu anlamna
gelmektedir. İlk spayk latanslarnn standart sapmas (jitter)
aşağdaki eşitlik ile hesaplanmştr.
� = �<

t�

> −< t

>�

�

Şekil. 1. Öz-sinapsn farkl öz-sinaps iletkenliklerinde öz-sinaps iletim
gecikmesine bağl olarak H-H nöronunun ilk spayk latansna etkileri (S =
6 μm� )

Şekil-2 de verilen sonuçlar incelendiğinde elde edilen jitter
sonuçlar ML sonuçlar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Jitterin öz-sinaps iletkenliklerinin küçük değerlerinde (κ=0.05)
öz-sinapsz durum ile karşlaştrldğnda önemli bir değişim
meydana gelmediği gözlemlenmiştir. Öz-sinaps iletkenliğinin
artrlmas ile öz-sinaps gecikmesinin küçük değerlerinde (τ <
7ms) jitter de artma meydana gelmektedir. Ayrca τ > 7ms
için jitterde önemli ölçüde azalma görülmektedir.

(6)

t � ilk spayk latanslarn
Burada < t � >= ∑�
� ��� �
�
karelerin ortalamasn ve < t > ise ilk spayk latanslarn
ortalamasnn karesini ifade etmektedir.
III.

SONUÇLAR

Şekil-3 de H-H nöronunda gerçekleştirilen 1000 denemenin
her birinde elde edilen ilk spayk oluşum anlarnn saçlma
(scatter) grafikleri verilmiş olup, Şekil-1 ve Şekil-2 de verilen
sonuçlarn özetlenmesi adna önemli bir bakş sunulmuştur.
Şekil-3a da öz sinapsn olmadğ durumda nöronun çoğunlukla
uygulanan uyartmn ilk periyodunun pozitif artan faznda ilk
spayk ateşlediği, nadiren de olsa uyartmn artan negatif
faznda ve uyartmn ikinci periyodunda da ateşlemeler yaptğ
görülmüştür. Şekil-3b incelendiğinde (Şekil -2 de krmz
çizginin tepe değerine karşlk gelmektedir) nöronun uygulanan
uyartmn birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü periyotlarnda ilk
spayk ateşlemelerini yaptğ görülmektedir. Bu geniş aralkta
ilk spayk oluşturmas hem ML hem de jitter değerlerinde
önemli artşlara, yani uygulanan bilginin sezinlenmesinde
önemli gecikmelere neden olduğu görülmüştür. Şekil -3c de ise
nöronun hemen hemen tüm denemelerde ilk spayk uyartmn
birinci periyodunda oluşturduğu ve buna karşlkda ML ve
jitter değerlerinde önemli bir azalmann (öz sinapsn olmadğ
durumdan daha küçük ML ve jitter değerleri)
olduğu
görülmüştür. Şekil-3b ve 3d karşlaştrldğnda öz sinapsn
iletkenliğinin artmas ile ilk spayk oluşum anlarnda önemli
derecede saçlmalar gözlemlenmiştir. Bu da nöronun ML ve
jitter değerlerinde artma olarak ortaya çkmştr (Şekil-1 ve
Şekil-2 de τ = 5ms için κ=0.25 ve κ=1 değerlerinde elde
edilen ML ve � kyaslanrsa).

Bu çalşmada öz-sinapsn H-H nöronunun ilk spayk
latansna olan etkileri incelenmiştir. H-H nöronunun bir
elektriksel öz-sinapsa sahip olduğu kabul edilmiş ve H-H
nöronuna genliği 4 µAcm-2 ve frekans 20 Hz olan sinüs işareti
uygulanmştr. Nöron membaran alan S = 6 μm� kabul
edilmiştir. İlk olarak farkl öz-sinaps iletkenliklerinde öz-sinaps
iletim gecikmesine bağl olarak H-H nöronuna ait ML ve jitter
değerleri hesaplanmş ve srasyla Şekil-1 ve Şekil-2’de
verilmiştir. Ayrca öz sinapsn etkilerini daha iyi ortaya
koyabilmek ve karşlaştrma yapabilmek adna öz-sinaps
olmadğ durumda H-H nöronunun ML ve jitter değerleri de
ilgili şekillerde verilmiştir.
Şekil-1’de verilen sonuçlar incelendiğinde öz-sinaps
iletkenliğinin küçük değerlerinde (κ=0.05) öz-sinaps iletim
gecikmesindeki değişimin H-H nöronunun ilk spayk latans
üzerinde herhangi bir değişime neden olmadğ görülmektedir
ve öz-sinapsn olmadğ durum ile hemen hemen ayn değerlere
sahiptir. Bunun sebebi öz-sinapstan kaynakl geri besleme
akmnn nöron membran potansiyeline etki edecek kadar
büyük olmamasdr. Öte yandan öz-sinaps iletkenliğinin
artrlmas H-H nöronunun ilk spayk latansnn öz-sinaps iletim
gecikmesinin küçük değerlerinde (τ < 7) öz-sinapsz duruma
göre önemli derecede artmasna neden olmaktadr. Fakat uygun
öz-sinaps iletim gecikmesinin seçilmesi (7< τ < 15) ile özsinaps iletkenliğinin arttrlmas H-H nöronun bilgi sezinleme
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