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Özetçe—Bu çalşmada uyarlabilir nöron popülasyonunda 
vibrasyonel rezonans konusu ele alnmştr. Karmaşk 
elektrokimyasal olaylarn gerçekleştiği sinaps yaplar daha 
önce yaplan çalşmalarn aksine statik değil, dinamik olarak 
modellenmiştir. Dinamik sinaps yapsnn öne çkan bir özelliği 
olan ksa dönem sinaptik depresyonun vibrasyonel rezonansa 
etkileri araştrlmştr. Gerçekleştirilen simülasyonlar, statik 
sinapslarla vibrasyonel rezonans oluştuğu durumlarda ksa 
dönem depresyonun bastrc özelliğinin ortaya çktğn 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler — FitzHugh-Nagumo; vibrasyonel 
rezonans; ksa dönem depresyon; sinaptik plastisite. 

 

Abstract—In this study, vibrational resonance phenomena 
is investigated in excitable neuron population. Synapses where 
complex electrochemical events take place in is modelled 
dynamically, not statically by contrast with early studies. Effect 
of short-term synaptic depression which is a prominent feature 
of dynamic synapses on vibrational resonance is studied. The 
results of numerical simulations that silencing effect of short-
term depression emerges in the cases where static synapses lead 
to vibrational resonance. 

Keywords — FitzHugh-Nagumo; vibrational resonance; 
short-term depression; synaptic plasticity. 

I. GİRİŞ 
Canl haberleşme sistemi olan sinir sisteminin, altnda 

yatan mekanizmalar henüz tam olarak açklanamamş 
karmaşk elektriksel aktiviteler vastasyla bilgi işlenimini 
gerçekleştirdiği düşünülmektedir [1,2]. Sinirbilimciler 
tarafndan bilgi işlemenin farkl stratejilerle yapldğ 
varsaylmaktadr. Buna göre örneğin baz nöron gruplar 
bilgiyi aksiyon potansiyelinin (AP) oluşum zamannda 
kodlarken, bazs da AP saysyla bilgiyi işlemektedir. Sinir 
sisteminde bilginin işlenmesi üzerine pek çok faktörün 
etkisi vardr. Nöronal ortamdaki gürültü, nöronal sinyal 
özellikleri (frekans, şiddet), nöronlarn biyofiziksel 

özellikleri (uyarlabilirlik), nöronlarn morfolojik 
özellikleri (sinaps türü ve says) bu faktörlerden yalnzca 
birkaç olabilir. Bu faktörlerin nöronal sistemlerde bilgi 
işlenimi üzerine etkileri halen geniş spektrumlu deneysel ve 
teorik çalşmalarla araştrlmaktadr [3-5]. 

Sinir sisteminde duyusal bilgi sinyallerinin alglanp 
işlenerek motor tepkilerin verilmesi esnasnda nöronal 
gürültü önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu durum 
gürültünün bilginin işlenmesi hususunda problem olarak 
görülmesine neden olmaktadr. Bununla birlikte nöronal 
ortamlarda gürültülünün varlğnda nöronlar uyartm 
işaretlerini çok daha verimli ve doğru olarak 
kodlayabilirler. Stokastik Rezonans (SR) kavram olarak 
adlandrlan bu konuda, gürültülü arka planda sinyalin 
alglanp yaylm ile ilgili birçok çalşma yaplmştr. SR 
uyarlabilir nöronlarn gürültülü ortamlarda belirli miktarda 
gürültü sayesinde eşik alt zayf sinyallerin tespiti, 
alglanmas ve yaylmasnda çok daha iyi performans 
göstermeleri şeklinde tanmlanr. Diğer taraftan gürültünün 
düşük frekansl zayf sinyalin alglanmasnda kaliteyi 
arttrmadaki rolünün yüksek frekansl periyodik taşyc 
sinyalle değiştirilmesi ile de benzer sonuçlar elde 
edilebilmektedir. Doğada da var olan ve pek çok yönüyle 
deneysel ve numerik olarak araştrlan bu kavram 
literatürde Vibrasyonel Rezonans (VR) olarak 
bilinmektedir [6-9]. 

Canllarda sinir sistemini oluşturan nöronlar 
birbirleriyle sinaps yaplar üzerinden iletişim kurarlar. 
Karmaşk elektrokimyasal olaylarn gerçekleştiği 
sinapslarn sahip olduğu fonksiyonlar da çok önemli bir 
role sahiptirler. Yaplan sinirbilim çalşmalarnda 
çoğunlukla sinaptik iletim statik olarak modellenmiştir. 
Hâlbuki sinaptik iletkenlik sinapsta yaşanan AP trafiğine 
göre değişim göstermektedir. Postsinaptik nöronlara 
aktarlan sinyal üzerinde pozitif veya negatif yönde 
gerçekleşebilen bu değişim sinaptik plastisite olarak 
adlandrlmaktadr. Ayrca sinir sisteminde meydana gelen 
pek çok hayati olayda anahtar rol oynadğ birçok deneysel 
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araştrmada ortaya konmuştur. Öğrenme, hafza ve karar 
verme mekanizmalarndan sorumlu olduğu düşünülen 
sinaptik plastisite gerçekleştiği süre göz önüne alndğnda 
iki ksmdr: sinaptik iletkenlikte saniyelerce süren değişim 
olduğunda ksa dönem plastisite, günler ve aylarca süren 
değişimde ise uzun dönem plastisite şeklinde 
gerçekleşebilmektedir [10-13]. 

Akson uçlarnda gerçekleşen nörotranmiter vesiküllerin 
salnm ve geri dönüşümü esnasnda postsinaptik nöron 
sinaps üzerinden kendisine gelen AP’lere karş gittikçe 
duyarszlaşabilir. Bu durum ksa dönem depresyon 
olduğunu bize gösterir. Bunun nedeni; presinaptik nöronun 
akson ucunda yer alan salnmaya hazr nörotransmiter 
vesiküllerin iletilmek istenen her bir AP için bir ksmnn 
salnmas ve braklan veziküllerin yerine yenilerini 
sentezleme işleminin ancak belirli bir sürede 
gerçekleşmesidir. Diğer taraftan salnmdan geriye kalan 
kalsiyum gibi nörotransmiter maddeler sonradan gelen 
AP’ler nedeniyle salnacak vesikül miktarn arttrabilir. 
Böylece nörona aktarlan sinyal miktar artarak 
postsinaptik cevap artar. Bu durum ise ksa dönem 
fasilitasyon olarak adlandrlr [11-13]. 

Daha önce nöronal ağlarda yaplan VR çalşmalar 
sinapslar statik modellenerek ele alnmştr. Canl sinir 
sisteminde ise plastisite ve VR birlikte bulmaktadr. Bu 
bağlamda çalşmada ksa-dönem sinaptik depresyon 
mekanizmasnn VR üzerindeki etkileri araştrlmştr. Elde 
edilen sonuçlar, ksa dönem depresyonda akson ucunda 
salnabilecek maksimum nörotransmiter miktarnn, 
salnma hazr madde orannn ve özellikle depresyon 
şiddetinin eşik alt zayf sinyalin alglanmas için önemli 
etkileri olduğunu göstermiştir. 

II. MODEL VE METOT 
Çalşmada N=200 nörondan oluşan bir popülasyon ele 

alnmştr. Popülasyon topolojisi ortalama bağlant derecesi 
<ki>=20 olacak şekilde Barabasi-Albert ölçeksiz ağ 
modeli kullanlarak tasarlanmştr. 
A. FitzHugh-Nagumo (FHN) Nöron Modeli 
  Nöron dinamiklerinin matematiksel olarak modellenmesi 
için FHN nöron modeli kullanlmştr. FHN modelinde 
membran potansiyeli ve iyonik akm dinamikleri aşağdaki 
2 diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir: 
���� = �� � ����� �	�� + �����                                                    (1a) 
��� = �� � �� + ����                                                                            (1b) 

Eşitliklerde v nöronun membran potansiyelini,  w membran 
üzerinden geçen akmlarn geri dönüşüm dinamiklerini 
göstermektedir. ε, hzl değişken v ile yavaş değişken w 
arasndaki zaman ölçeklemesini gerçekleştirir. a nöron 
davranşn diğer bir ifadeyle uyarlabilirlik seviyesini 
belirleyen parametredir. Çalşmada a için 1.05 değeri 
kullanlmştr. Çünkü a≥1.0 olduğunda nöron dinlenim 
potansiyelindeyken uyarlabilir rejimde çalşr. Eşitlik 
(1b)’deki Iinj ise nörona dşardan enjekte edilen akm 

göstermektedir ve Acos(ωt)+Bcos(Ωt) toplamndan 
oluşur. Bunlar srasyla alçak ve yüksek frekans 
bileşenleridir. Çalşmada eşik alt zayf sinyalin genliği için 
A=0.01, frekans için ise ω=0.1 değerleri kullanlmştr. 
Yüksek frekansl yardmc sinyal için frekans değeri Ω=5 
alnmştr. 
B. Tsodyks & Markram Dinamik Sinaps Modeli 
Tsodyks & Markram dinamik sinaps modelinde, sinaptik 
kaynaklarn zamana bağl konsantrasyon fonksiyonlar 
aşağdaki diferansiyel sistemle ifade edilir: 
�� = ���� � ���(� � ���)                                             (2a) 
�� = ������ + ���(� � ���)                              (2b) 
�� = ����� � ����                   (2c) 

Bu diferansiyel sistemde yer alan x,	y	ve	z srasyla kalan, 
aktif ve inaktif olan nörotransmiter madde oranlardr. 
Daha açk ifade etmek gerekirse kalan madde oran (x) 
salvermeye hazr nörotransmiter madde miktardr. Aktif 
madde oran (y) sinaps boşluğuna salnp postsinaptik 
hücredeki reseptörlere bağlanan nörotransmiter madde 
miktardr. İnaktif madde oran (z) ise modeldeki 
normalizasyon parametresidir. τr zaman sabiti, salnan 
nörotransmiter maddelerin boşaltldğ vesiküler 
keseciklerin yerine yenilerinin sentezlenmesi için geçen 
süreyi gösterir ve bu ksa-dönem sinaptik depresyon şiddeti 
anlamna gelmektedir. τin ise postsinaptik nöronda yer alan 
reseptörlerin inaktif olma süresini belirten zaman sabitidir. 
tAP presinaptik nöronun akson ucuna postsinaptik nörona 
iletilmek istenen AP ulaşma zamandr. Ksa-dönem 
sinaptik depresyon olaynda sinaptik boşluğa salnacak 
nörotransmiter madde oran u=USE olacak şekilde sabit 
alnr. USE; presinaptik nörona bir AP geldiğinde 
salnabilecek maksimum nörotransmiter madde orann 
gösterir. Salnm gerçekleştiğinde postsinaptik nöron 
tarafna aktarlan toplam sinaptik akm aşağdaki formülle 
hesaplanmaktadr: 
����� = ∑ �������ş�                     (3) 

Burada ASE; bir AP presinaptik nöron ucuna ulaştğnda 
nörotransmiterlerin tümünün salnm sonucu postsinaptik 
nörona aktarlan maksimum akm miktardr. 
C. Zayf Sinyali Alglama Performansnn Ölçümü (Q) 

Nörona enjekte edilen eşik alt zayf sinyalin alglanma 
performansn ölçeklendirmek için Fourier katsays Q 
hesaplanmştr. Q parametresi zayf sinyal ile oluşan AP’ler 
arasndaki korelasyonu gösterir. Q değeri aşağdaki gibi 
hesaplanr: 
���� = 1��∑ ������                   (4a) 
�� = ��2�� � ���������

� sin	(��)	��                (4b) 
�� = ��2�� � ���������

� cos	(��)	��                (4c) 
� = ���� + ���                        (4d) 

Bu eşitliklerde vavg membran potansiyellerinin 
ortalamasn, 2np/ω ise simülasyon süresini belirtmektedir. 
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p eşik alt sinyalin periyodudur. Periyot says n=20 
alnmştr. 

III. SONUÇLAR 
Yaplan simülasyon çalşmalarnda ileri Euler metodu 

kullanlmş ve adm boyutu Δt=0.001 alnmştr. 
Popülasyondaki nöronlarn %25’ine eşik alt zayf sinyal 
uygulanmştr. Böylece zayf sinyalin alglanma 
performans ile birlikte sinyalin popülasyonda yaylm 
araştrlmştr. Çalşmada depresyon şiddetinin etkisine 
baklrken ayn zamanda statik sinapslarn da etkisi 
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak düşük ASE 
değerinde zayf sinyalin popülasyonda alglanma seviyesi 
hesaplanmştr. Elde edilen sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir. 
Şekilde görüldüğü üzere postsinaptik nörona aktarlan 
maksimum akm ASE=0.001 gibi düşük miktarda 
olduğunda salnm oran yükseltilse de; sinapslar statik ya 
da dinamik yapda olsa da popülasyon davranş 
değişmemiştir: eşik alt sinyal yüksek frekansl yardmc 
sinyalle iyileştirilememiş ve alglanamamştr. Bu durumun 
ortaya çkşnda ASE değeri etkili olmuştur, çünkü toplam 
sinaptik akm oldukça düşük olmaktadr. Sinaptik akm 
sistem dinamiklerinden membran potansiyeli v 
parametresini etkilemektedir. Toplam sinaptik akm düşük 
olunca membran potansiyelindeki değişim minimum 
miktarda olmakta ve böylece w üzerindeki değişim de 
minimum seviyede kalmaktadr. a=1.05 seçilen 
uyarlabilir sistemde bir AP için w parametresindeki 
değişimin belirli bir eşiği geçmesi gerekirken, yaşanan bu 
durum tüm popülasyonda AP oluşumunu 
tetikleyememektedir.  

İkinci olarak orta ASE değerinde, yukarda yaplan 
analizler tekrar edilerek zayf sinyalin alglanma 
performans ölçeklendirilmiştir. Yaplan simülasyon 
sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Bu amaçla maksimum 
akm ASE=0.01, nörotransmiter madde salnm oran 
srasyla üst panelde USE=0.3 ve alt panelde 0.8 seçilmiştir. 
Eşik alt zayf sinyalin yüksek frekansl sinyal yardmyla 
alglanmasnda ve popülasyonda bu bilginin yaylmnda 
farkl karakterde davranşlar sergilendiği Şekil 2a ve 2b’de 
açkça gözlemlenmektedir. Buna göre maksimum akm orta 
miktardayken (ASE=0.01), Şekil 2a’da olduğu gibi salnm 
oran düşük olursa (USE=0.3), Şekil 1a ve 1b’deki davranş 
aynen sürmekte ve zayf sinyal alglanamamaktadr. Ancak 
ayn maksimum akm miktarnda salnm oran arttrldğ 
zaman popülasyon davranşnda dinamik sinapslarn 
önemli derecede etkilerinin ortaya çktğ görülmektedir. 
Şekil 2b’de gösterildiği üzere salnm oran yüksek ise 
(USE=0.8), öncelikle statik sinapslarda zayf sinyal 
alglama performans dinamik sinapslara kyasla en iyi 
olmakta ve yüksek frekansl sinyal genliğinin [0.03	0.05] 
aralğnda maksimum değere çkmaktadr. 

Daha sonra ksa dönem depresyon mekanizmas 
devreye girdiğinde depresyon şiddeti hemen etkisini 
göstermektedir. 

   
Şekil 1. Postsinaptik nörona aktarlan maksimum akm düşük miktarda 
olduğu zaman (ASE=0.001) farkl salnm oranlarnda (a. USE=0.3, b. 

USE=0.8) değişen depresyon şiddeti ile yüksek frekansl sinyal genliğinin 
(B) fonksiyonu olarak zayf sinyal alglama performansnn değişimi. 

   
Şekil 2. Postsinaptik nörona aktarlan maksimum akm orta miktarda 
olduğu zaman (ASE=0.01) farkl salnm oranlarnda (a. USE=0.3, b. 

USE=0.8) değişen depresyon şiddeti ile yüksek frekansl sinyal genliğinin 
(B) fonksiyonu olarak zayf sinyal alglama performansnn değişimi. 
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Depresyon şiddeti çok düşükken (τr=1) zayf sinyal 
alglama performansnn hemen hemen statik sinapslar 
kadar iyi olduğu açkça görülmektedir. Depresyon şiddeti 
artrldğnda ise zayf sinyal alglama performansnn 
bastrldğ anlaşlmaktadr. Bu sonuçlarn altnda yatan 
mekanizma şöyle açklanabilir: depresyon şiddeti 
arttrldğnda salnan nörotransmiter maddelerin 
yenilenme süresi artmaktadr; böylece ayn uyarlabilirlik 
seviyesindeki presinaptik nöronlardan bir postsinaptik 
nörona ulaşan madde miktarnda azalma olmaktadr ve AP 
oluşamamaktadr. Sonuç olarak yüksek frekansl sinyal 
yardmyla statik sinaps yapsnda VR oluşurken, artan 
depresyon seviyelerinde dinamik sinapslarda bu olgu 
kaybolmaktadr. 

 Son olarak yüksek ASE değerinde popülasyonun 
zayf sinyal alglama performansna dinamik sinapslarn 
etkisi araştrlmştr. Elde edilen sonuçlar Şekil 3’de 
sunulmuştur. Şekilde postsinaptik nörona aktarlan 
maksimum akm ASE=0.1 yüksek miktarda olduğunda 
salnm oranna baklmakszn VR oluşabilmektedir. Yine 
statik sinapslarda zayf sinyal alglama performans 
maksimum olmaktadr. Ancak ksa dönem depresyon 
şiddeti kademe kademe arttrldğnda maksimum Q 
değerinin azaldğ gözlemlenmektedir. Depresyon şiddeti 
çok yüksek seviyeye çkana kadar Q değerinin azalp 
sonunda eşik alt sinyalin alglanabilirliğinin kaybolduğu 
anlaşlmaktadr. 

   
Şekil 3. Postsinaptik nörona aktarlan maksimum akm yüksek miktarda 

olduğu zaman (ASE=0.1) farkl salnm oranlarnda (a. USE=0.3, b. 
USE=0.8) değişen depresyon şiddeti ile yüksek frekansl sinyal genliğinin 

(B) fonksiyonu olarak zayf sinyal alglama performansnn değişimi. 

 Özetle yaplan bu simülasyon çalşmasnda VR 
durumu gözlemlenen nöron popülasyonunda ksa dönemli 
depresyonun zayf sinyalin alglanma performansn 
düşürebileceği sonucuna ulaşlmştr. Bunu gözleyebilmek 
için aranan koşul ise postsinaptik nörona aktarlan 
maksimum akmn çok düşük seviyelerde olmamas 
gerektiğidir. Gelecek VR çalşmalarnda sinaptik plastisite 
mekanizmalarnn daha geniş bir şekilde ele alnmas 
planlanmaktadr. 
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