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Son yllarda yaplan elektrofizyolojik çalşmalardan elde
edilen sonuçlar Parkinson hastalğnn beyindeki özel
bölgelerden biri olan Basal Ganglia (BG) ile ilişkili olduğunu
göstermiştir [1]. Konumu ve yerine getirdiği görevler açsndan
BG
istemli
hareketlerde
merkezi
anahtarlama
mekanizmasndan sorumludur [2]. Beyindeki fonksiyonel
organizasyonda BG, hareket kontrol merkezi olan motor
korteksi, talamustaki elektriksel aktiviteyi kontrol ederek
uyarr. Bunu gerçekleştirirken hareketin durdurulmas veya
kontrolü ile ilgili geri besleme sağlar. BG’de meydana gelen
baz anormal nörofizyolojik değişimler sebebiyle merkezi
anahtarlama mekanizmas bozulur. Böylece motor korteks
fonksiyonlarnda bir takm karşklklar meydana gelir ve
Parkinson semptomlar ortaya çkar [2,3].

Özetçe—Parkinson insan yaşamn motor, bilişsel ve psikiyatrik
yönden oldukça olumsuz etkileyen nörodejeneratif bir hastalktr.
Son yllarda yaplan elektrofizyolojik deney çalşmalar Parkinson
hastalğnn orta beyinde bulunan Basal Ganglia ile ilişkili
olduğunu göstermiştir. Parkinson hastalğnn önemli belirtileri
beta frekansnda osilasyonlar ve düzensiz burst tipi ateşlemelerdir.
Bu belirtiler ise hastalk sürecinde Globus Pallidus ve Subtalamus
çekirdeklerinde yoğun olarak gözlemlenir. Bu çalşmada Globus
Pallidus ve Subtalamus çekirdekleri hesaplamal olarak ele alnmş,
burst tipi ateşlemeleri ortaya çkarabilecek anatomik bağlantllk
özellikleri araştrlmştr.
Anahtar Kelimeler — parkinson; basal ganglia; globus
pallidus; burst ateşleme; ağ motifleri.
Abstract—Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder
that affect human life quite negatively with motor, cognitive and
psychiatric way. Recent electrophysiological experiments have
shown that Basal Ganglia, spaced in the midbrain, can lead to
Parkinsonism. Beta frequency oscillations and irregular burstings
are most important symptoms of Parkinson's disease. They appear
in Globus Pallidus and Subtalamus nuclei during the disease. In
this study, anatomical connection features that may give rise to
emergence of burstings are investigated, simulating Globus
Pallidus and Subtalamus nuclei numerically.

BG, yapsnda birbirinden farkl özelliklere sahip sinir
hücrelerinden oluşmuş fonksiyonel çekirdekleri barndrr. BG
içerisindeki bu küçük ve fonksiyonel nörodevreler Striatum,
Globus Pallidus (GP), Subtalamus (STN) ve Substantia Nigra
(SN) çekirdekleridir. GP çekirdeği anatomik bağlantllğ ve
fonksiyonlar açsndan farkl olan GPe ve GPi diye
adlandrlan iki alt çekirdekten meydana gelir. Ayn şekilde SN
çekirdeği de retikula (SNr) ve kompakt (SNc) olmak üzere iki
alt çekirdekten oluşur. Parkinson hastalğnn ortaya
çkmasndaki en önemli faktörün SNc çekirdeği içerisindeki
dopaminerjik hücrelerin ölümü olduğu kabul edilmektedir [46]. Dopaminerjik hücrelerin tamamna yakn öldüğünde BG
içerisinde
gerekli
osilasyonlar
tetikleyen
dopamin
nörotransmiterin miktar düşer. Böylece BG çekirdekleri
arasndaki direkt, dolayl ve hiperdirekt yolaklarda
patafizyolojiler ortaya çkar [7].

Keywords—parkinson; basal ganglia; globus pallidus; bursting;
network motifs.

I.

GİRİŞ

Sinir sisteminde motor, bilişsel ve psikiyatrik bozukluklarla
seyreden nörodejeneratif hastalklar günümüzde oldukça
yaygndr. Bunlarn en başta geleni Parkinson hastalğdr.
Parkinson hastalğnda, titremeye bağl vücut kontrolü
zorluklar, harekette kstlanma ve reflekste yavaşlamalar, el ve
bacaklarda kaslmalar en sk görülen belirtilerdir. Bu
semptomlar ilerlediğinde yürüme, konuşma ve yutkunma gibi
basit hareketleri Parkinson hastasnn yapmas oldukça
güçleşir. Motor semptomlarn yannda bilişsel, ruhsal ve
davranşsal problemler hastann günlük yaşamn etkiler.

Parkinson hastalğnn en belirgin patalojileri BG
bölgesindeki beta frekans (13-30 Hz) osilasyonlar ile birlikte
seyreden elektriksel aktivitede yaşanan burst tipi
ateşlemelerdir. Hastalkl durumda ortaya çkan beta frekans
osilasyonlar GPe ve STN çekirdeklerinde arttğnda inhibisyon
ve eksitasyon dengesi bozulur ve burst ateşlemeler gelişir [8,9].
GPe ve STN çekirdeklerinin hangi özelliklerinin bu
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osilasyonlar ve burst ateşlemeleri ortaya çkardğ pek çok
hesaplamal sinirbilim çalşmasyla da hala araştrlmaktadr
[10-12]. Terman ve arkadaşlar BG içerisindeki dolayl yolak
üzerinde bulunan GPe ve STN çekirdeklerindeki sinir
hücrelerinin birçok elektriksel özelliklerini gösteren nöron
modelini tantmşlardr [11]. Bu çalşmalarnda deneysel
verilerden yola çkarak Parkinson olan ve olmayan kişilerde
görülen
ateşleme
paternlerini
üreten
nörodevreyi
modelleyebilmek için GPe ve STN’nin hücresel özellikleriyle
birlikte anatomik bağlant tasarmnn önemli olduğunu
göstermişlerdir. Ayrca GPe inhibisyonunun Parkinson
hastalğndaki rolünü ortaya koymuşlardr.
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Hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun zamanla değişimi
aşağdaki diferansiyel denklemle tanmlanmştr:
�����
= �(−�� − ��� − ��� ����)
��

(5)

Simulasyonlarda kullanlan GPe ve STN hücre modellerine ait
tüm parametre değerleri [15]’de verilmiştir. Model denklemleri
ileri yönlü Euler yöntemiyle çözülmüştür. Denklem (1)’deki
���� terimi ise toplam sinaptik akmdr ve şöyle hesaplanr:
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Denklemlerdeki � indeksi GPe ve STN çekirdeğini, � indeksi ise
her bir çekirdekteki �. nöronu temsil etmektedir. Her iki
çekirdeğin bağlantllklar şu şekilde raporlanmştr [15]: GPe
ve STN çekirdekleri birbiri arasnda birkaç nöronla yoğun
olmayan bağlantya sahiptir. Ayrca GPe çekirdeği kendi içinde
az sayda nöron birbiriyle bağlantl olmaktadr. Ancak STN
çekirdeğinin kendi içerisinde ayrk nöronlardan oluştuğu
görülmüştür. Bu yüzden çalşmada GPe çekirdeği üzerinde
yoğunlaşlmştr. Popülasyon oluşturulurken her STN nöronu 2
GPe nöronuna; her GPe nöronu ise 2 STN nöronuna tek yönlü
kimyasal sinapslarla bağl olmas esas alnarak ağ motifleri
tasarlanmştr.
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İyon kap değişkenleri �, � ve � aşağdaki gibi yazlr:

Basal Ganglia içerisindeki dolayl yolakta bulunan GPe ve
STN çekirdeklerindeki nöronlarn matematiksel modelleri
MATLAB ile simule edilmiştir. Rubin ve Terman modelinin
modifiye edilmiş şekli kullanlmştr [15]. Bu modelde GPe ve
STN hücrelerinin membran potansiyelleri değişimi aşağdaki
gibi tanmlanmştr:
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Sinir sisteminde ortaya çkan nörolojik bozukluklarda en
uygun tedavi yöntemine ulaşmak için ilgili bölgelerdeki
hücrelerin elektrofizyolojik özellikleri yannda hücreler
arasndaki bağlant mimarisinin çözümlenmesiyle fonksiyonel
nörodevrelerin çalşma mekanizmalar anlaşlmaldr. Bu
motivasyonla sinir sisteminin bağlantllk haritalar
çkarlmaktadr [13]. Kapsaml nöroanatomik çalşmalar sinir
sisteminin sürekli tekrar eden ağ motifleriyle örülü olduğunu
göstermiştir [14]. Her bir hücrenin sinir sistemi içerisinde
gerçekleşen olaylardaki fonksiyonunu anlayabilmek için
nöronal ağ topolojisi nöronun elektrofizyolojisi kadar önem
taşmaktadr. Bu yüzden Parkinson hastalğnda ortaya çkan
patafizyolojileri asl kaynağn bulduktan sonra doğru bir
şekilde ortadan kaldrlabilecek yöntemler geliştirmek için
GPe-STN nörodevresindeki ağ motiflerinin incelenmesi
gereklidir. Talamusun BG tarafndan kontrolü çkş
katmanlarndaki elektrokimyasal aktivite ile sağlanmaktadr.
Dolaysyla bu çalşmada GPe çekirdeğinde görülebilecek ağ
motifleri ele alnarak Parkinson hastalğ semptomlarndan
burst ateşleme paternlerinin ortaya çkşna etkisi araştrlmştr.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

(1)

Burada hücre membranna giren toplam akm kaçak iyon akm

�� , potasyum iyon akm �� , sodyum iyon akm ��� , düşük eşikli
kalsiyum iyon akm �� , yüksek eşikli kalsiyum iyon akm ��� ,

hiperpolarizasyon sonras voltaj bağmsz potasyum iyon akm
���� ve sinaptik akmdan ���� oluşur.

Deneysel verilere göre GPe ve STN nöron dinamikleri
benzer tipte iyon akmlarndan meydana gelmektedir. Hücre
içine giren her bir iyon akmnn miktar ise iki hücre tipinde
değişmektedir. Ateşleme davranş olarak STN hücreleri düşük,
GPe hücreleri ise yüksek ateşleme rejimine sahip benzer
hücrelerdir [16]. Denklemdeki her bir akmn fonksiyonu ise
aşağdaki gibidir:
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�

�� = �� � (� − �� )
��� =

� (�)�(�
��� ��

(2�)
− ��� )

Şekil. 1.

(2�)
(2�)

357

GPe nöronlar arasnda oluşturulan farkl giriş ve çkş saysna
sahip FFL ağ motifleri

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Biyomedikal Sinyal İşleme 5

14 Ekim 2017 - 10.45-12.15 - Salon A

sinaptik girdi almaktadr. GPe nöronundan giden bağlantlar
basklayc özelliktedir. Böylece çkş nöronuna gelen toplam
sinaptik akm yüksek basklayc özelliğe ulaşr. Bu yüzden
orta panelde görüldüğü gibi çkş ve hatta ara nöronda ateşleme
aktivitesi tamamen durmuştur. Ara katmandaki nöron içinde
ilgili mekanizma böyledir. Ancak Multi-output FFL ağ
motifinde hem ara, hem de çkş katmanndaki nöronlar burst
tipi ateşlemeler yapmaktadr ve ayrca düzensizlikle birlikte
GPe nöronlarnn osilasyon frekanslar da oldukça düşmüştür.
Bu durum Parkinson hastalğnda görülen tabloyla
eşleşmektedir. Basklayc özellikteki GPe çekirdeğinin
çkşnda düzensiz burst ateşlemelerin oluşmas için Multioutput FFL ağ motifine göre bağlant gereklidir.

BG içerisindeki yolak sonlarnda çkş çekirdeği olan GPe,
talamusa kendi içerisindeki çkş katmanndaki nöronlar
üzerinden elektriksel sinyalleri iletir. Bu yüzden GPe nöronlar
Feed-Forward-Loop (FFL) ağ motifi ile tasarlanmştr. Farkl
şekillerde karşmza çkabilecek FFL motifleri Şekil 1’deki gibi
değişen giriş ve çkş saylaryla ele alnarak Parkinson
hastalğndaki belirtileri benzetim yoluyla gözlemlemek
amaçlanmştr.
III.

SONUÇLAR

FFL

G1

G2

G3

200

G1
150

Multi-input FFL

Ateşleme Oran (Hz)

Yaplan simülasyon çalşmasnda elde edilen ateşleme
paternleri dolayl yolak üzerindeki STN ve GPe
çekirdeklerinde
bulunan
nöronlarn
elektrofizyolojik
özelliklerini taşmaktadr. Bu amaçla ilk önce deneysel verilere
paralel olarak GPe ve STN nöronlarnn ateşleme istatistikleri
doğrulanmştr. Bununla ilgili olarak tek bir izole nörona
uygulanan akm ve ateşleme oranlar Şekil 2’de verilmiştir.
Grafikte görüldüğü üzere STN nöronuna herhangi bir akm
uygulanmasa da yaklaşk 3 Hz ateşleme oranna sahiptir.
Uygulanan akmla doğru oranda ateşleme oran da artmaktadr.
GPe nöronunun ise çok daha yüksek ateşleme rejiminde vuru
ürettiğini gözlemlenebilmektedir.
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Şekil. 2.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
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GPe ve STN nöronlarnn uygulanan akma göre ateşleme oranlar

Bu iki çekirdekle oluşturulan ağda Parkinson hastalğn
gösteren hücre davranşn elde etmek için STN’ye 23 uA/cm2,
GPe’ye ise 8 uA/cm2 akm enjekte edilmiştir. Parkinsonlu
nöronlardan oluşmuş nörodevreler tekraren simule edilip GPe
çekirdeğinin çkşndan alnan elektriksel potansiyellerin farkl
ağ motiflerinde Parkinson belirtilerini göstermedeki doğruluğu
incelenmiştir. Öncelikle birer giriş (G1), ara (G2) ve çkş (G3)
düğümünden oluşan FFL motifi (Şekil 3 üst panel) Parkinsonlu
GPe nöronlaryla simüle edilmiştir. Daha sonra üç giriş (G1,
G2, G3), bir çkş (G5) ve bir ara (G4) düğümden oluşan Multiinput FFL ağ motifi (Şekil 3 orta panel) ele alnmştr. Son
olarak bir giriş (G1), bir ara (G2) ve üç çkş (G3, G4, G5)
düğümüne sahip Multi-output FFL ağ motifi (Şekil 3 alt panel)
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Üst
panelde FFL ağ motifinin Parkinson semptomu olarak
incelediğimiz düzensiz burst ateşlemeleri oluşturamadğ
anlaşlmaktadr. FFL motifindeki ara ve çkş nöronu patlama
tipi ateşlemeler yapp daha düşük frekansl osilasyonlar
sergilese de birbirleriyle yüksek oranda korelasyon
içerisindedirler. Multi-input FFL ağ motifinde ise ara ve çkş
katmanndaki nöronlar neredeyse tamamen susmuştur. Multiinput yapsnda çkş nöronu çok sayda GPe nöronundan

Multi-output FFL

G1

G2

G3

G4

G5

Şekil. 3.

Çeşitli FFL ağ motifinde GPe nöronlarna ait membran izleri
(gsyn=0.5)

Kullandğmz orijinal modele göre GPe nöronlar
arasndaki sinaptik iletkenlik parametresi gsyn=0.5 olarak
alnmştr. Öte yandan nöronlar arasndaki iletkenlik değeri
değişim gösterebilmektedir. Alnan gsyn=0.5 değeri çok yüksek
basklama yapmaktadr, bu yüzden daha düşük sinaptik
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iletkenlik değerinde yukarda gerçekleştirilen prosedür aynen
tekrar edilmiştir. Şekil 4’te gsyn=0.15 değeri için elde edilen
sonuçlar sunulmuştur.
Benzetim sonuçlarna göre çkş
katmanlar göz önüne alndğnda en iyileşmenin Multi-input
FFL ağ motifinde olduğu görülmektedir. Düşük iletkenlik
netice olarak düşük basklama düzeyini beraberinde getirir.
Böylece daha önce tamamen susan nöronlarda düzensiz burst
ateşlemeleri oluşmuştur. Multi-output FFL ağ motifinde ise
basklama düzeyi yine azalmştr fakat düzensiz burst
ateşlemeler görülebilmektedir. Buna karşn artan ateşleme
saysyla Parkinson hastalğnda görülemeyecek derece
osilasyon frekans artmştr. Son olarak FFL motifinde çkş
nöronunun
düzensiz
burst
ateşlemeler
üretemediği
anlaşlmaktadr. Bağlant says ve sinaptik iletkenlik nedeniyle
bu yapda Parkinsonlu hücrelerde gerçekleşen ateşleme
paternleri izlenememektedir.
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G1
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