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Cell Master: Nöronal Dinamiklerin Simülasyonu için
Çok Yönlü ve Kullanc Dostu Bir Eğitim Yazlm
Cell Master: A Versatile and User-Friendly
Educational Software for Simulation of Neuronal
Dynamics
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olan sinir hücresinden sinir ağlarna kadar her boyutta
modelleme söz konusu olabilir. Deneyler ve modeller üzerinde
gerçekleştirilen çalşmalar bu alandaki bilgi üretiminde en
önemli yöntemleri barndrmaktadr [1].

Özetçe— Bu çalşmada, NEURON hoc program
kullanlarak sinir hücrelerine ait dinamiklerin, biyofiziksel
özelliklerin ve bu hücrelerin çeşitli uyarmlara tepkilerinin
incelenebildiği, kullanc dostu, çok yönlü ve kolay
ulaşlabilir bir eğitim yazlm tasarm yaplmştr.
Kullanclara görsel olarak yardm edecek arayüzler
yardmyla, istenilen hemen hemen her türlü uygulamann
kolaylkla gerçekleştirilebilmesi amaçlanmştr. Bu yazlm
kullanclara herhangi bir kod yazma ihtiyac duymadan
simülasyonlarn gerçekleştirebilme olanağ sunmaktadr.
Çalşmada ayrntyla verilen özellikler göz önünde
bulundurularak, sinirbilim eğitiminde bu yazlmn
kullanlmas önerilmiştir.

Günümüzde, yazlmlarn eğitimdeki yeri giderek
büyümektedir. Öğrencilerin yazlmlar yardmyla daha hzl ve
kolay öğrenebilecekleri savunulmuş ve bu nedenle eğitim
amaçl yazlmlar geliştirilmiştir [2]. Eğitim yazlmlarnn en
büyük avantaj, öğrencilere kendi başlarna öğrenebilme imkân
sunmalardr. Bu nedenle yazlmlar, büyük snf ortamlarna
ihtiyaç duymadan, sadece bir kişisel bilgisayar ile daha hzl ve
uygulamaya yönelik öğrenme frsatn öğrenciyle buluşturur.
Uygulamaya yönelik olmalar da öğrencilere bilgilerini test
edebilmelerinin yolunu açmaktadr [1].

Anahtar Kelimeler — NEURON; Hesaplamal Sinirbilim;
Simülasyon; Modelleme; Sinir Hücresi; Eğitim; Yazlm.

Hesaplamal sinirbilim alannda yaplmş çalşmalarn
önemli bir miktar NEURON [3], MATLAB, Python, C dili ve
XPP platformlarnda gerçekleştirilmiştir [4]. Bu platformlar
haricinde “SENB” [2], “SNNAP” [5], “MyFirstNEURON” [6]
ve “Neurons in Action” [7] gibi paket eğitim yazlmlar da
sunulmuştur. Bu da eğitim yazlmlarnn sinirbilimde de
kullanlmaya başlandğn göstermektedir.

Abstract— In this study, A user-friendly, versatile and
easily accessible educational software design was done by
using NEURON hoc programming in order to investigate
the dynamics, biophysical properties of nerve cells and their
responses to various stimulation. With the help of interfaces
which prepared for users to be assisted visually, it is aimed
to be able to easily perform almost any application desired.
This software allows users to perform their simulations
without the need to write any code. Considering the features
given in detail in the study, it has been suggested to use the
software in neuroscience education.

Bu çalşmada literatürde bulunan bu yazlmlara ek olarak
kullanclarn tek bir sinir hücresi üzerinde istedikleri
uygulamalar kolaylkla gerçekleştirebilecekleri bir yazlm
sunulmuştur. Arayüz tasarm ModelDB [4] veritabannda en
çok kullanlan ve açk kaynak kodlu olan NEURON
programnda, hoc programlama dili kullanlarak yaplmştr.
Yazlmn teknik testleri “Windows 10” işletim sisteminde
tamamlanmş ve diğer işletim sistemleri çalşma snrlar dşnda
tutulmuştur. Tasarm sürecinde yazlmnn olabildiğince sade,
kullanc dostu ve çok yönlü olmasna dikkat edilmiştir. Sonuç
olarak hemen her kesime hitap edebilecek, kolay kullanml,
kullancnn
kodlama
yeteneğine
sahip
olmadan
faydalanabileceği “Cell Master” yazlm sunulmuştur.

Keywords — NEURON; Computational Neuroscience;
Simulation; Modelling; Nerve Cell; Education; Software.
I.

GİRİŞ

Hesaplamal sinirbilim beynin, sinir sisteminin, sinir
ağlarnn ve sinir hücrelerinin matematiksel olarak modellendiği
bir bilim alandr. Bu alanda, sinir sisteminin en küçük yaptaş
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Şekil 1. Yazlm Arayüzü
II.

uygulamas söz konusu olduğunda yazlm ���� değişkeni
üzerinden simülasyonu yönetmektedir.
���� � ��������������������������������������������� ��
���� � ������ � ������� ��������������������������� ��
���� � ������� �� � ���������������������������������� ��
Buna göre akm kenetleme işlemi yapldğnda denklem
(2.a) üzerinden ���� giriş olarak kullanlr. Sinaptik bağlant
için Denklem (2.b)’de verilen ���� işareti kullanlr.
Varsaylan sinaptik bağlant için Alfa Sinaps bağlants
yaplr ve bu bağlantya ait ifade Denklem (3)’te verilmiştir.
Benzer bir şekilde gerilim kenetleme işlemi yapldğnda
Denklem (2.c)’de verilen ifadeye başvurulur ve ���� işareti
giriş olarak kullanlr (������� → ∞).
� � ����� ���������� �
�
���� � ���� �
��
�������������������������
�
Tüm bu yöntemler göz önünde bulundurularak hazrlanan
Cell Master yazlm optimum tasarma sahiptir. Şekil 1’de
Cell Master arayüz tasarm verilmiştir. Tasarmdan da
anlaşlabileceği üzere arayüz kullancnn her bir özelliğe
kolaylkla ulaşabileceği şekilde hazrlanmştr.

YÖNTEM

Bu çalşmada, hücre simülasyonlar Hodgkin-Huxley
nöron modeli üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yüklenen her
hücre ksmlara bölünmüş ve her ksm için ayrca eşdeğer
devreler belirlenmiştir. Hodgkin-Huxley nöron modeline
göre hücre zar potansiyelinin zamana göre değişimi
Denklem (1)’de verilmiştir [8].
��
� ���� � ������ �� �� � �� �
��
��
������� �� ��� � ��� �
��� �� � �� �����������������������������������������
Bu denkleme göre �� hücre zar kapasitansn; V hücre zar
potansiyelini; ������ ve ������� srasyla potasyum, sodyum
iyonlarna ait maksimum iletkenlikleri; �� kaçak akmlara ait
toplam iletkenlik değerini; �� , ��� ve �� srasyla dinlenme
halinde potasyum, sodyum iyonlar ve kaçak akm
potasiyellerini; m, n, h kap değişkenlerini ve ���� ise uyarm
temsil etmektedir. Cell Master yazlm bu temel denklem
üzerinden işlemleri gerçekleştirmektedir. Kenetleme
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Şekil 2. Cell Master Yazlm ile Akm Kenetleme ve Ölçümler
III.

TASARIM

IV.

Cell Master temelde, istenen noktalarda akm, gerilim
kaynaklarnn veya sinaptik bağlantlarn giriş olarak
tanmlandğ, gerilim ölçerler ile de farkl noktalarda
ölçümlerin yapldğ bir yazlmdr. Şekil 2’de Cell Master ile
örnek bir akm kenetleme uygulamas gerçekleştirilmiş ve
farkl noktalardan gerilim ölçümü yaplmştr. Buna göre
ölçüm noktasnn hücre çekirdeğine olan uzaklğna bağl
olarak tepe genliğinin değiştiği gözlemlenmiştir. Bu
uygulamada kullanlan akm kenetleme nesnesine ait
parametrelerin de farkl etkileri bulunmaktadr. Şekil 3’te
akm kenetleme işlemi için kullanlan akm kaynağna ait
parametreler gösterilmiştir.
Buna göre “Delay” kenetlenecek akmn hangi zamanda
uygulanmaya başlayacağn, “Amplitude” akm kaynağnn
genliğini, “Stim Duration” tekil bir akm uyarmnn ne kadar
süreceğini, “Interval” iki uyarm arasndaki zaman farkn,
“# of Stim” ise kaç adet uyarm uygulanacağn ifade
etmektedir.

KULLANIM

Cell Master yazlm sade ve kolay kullanm ile ön plana
çkmaktadr. Tasarm da kullanmn kolaylğn artracak
şekilde yaplmştr. Bu sayede kullancnn arayüz üzerinde
programlama yeteneğine ihtiyaç duymadan hemen her
uygulamay gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir.
Kullanc arayüz üzerinden, “File” menüsünü kullanarak
yükleme/kaydetme işlemlerini yapabileceği seçeneklere
ulaşabilir. “Add Source” menüsünü kullanarak da akm
kaynağ, gerilim kaynağ veya sinaptik bağlant ekleyebilir.
Bu kaynaklar için giriş verisi olarak içe aktarm yapabilir.
“Add Recorder” menüsü ile kullanc gerilim ölçümü noktas
seçebilir. Kaynak ve gerilim ölçümü işlemlerini iki farkl
şekilde gerçekleştirebilir: Kullanc hem istediği noktay bir
hücrenin ksmlarnn sralandğ liste üzerinden hem de
hücrenin üç boyutlu görüntüsünün bulunduğu şekil üzerinden
tklayarak seçebilir. Eklenen nesneler hem hücre görüntüsü
üzerinde işaretle gösterilir hem de ilgili listede sralanr.
Böylece kullanc daha önce eklemiş olduğu nesnelerin
takibini yapabilir. Kullanc eklediği nesneleri silebilir veya
düzenleyebilir. Cell Master yazlmnn genel kullanm akş
Şekil 4’te verilmiştir.
Buna göre Cell Master yazlm ile bir kullanc:
• Gerek gördüğünde hem hoc programnda taslak olarak
oluşturulmuş hücreler üzerinde hem de gerçek
hücrelerin saklandğ “.swc” formatndaki hücreler
üzerinde çalşabilir.

Şekil 3. Kaynak Giriş Değişkenleri Gösterimi
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Şekil 4. Cell Master Kullanm Akş
programlama dillerini öğrenmek zorunda kalmaktadr. Bu
çalşmada sunulan Cell Master Eğitim yazlm ise yeni
başlayan öğrencilerin hiçbir programlama bilgisine sahip
olmadan teknik bilgilerini test edebilecekleri, hatta daha üst
seviyelerde akademik çalşma dahi yapabilecekleri bir
yazlmdr. Bu yazlm sayesinde öğrenciler Windows
platformunda kişisel bilgisayarlar üzerinden biyolojik sinir
hücrelerinin yapsn kavrayabilir ve bu biyolojik sinir
hücreleri üzerinde uygulamalar gerçekleştirebilir. Tüm bu
işlemleri yaparken de programlama bilgisine sahip olmak
zorunda kalmazlar. Bu alanda daha fazla, detayl ve çeşitli
paket programlarn geliştirilmesinin önü de açlmaldr.

• İstediği noktaya varsaylan bir akm kaynağ, gerilim
kaynağ, sinaptik bağlant veya gerilim-ölçer
ekleyebilir veya dşardan zamana göre değişimi
verilen bir akm, gerilim veya iletkenlik işaretini
istediği noktada içe aktarabilir.
• Eklediği kaynaklarn değişkenlerini arzu ettiği gibi
yönetebilir.
• Tüm Girdi/Çkt verilerinin zamana göre değişimlerini
arayüz üzerinde görebilir, grafikleri arayüz dşna
çekebilir ve gerekli gördüğünde verileri dşa
aktarabilir.
• Gerçekleştirdiği bir çalşmada hücre üzerinde eklediği
kaynak ve gerilim-ölçerlerin yerleri ve belirlenen
değişken değerlerini otomatik olarak kaydedebilir ve
daha sonra ayn hücre üzerinde çalştğ başka bir
zamanda bu verileri otomatik olarak yükleyebilir.
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• Üzerinde çalştğ bir hücrede her bir ksm için
biyofizik
özelliklerini
yönetebilir,
kanal
ekleyebilir/çkartabilir veya eklenen kanallara ait
değişkenleri yönetebilir.
• Gerçekleştirdiği bir çalşmada hücre üzerinde yaptğ
biyofizik değişikliklerini ve kanal değişikliklerini
otomatik olarak kaydedebilir ve daha sonra ayn hücre
üzerinde çalştğ başka bir zamanda otomatik olarak
yükleyebilir.
• Gerçekleştirdiği bir çalşmaya ait tüm özelliklerin
metin halinde sunulduğu bir özet metnini arayüz
üzerinden üretebilir ve daha sonraki çalşmalarda
ihtiyac olan bütün bilgileri bu özet metninde
bulunabilir.
• Yazlm kullanm için detayl ve adm adm
görsellerle desteklenmiş “Cell Master Kullanc
Rehberi”’ ne danşabilir.
V.

TARTIŞMA

Günümüzde eğitimde yazlm kullanmnn önemi gittikçe
artmaktadr. Hesaplamal sinirbilim gibi yazlm ve
modelleme tabanl alanlarda ise programlama bilgisi
gerekmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren araştrmaclar
veya bu alanda eğitim veren kişiler programlama dillerine
hâkim olmak zorunda kalmaktadr. Bunun yannda bu alanla
yeni tanşan öğrenciler ise alann teknik bilgilerinden önce bu
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