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Özetçe— Yeterli akm uyars ile iki durumlu (bistable) nöron 
popülasyonlarnda güçlü bir senkronizasyon sonucu aktivitenin 
aniden sonlandğ bilinmektedir. Bu çalşmada uyarc kimyasal 
sinapslarla bağl iki durumlu nöron ağnda devam eden 
aktivitenin kendiliğinden sonlanmas fenomeni üzerinde stokastik 
Hodgkin-Huxley (H-H) denklemleri kullanlarak iyon kanal 
bloklamann etkisi araştrlmştr. Elde edilen sonuçlar kuplaj 
şiddetine bağl olarak potasyum iyon kanallarnn farkl oranlarda 
bloklanmasyla nöron dinamiklerinde önemli değişimler meydana 
geldiğini göstermiştir. Bu oranlara bağl olarak sinaptik etkileşim 
şiddeti arttkça nöronlar arasndaki senkronizasyon artmş ve 
senkronizasyona bağl aktivite sonlanmas gerçekleşmiştir. 
Simülasyon sonuçlar ayn fenomen üzerinde sodyum iyon 
kanallarnn etkili olmadğn göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler — İyon kanal bloklama, kuplaj şiddeti, 
senkronizasyon, Hodgkin-Huxley, kimyasal sinaps. 

Abstract—It is known that activity is terminated abruptly as a 
result of strong synchronization in bistable neuron populations 
when there is sufficient current stimulation. The aim of this study 
is to investigate the effect of ion channel blocking on the 
phenomenon of spontaneous termination of ongoing activity in the 
bistable neural network connected by excitatory chemical 
synapses using stochastic Hodgkin-Huxley (H-H) equations. The 
obtained results show that significant changes in the dynamics of 
neurons occur due to the blocking of potassium ion channels at 
different rates depending on the coupling strength. As the coupling 
of synaptic interaction increases, the synchronization between 
neurons increases and the activity terminates. Simulation results 
showed that sodium ion channels are not effective on this 
phenomenon. 

Keywords — Ion channel blocking, coupling strength, 
synchronization, Hodgkin-Huxley, chemical synapses. 

I. GİRİŞ  
Sinir sisteminde nöronlar arasnda bilgi transferi aksiyon 

potansiyelleri (spayk) olarak bilinen hücre membran 
potansiyelinde meydana gelen ani değişimler ile 

sağlanmaktadr. Nöral sistemede bir spaykn nöronlar arasnda 
iletimi iki tür sinaps üzerinden gerçekleşmektedir: elektriksel ve 
kimyasal sinapslar [1, 2]. Elektriksel sinapslar üzerinden spayk 
iletimi oldukça hzl gerçekleşirken, iletimin nörotransmitter 
madde salnm ile yapldğ kimyasal sinapslarda ise oldukça 
yavaş gerçekleşmektedir. Kimyasal sinapslarda nörotransmitter 
madde, yapsna göre uyarc (excitatory) ya da basklayc 
(inhibitory) etki göstermektedir. Uyarc sinapslar hedef 
nöronun membran potansiyelini artrrken basklayc sinapslar 
azaltmaktadrlar. Bu da iletilen spaykn hedef nöronda yeni bir 
spayk oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Bir nöronun spayk 
oluşturabilmesinde anahtar biyofiziksel elemanlar membran 
içerisinde gömülü halde bulunan voltaj kapl iyon kanallardr. 
Membran yapsnda Kalsiyum (Ca+2), Potasyum (K+), Sodyum 
(Na+) gibi çeşitli iyon kanallar bulunmaktadr [3, 4]. Bu iyon 
kanallarnn çeşitliliği ve dinamikleri nöronlarn 
uyarlabilirliğini ve spayk oluşturabilme yeteneklerini önemli 
derecede etkilediği bugüne kadar yaplmş pek çok çalşmada 
gösterilmiştir [5, 6, 7]. Ayrca kanallarn mutasyonu sonucunda 
ortaya çkan patafizyolojik elektriksel aktivite durumlarnn 
epilepsi ve parkinson gibi çeşitli mental hastalklar ile diğer baz 
bilişsel fonksiyon bozukluklarna neden olduğu yine pek çok 
araştrma ile ortaya konmuştur [8, 9, 10]. İyon kanallar ile ilgili 
tek bir nöron seviyesinde gerçekleşen iyon kanal 
dinamiklerindeki değişimler, binlerce nörondan oluşan nöron 
popülasyonlarnn davranşlarn da etkileyebileceği şüphe 
götürmeyen bir gerçektir. Dolaysyla nöron popülasyon 
dinamiklerinin anlaşlmasnda iyon kanallarnn dinamiklerinin 
göz önünde bulundurulmas önem arz etmektedir. Hem deneysel 
hem de teorik nörobilim araştrmalarnda sklkla gözlemlenen 
ve araştrmaclarn en çok ilgisini çeken popülasyon ölçeğindeki 
dinamiklerden biri nöronlarn elektriksel aktivitelerindeki 
senkronizasyondur [11, 12, 13].  Nöral senkronizasyon; 
alglama, öğrenme ve dikkat gibi bilişsel fonksiyonlarn 
gerçekleşmesi esnasnda gözlemlendiği gibi çeşitli mental 
hastalklara ait patolojik durumlarda da tespit edilmiştir [14, 15]. 
Literatürde senkronizasyonunun nöral sistemdeki varlğn tespit 
etmeye yönelik araştrmalarn yannda bu kadar kompleks 
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yaplarn nasl senkronize olabildiği ile ilgili çalşmalar hala 
devam etmektedir. Nöral senkronizasyon araştrmalarnn 
yoğunlaştğ bir diğer husus ise senkronizasyon dolaysyla 
ortaya çkan yeni popülasyon dinamikleridir. Bu bağlamda, son 
zamanlardaki bir çalşmada Uzuntarla ve arkadaşlar [16] bir 
nöron popülasyonunda senkronizasyona bağl olarak bu güne 
kadar rapor edilmemiş yeni bir nöral fenomenin varlğn ortaya 
koymuştur. Bu fenomen, Senkronizasyona Bağl Aktivite 
Sonlanmas (SBAS) olarak tanmlanmştr. Farkl sinaptik 
özelliklere sahip iki-durumlu (bistable)  nöronlarla oluşturulan 
popülasyonlarda senkronizasyonun artmasyla birlikte nöron 
ateşleme paternlerinin aniden kaybolduğu gösterilmiştir. Ancak, 
sözü edilen bu SBAS etkisi sadece kimyasal-uyarc sinapslarla 
iletişim ağ oluşturulmuş olan popülasyonlarda gözlemlenmiştir. 
Elektriksel ve kimyasal-bastrc sinapslarla oluşturulan nöral 
ağlarda ise senkronizasyon ne kadar şiddetli olursa olsun SBAS 
olgusu gözlemlenmemiştir. Ortaya konulan bu ilginç fenomenin 
senkronizasyon,  lokal nöron dinamiklerindeki iki durumluluk 
ve popülasyondaki sinaps tipine bağl meydana gelen sinaptik 
akm karakteristikleri ile açklanabileceği gösterilmiştir. 

Ancak yukarda sözü edilen çalşmada iyon kanallarnn 
membran üzerindeki saylarnn ve dağlmlarnn homojen 
olduğu kabul edilmiştir. Böyle bir kabul biyofiziksel gerçekliği 
tam olarak yanstmamaktadr. Çünkü, yaşam devam ederken 
hücre membran üzerinde bulunan iyon kanallar çeşitli 
mutasyonlara uğramakta olup zamanla fonksiyonlarn yerine 
getirememektedirler. Tek bir hücrede meydana gelen bu 
değişimler nöron popülasyonlar seviyesinde düşünüldüğünde 
popülasyonun elektriksel aktivitesini şüphesiz önemli derecede 
etkileyecektir. Bu nedenle, bu çalşmada SBAS fenomeninin 
iyon kanalarnn heterojen dağlm söz konusu olduğunda nöral 
popülasyonun elektriksel aktivitesindeki varlğ araştrlmştr. 
Bu amaçla, her biri biyofiziksel gerçekliği en iyi şekilde yanstan 
Hodgkin-Huxley (H-H) nöron model denklemleri ile 
modellenen nöronlardan meydana gelmiş bir popülasyon elde 
edilmiştir. Popülasyonun bağlantllk topolojisi ölçeksiz ağ 
(scale-free network) algoritmas ile oluşturulmuştur. Her bir 
nöron için sodyum ve potasyum kanal saylar bloklama metodu 
ile kontrol edilerek, simülasyonlarla popülasyonun elektriksel 
aktivitesi analiz edilmiştir. 

II. MODEL VE METOT 
Ağdaki her bir nöronun stokastik dinamiklerini modellemek 

için iyon kanal davranşlarn da içeren matematiksel Hodgkin-
Huxley (H-H) nöron modeli kullanlmştr. H-H modeli ile 
ağdaki nöronlarn membran potansiyellerinin zamanla değişimi 
[17]:  

�� ���
�� = −��� − �� − �� − ���� − ����                   (1) 

ile ifade edilmektedir. Eşitlikte, Cm=1��/cm2 birim alandaki 
membran kapasitansn, Vi popülasyondaki i.nöronun membran 
potansiyelini göstermektedir. INa, IK, ve IL ise sras ile nöronlarn 
sodyum iyonlar, potasyum iyonlar ve diğer iyonlar için 
tanmlanmş iyonik akmlarn belirtmektedir. Dinamik olarak 
değişen bu akmlar aşağdaki gibi hesaplanmaktadr: 

INa=�������	�ℎ(Vi-ENa)                             (2) 

IK=������		�(Vi-EK)                                (3) 
IL=��	 			(Vi-EL)                                      (4) 

Eşitliklerdeki, ������=120	��/cm2 ve �����=36	��/cm2sras ile 
sodyum ve potasyum iyonlarnn maksimum kanal iletkenliğini 
göstermektedir. gL=0.3	��/cm2 ise kaçak iyonlara ait toplam 
kanal iletkenliğidir. ENa = 115mV, EK = -12mV ve EL = 10.6mV 

değişkenleri ise sodyum, potasyum ve kaçak iyonlarnn denge 
potansiyellerini göstermektedir. m ve h sras ile sodyum 
aktivasyon ve inaktivasyon kaplarnn açk olma olaslğn, n 
ise potasyum aktivasyon kapsnn açk olma olaslğn 
göstermektedir. Kap değişkenlerinin başlangç olaslk 
değerleri rastgele belirlenmekle birlikte zamana bağl kinetikleri 
literatürde sklkla kullanlan Fox algoritmas ile 
modellenmiştir. Bu algoritmada kap değişkenlerinin t anndaki 
değeri aşağda ifade edilen Langevin denklemleri ile 
hesaplanmaktadr  [18]. 

��
�� = ��(�	)(� − �) − ��(�	)(�) � ��	(�),     x=m, n, h     (5) 

Burada; ��ve ��	iyon kaplarnn açk veya kapal duruma 
geçiş hzn gösteren değişkenlerdir. V membran potansiyeli, bu 
geçiş hzn etkilemektedir. Kaplardaki rasgelelikten 
kaynaklanan, kanallarn stokastik doğas aşağda verilen 
otokorelasyon fonksiyonlar ile modellenmektedir.  

〈��	(�)��	(��)〉 = 	 �����
���(�����)

�(� − ��)               (6) 

〈��	(�)��	(��)〉 = 	 �����
��(�����)

�(� − ��)                  (7) 

〈��	(�)��	(��)〉 = 	 �����
���(�����)

�(� − ��)                 (8) 

Eşitliklerde �Na=60�m-2 ve �K=18�m-2 değerleri sodyum ve 
potasyum kanal yoğunluklarn ifade etmektedir. Elde edilen 
değerlere bağl olarak S büyüklüğünde membran alanndaki 
toplam sodyum ve potasyum kanal saylar  ��� =S x ��� ve ��= 
S x�� eşitlikleri kullanlarak hesaplanmaktadr. Bu alan değeri, 
nöronlara etki eden gürültü seviyesini çok küçük değerlerde 
tutmak için S=105 olarak alnmştr.  

Eşitlik (1)’deki Iapp=6.8��/cm2 dşardan uygulanan sabit bir 
akm değeridir. Bu akm değeri ağdaki her bir nöronun iki-
durumlu karakteristikte çalşabilmesi için kullanlmaktadr. Bu 
değer literatürde yaplmş olan çatallanma (bifurcation) 
analizlerine göre belirlenmiştir [19].  

Son olarak Isyn her bir nöron için sinaptik gürültü etkisi ile 
komşu nöronlardan dolay meydana gelen toplam postsinaptik 
akm ifade etmektedir. Kimyasal-uyarc nöron ağnda i. nörona 
giren sinaptik akm aşağdaki gibi hesaplanmaktadr: 

����� = ∑ ����(�� − ��)����                             (9) 
Burada, Vi ağdaki i. nöronun membran potansiyelini, �� =

���� kimyasal-uyarc nöron popülasyonunda presinaptik 
nöronun dinlenim potansiyelini göstermektedir. ����	nöronlar 
arasndaki sinaptik iletkenlik parametresidir ve presinaptik 
hücrelerde her ateşleme olduğunda aşağdaki denklemlere göre 
�� kadar artş ve �=3ms zaman sabitine bağl olarak da üstel bir 
azalma göstermektedir: 

���� = ���� � ��                                (10) 

�����
�� = −����

����
                                     (11) 

Çalşmada N=200 nörondan oluşan ve birbirlerine kimyasal-
uyarc sinapslarla bağl bir nöron popülasyonu ele alnmştr. 
Popülasyonun bağlantllk topolojisi ölçeksiz ağ (scale-free 
network) algoritmas ile oluşturulmuştur. 

III. SONUÇLAR 
Kimyasal-uyarc sinapslardan oluşan nöron popülasyonu 

göz önünde bulundurularak iki durumlu H-H nöronlar ölçeksiz 
bir ağ üzerinden etkileşime sokulmuştur. Düzenli ritmik 
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ateşlemeler sonucu popülasyonda senkronize davranşlar ve bu 
davranşlara bağl aktivite sonlanmas (SBAS) gözlemlenmiştir.  

Bu bağlamda öncelikle iyon kanallarnn membran 
üzerindeki saylarnn ve dağlmlarnn homojen olduğu kabul 
edilerek kimyasal-uyarc ağda kuplaj şiddetinin SBAS 
üzerindeki etkisi araştrlmş ve her bir nöronun ateşleme zaman 
işaretlenerek Şekil 1’deki saçlm grafikleri elde edilmiştir. 

 

Şekil 1. Kimyasal-uyarc nöron ağnda kuplaj şiddetinin 
senkronizasyon ve SBAS üzerindeki etkisi. xk=1, xNa=1 (a) gsyn=0.01 

/cm2, (b) gsyn=0.015 /cm2, (c) gsyn=0.02 /cm2, (d) gsyn=0.03 
/cm2 

Ağdaki 200 nöronun 300 ms boyunca ateşleme zamanlar tutularak 
elde edilen grafiklere göre artan kuplaj şiddeti gsyn ile nöronlar düzenli 
ritmik ateşlemeler meydana getirerek senkronize davranş 
göstermiştir. Kuplaj şiddeti yüksek değerlere ulaştğnda ise aşr 
senkronizasyon sonucu SBAS gerçekleşmiştir.  

Benzer şekilde, biyofizyolojik gerçekliği simüle etmek için iyon 
kanalarnn heterojen dağlm da göz önünde bulundurularak farkl 
oranlarda iyon kanal bloklama yaplmş ve nöral popülasyonun 
elektriksel aktivitesindeki davranşlar gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 2. Potasyum iyon kanallarnn farkl oranlarda bloklanmas 
sonucu uyarc-kimyasal nöron popülasyonunda ortalama spayk 
ateşleme orannn sinaptik kuplaj şiddetine bağl olarak değişimi 

Nöronal ağ düzenliliğini belirleyen parametrelerden biri ortalama 
ateşleme orandr. Ateşleme oran arttkça düzenlilik artmakta, 
düzenliliğe bağl olarak da senkronizasyon meydana gelmektedir. 
Buna göre heterojen dağlmş iyon kanallarna sahip nöron 

popülasyonlarnn ayr ayr kuplaj şiddetine bağl olarak ortalama 
ateşleme oranlar elde edilmiştir.  

İlk olarak sodyum iyon kanallar sabit tutularak, potasyum iyon 
kanallarnn SBAS üzerindeki etkisi incelenmiş ve %90 ile %0 
aralğnda değişen oranlarda potasyum iyon kanal bloklama yaplmş 
ve kuplaj şiddetine bağl olarak elde edilen ateşleme oranlar Şekil 
2’deki grafik ile gösterilmiştir. 

Grafiğe göre kimyasal-uyarc ağlarda kuplaj şiddeti nöronal 
popülasyonun ortalama ateşleme orannda önemli değişikliklere yol 
açmştr. gsyn=0 /cm2’den farkl olduğunda komşu nöronlardan 
gelen uyarc karakteristiğe sahip sinaptik akm, ilgili nöronun 
ateşleme dinamiklerinde değişime sebep olmuştur. Bu etki ile tüm 
popülasyonlarda kuplaj şiddetine bağl olarak ateşleme orannda 
monoton olmayan bir değişim söz konusu olmuştur. 

Potasyum iyon kanallarnn bloklanmasnn popülasyonun 
ateşleme davranş üzerindeki etkisini daha ayrntl incelemek için 
kuplaj şiddeti 0.1 /cm2 alnarak nöronlarn ateşleme düzenliliği 
araştrlmş ve elde edilen sonuçlar Şekil 3’teki grafikte gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. gsyn=0.1 /cm2 ve xNa =1 olduğunda uyarc nöron ağnda 
potasyum iyon kanal bloklamann nöronal ateşleme davranşna etkisi 
(a) xk=0.1 (b) xk =0.2 (c) xk =0.5 (d) xk =0.75 (e) xk =0.85 (f) xk =0.95 

Simülasyon sonuçlarna göre potasyum iyon kanallar %90 ve 
üzerinde bir oranda bloklandğnda Şekil 3(a)’da gösterildiği gibi 
ateşleme meydana gelmemiş, Şekil 3 (b-c-d-e)’de gösterildiği gibi 
daha küçük orandaki bloklamalarda ise kuplaj şiddetine (gsyn=0.1 

/cm2) de bağl olarak senkronizasyon artmştr. Bu oran %5’ten 
küçük olduğunda ise Şekil 3 (f)’de görüldüğü gibi aşr senkronizasyon 
sonucu SBAS meydana gelmiştir. 

Potasyum iyon kanallarndan sonra, farkl oranlarda kanal 
bloklama yaplarak sodyum iyon kanallarnn SBAS fenomeni 
üzerindeki etkisi araştrlmştr. Bu etkiyi ifade etmek için farkl 
bloklama oranlarnda kuplaj şiddetine bağl ortalama ateşleme oranlar 
elde edilmiş ve Şekil 4’teki grafikte gösterilmiştir.  

Kimyasal-uyarc nöron popülasyonunda gsyn=0.1 /cm2 ve 
potasyum iyon kanallar açk olduğunda farkl oranlarda sodyum iyon 
kanal bloklamann nöron davranşlarndaki etkisi incelenmiş ve 
simülasyon sonuçlar Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Sodyum iyon kanallarnn farkl oranda bloklanmas sonucu 
uyarc nöron popülasyonunda ateşleme davranş 

 Şekil 4 ve Şekil 5’teki grafiklere göre herhangi bir kuplaj 
şiddetinde, sodyum iyon kanal bloklama yapldğnda uyarc ağda 
ateşleme meydana gelmemiştir. Bu grafiklerden, sodyum iyon 
kanallarnn kimyasal-uyarc nöron ağnda SBAS fenomeni üzerinde 
etkisi olmadğ anlaşlmştr. 

 
Şekil 5. gsyn=0.1 ve xk =1  olduğunda uyarc nöron ağnda sinaptik 
iletkenliğin nöronal ateşleme davranşna etkisi (a) xNa=0.1 (b) xNa 
=0.2 (c) xNa =0.5 (d) xNa =0.75 (e) xNa =0.85 (f) xNa =0.95 

IV. TARTIŞMA  
Bu çalşmada, kimyasal-uyarc sinapslarla bağl bistable 

nöron popülasyonlarnda iyon kanal bloklamann SBAS 
fenomeni üzerindeki etkisi araştrlmştr. Sodyum iyon kanal 
bloklamann depolarizasyonun gerçekleşmesini önlediği, 
nöronun ateşlemesinde etkili olduğu ve potasyum kanal 
bloklamann repolarizasyona dönüşü önlediği, ateşleme 
orannn artmasna sebep olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler 
şğnda, öncelikle tüm iyon kanallarnn açk olduğu durumda, 
nöronal ağn davranşlar incelenmiş ve aktiviteyi sonlandran 
kuplaj şiddeti belirlenmiştir. Buna göre iyon kanal bloklamann 
SBAS fenomenin oluşumuna etkisi gözlemlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlarda görülmüştür ki; sodyum iyon kanallarnn 

bloklanmas depolarizasyonun gerçekleşmesini önemli derecede 
etkileyerek aksiyon potansiyelinin oluşmasna engel olmaktadr. 
Bu sebeple SBAS fenomeni gerçekleşmemektedir. Potasyum 
kanallarnn bloklanmas ise nöronlarn ateşleme dinamiklerinde 
monoton olmayan bir etki yaratmaktadr. %0-80 aralğnda 
yaplan bloklamalarda nöronlarda senkronize davranşlar 
görülmekte, düşük oranda yaplan bloklamalarda da aşr 
senkronizasyon sonucu SBAS fenomeni gerçekleşmektedir. 
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