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Özetçe—Canllardaki hayati fonksiyonlar elektriksel
aktivite değişimleri yoluyla gerçekleşir. Bu aktiviteler osilatör
davranş sergileyen farkl frekanslardaki beyin ritimlerinden
oluşur ve bölgesel alan potansiyelleri veya EEG kaytlaryla
monitörize edilebilir. Sinir sisteminde büyük öneme sahip
olan bu ritmik dalgalarn ortaya çkmasnn altnda nöral
aktivitede meydana gelen senkronizasyon yatmaktadr. Bu
çalşmada, iki sinir hücresinden oluşan ve farkl sinaptik
bağlant türleriyle bağlantl olan nöron çiftinin
senkronizasyonu üzerine, nöral aktivite oluşturan içsel
mekanizmalar ve hücreler aras iletişimdeki değişikliklerin
biyolojik olarak anlaml bir şekilde araştrlmştr. Elde edilen
sonuçlar,
nöronlarn
senkronize
olabilmeleri
için
uyarlabilirlik durumlarnn, sinaptik ve iyonik iletkenlik
seviyesinin hayati öneme sahip olduğunu göstermiştir. Ayrca
iyon kanallarnn stokastik doğasndan kaynaklanan
gürültünün, senkronizasyonun elde edilebilmesi için yardmc
bir biyolojik bileşen olduğu anlaşlmştr.

I.

Karmaşk bir yapya sahip olan sinir sistemi,
milyarlarca sinir hücresi (nöron) ve birbirleri arasndaki
bağlantlardan meydana gelmektedir [1-2]. Sinir sistemi
canlnn iç ve dş ortam arasndaki uyumundan sorumludur.
Konuşma, düşünme, tatma, yürüme gibi canllarn yaptğ
davranşlarn
tamam
sinir
sistemi
üzerinden
gerçekleşmektedir. Bilginin işlenmesi, gerekli yerlere
iletilmesi ve depolanmas gibi görevleri yerine getiren sinir
sisteminin ileri derecedeki kompleks yaps halen tam
olarak çözülememiştir [3].
Sinir sisteminin en temel elaman nöronlar bulunduklar
ortam ve dş dünya ile sürekli olarak iletişim halindedirler.
Bu iletişimde çeşitli kimyasal değişimler sonucu ortaya
çkan aksiyon potansiyelleri (spayk) kullanmaktadrlar [4].
Fizyolojik ve morfolojik olarak karmaşk yapdaki sinir
sisteminde oldukça tutarsz ve düzensiz yapdaki spayk
dizilerinden de anlaşldğ üzere bu iletişim gayet gürültülü
bir ortamda gerçekleşmektedir [5-6]. Vücut scaklğ, hücre
membrannn moleküler yaps, sinaps dinamikleri, iyon
kanallar ve beyin konnektomundaki karmaşk ağ yaplar
nöral gürültüyü oluşturan unsurlar olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler — Hodgkin-Huxley; senkronizasyon;
uyarlabilirlik.
Abstract—Vital functions in living organisms occur
through changes in electrical activity. These activities consist
of brain rhythms with different frequencies that exhibit
oscillatory behavior and can be monitored by local field
potentials or EEG recordings. The synchronization of neural
activity underlies the emergence of these rhythmic waves,
which are of great importance in the nervous system. In this
study, the effects of changes in intrinsic mechanisms and
intercellular communication, that are constituting neural
activity, on the synchronization of neuron pair which is
composed of two nerve cells and connected with different
types of synaptic junction were investigated in a biologically
meaningful way. The obtained results showed that the
excitability, synaptic and ionic conductivity levels are crucial
for neurons to synchronize. It has also been found that the
noise caused by the stochastic nature of the ion channels is an
auxiliary biological component to achieve synchronization.
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GİRİŞ

Sinir sisteminde bu gürültü kaynaklarnn varlğna
rağmen nöronlarn senkronize olabilme yeteneklerine sahip
olduklar da birçok deneysel gözlem ile tespit edilmiştir.
Öğrenme, dikkat ve hafza gibi olaylarn gerçekleştiği
beyin bölgelerinden elde edilen kaytlar göstermektedir ki
nöron popülasyonlar bu bilişsel olaylar gerçekleştirirken
senkronizasyona ihtiyaç duymaktadr [7]. “Beyin ritimleri”
olarak bilinen delta (1-4 Hz), teta (4-8 Hz), alfa/mu (8-13
Hz), beta (13-30 Hz), gama (30-80 Hz), ve yüksek gama
(80-150 Hz) dalgalarnn da temelinde senkronizasyon
yatmaktadr [8]. Ancak nöral senkronizasyon her zaman
istenen bir durum olarak araştrmaclarn karşsna
çkmamştr. Çeşitli mental hastalklarda patofizyolojik
senkronizasyon engellenebildiğinde semptomlarn ortadan
kaybolduğu gösterilmiştir [9].

synchronization;
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Örneğin Parkinson araştrmalarnda, normal ve
hastalkl durumdaki beynin Basal Ganglia olarak bilinen
bölgesindeki elektriksel aktivitelerin karşlaştrmasna göre
hastalkl bireyleri ayran en önemli farkn bu bölgedeki
senkronizasyon olduğu anlaşlmştr. İlaç kullanm
(Levodopa) veya Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) gibi
cerrahi yöntemlerle bu senkronizasyon bozulduğunda
Parkinson semptomlar giderilebilmektedir [10]. Sözü
edilen örneklerden anlaşlacağ üzere nöral senkronizasyon
bazen kolaylaştrc bazen de engelleyici rol oynamaktadr.
Bu nedenle, senkronizasyonu ortaya çkaran biyolojik
faktörlerin belirlenmesi, senkronizasyon vastasyla
gerçekleşen diğer başka fonksiyonlarn keşfi ve
senkronizasyonun kontrolü oldukça önem arz etmektedir.

dinamiklerindeki
stokastik
etki
oluşturmaktadr.
Stokastisite varlğndaki kap olaslklarnn zamanla
değişimi Fox algoritmasna göre modellenmektedir [12]:
�� = �� ����� � �� � �� ���� � �� ���� � = �� �� � (2)

Eşitlik (2)’de verilen �� ve �� , membran potansiyeline bağl
değişen iyon kaplarnn açlma ve kapanmasn gösteren
hz fonksiyonlardr [13]. Kaplardaki rastgelelik ise
özilişki fonksiyonu aşağdaki gibi olan beyaz Gauss
gürültüsü ile tanmlanmaktadr:
�����
〈�� ����� ����〉 =
(3a)
��� � � � �
��
�
〈�� ����� ����〉 =

〈�� ����� ����〉 =

Bu çalşmada, nöral senkronizasyon en temel düzeyde
ele alnarak, iki nöronun elektriksel aktivitelerinin
senkronize olma şartlar farkl nörofizyolojik koşullar
altnda araştrlmştr. Bu amaçla, nöronlarn haberleşmede
kullandklar elektriksel ve kimyasal sinapslarla bağl olma
durumlar ayr ayr ele alnarak, nöronlarn farkl
uyarlabilirlik seviyelerine sahip olmalarnn, hücre
membranlar iyonik iletkenliklerinin ve iyon kanal
gürültüsünün iki nöronun senkronize olabilmesine etkileri
sistematik bir biçimde araştrlmştr.

��� ��� ��� �
�����

�� ��� ��� �

��� � � � �

��� � � � �

(3b)
(3c)

Burada ��� ve �� parametreleri srasyla toplam sodyum
ve toplam potasyum kanal saylarn ifade etmektedir.
Toplam kanal saylar, � büyüklüğündeki membran alan
ve
�� =�� �
eşitlikleri ile
için
��� =��� �
hesaplanmaktadr (aksi belirtilmedikçe �=106). Bu
eşitliklerdeki ��� =60μm-2 ve �� =18μm-2 değerleri iyon
���
kanal yoğunluklardr. Son olarak �� , her bir hedef
nörona komşu nörondan gelen toplam postsinaptik akmn
göstermektedir. Sinaps modeli olarak elektriksel bağlant
yapsnda iletim çift yönlüdür ve buna göre �. nöronun
toplam postsinaptik akm:
���
(4)
�� = �� ��� � �� �� � ��� = ��� �� � � �
şeklinde hesaplanmaktadr. Kimyasal uyarc sinapstik
bağlant yapsnda ise ikinci nöron hedef nörondur ve
toplam postsinaptik akm şu şekilde ifade edilmektedir:
���
(5)
�� = �� �� ��� � �� �� � = �

Şekil 1. N1 ve N2 etiketleriyle gösterilen nöron çiftlerinde elektriksel ve
kimyasal sinaps bağlantsnn şematik gösterimi ve iki nörona ait nöral
aktiviteyi temsil eden örnek membran potansiyellerinin çizimi.

II.

��� � ���
��� ��

Burada �� =70mV presinaptik nöronun sinaptik denge
potansiyelidir. �� ise salnan nörotransmiter madde orann
göstermektedir. Eşitlik (4-5)’te �� ve �� , srasyla
elektriksel ve kimyasal sinaptik iletkenlik parametreleridir.
Nörotransmiter madde salnm ile iletimin gerçekleştiği
kimyasal sinapslarda iletkenlik lineer olmayan bir değişim
göstermektedir. Buna göre bir nöron ��� =10mV ateşleme
eşiğini geçtiğinde nöronlara ait sinaptik iletkenlik �� kadar
artar ve zamanla üstel olarak aşağda ifade edildiği gibi
azalr: ��� = ��� ���� (�� =3ms alnmştr).

MODEL VE METOT

Çalşmada iyon kanal gürültüsü dinamiklerine entegre
edilen iki Hodgkin-Huxley (H-H) nöronundan oluşan bir
nörodevre ele alnmştr. Elektriksel ve kimyasal sinapslar
ile bağl nöron çiftleri Şekil 1’de şematize edilmiştir.
Stokastik H-H nöronu membran potansiyellerinin zamanla
değişimi aşağdaki denklemlerle verilmiştir [11]:
���� =� �� ��� ��� � �� �� ��� ��� �� ��� � ��� �
���
� �� ��� � �� �� �� � ��
(1)

Nöron ağndaki senkronizasyonun tanmlanmas için
ortalama membran potansiyelinin zaman ile değişimlerinin
tanmlanmas gerekmektedir.
�
(6)
∆� = 〈�� ���� 〉� � 〈�� ���〉�

Burada �� terimi membran potansiyelini ve �=1μF/cm2
membran kapasitansn ifade etmektedir. Maksimum kanal
iletkenlikleri sodyum için ��� =120mS/cm2, potasyum için
�� =36mS/cm2 ve sznt akm için �� =0.3mS/cm2 şeklinde
bu değerler standart olarak verilmektedir. Bunlara karşlk
olarak �� =-77mV, ��� =50mV ve �� =54.4mV değerleri de
iyon akmlarna ait denge potansiyelleridir. �� , �. nörona
dşardan uygulanan harici akmdr. Sodyum kaplarnn
aktivasyon ve inaktivasyonu �� ve �� , potasyum
kaplarnn aktivasyonu ise �� olaslğ ile kontrol
edilmektedir. İyon kaplarnn rasgele hareketi nöron

denklemindeki 〈 . 〉 işareti zamansal ortalamay
belirtmektedir. �� ��� = ∑�
��� �� ����� denklemi uzaysal
ortalamadr. Nöral aktivitede popülasyon ortalamas
varyans şu şekilde ifade edilmektedir:
�
�
�
(7)
∆= ∑�
���� 〈�� ��� 〉� � 〈�� ���〉� �
�
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içerdiğinden tek yönlü ve yaştr. Uyarc tipteki kimyasal
sinapslara rağmen yüksek sinaptik iletkenlik seviyelerinde
dahi senkronizasyon oluşmamaktadr. Uyarlabilirlik
seviyeleri eşit olan nöron çiftinde tam senkronizasyonun
oluşmas için uyarlabilirlik ve artan iletkenlik seviyeleri
yeterli olmasa da, diğer farkl �� değerlerine kyasla
özellikle düşük ve yüksek iletkenlik seviyelerinde
senkronize olmaya daha eğilimli bir davranş sergilediği
görülmüştür.

Sonuç olarak senkronizasyon � � ∆� ∆�� denklemi ile
hesaplanmaktadr. Nümerik çözümlemeler için adm aralğ
10μs seçilen Euler-Maruyama yöntemi kullanlmştr.
SONUÇLAR

Hodgkin-Huxley
modelinde
nöronun
dinamik
davranşn belirlemek için harici uyartm akm �
biyofiziksel bir olgu olan uyarlabilirliğin modellenmesi
için kullanlmştr. Uyarlabilirlik parametresi bir nöronun
dinlenim ve sürekli ateşleme durumunu açk bir şekilde
ayrmaktadr. Dinamik sistem teorisine göre, Hopf
dallanmas yaptğ noktada Hodgkin-Huxley nöronu belirli
bir frekansta ateşlemeye başlar. Buna karşlk HodgkinHuxley modeli uyartm ve ateşleme orannn parçal kazanç
fonksiyonu ve tip-II uyarlabilirliği sergilemektedir. Bizim
modelimizde uyarlabilirliğin dallanma noktas olan bu
kritik değer �=6.26μA/cm2 olarak bulunmuştur. Bu
noktann öncesinde nöron uyarlabilir kabul edilirken,
sonrasnda sürekli ateşlediğinden dolay pacemaker olarak
isimlendirilir.

Nöral aktivitenin spayk dizileri ile gerçekleştiği
varsaylrsa, bu aktiviteler iyon kanallar vastasyla taşnan
iyon akmlar ile gerçekleşmektedir. Bunlarn en başnda
sodyum iyon akm gelmektedir. Sodyum iyon akmnn
oluşmasnda sodyum (Na+) iyon kanal iletkenliği önemli
bir parametredir. Çalşmamzn bu ksmnda, sodyum kanal
iletkenliği değiştirilerek nöral sistem senkronizasyonu
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir.
A

B
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Şekil 3. A) Elektriksel ve B) kimyasal sinaptik iletkenliğin fonksiyonu
olarak N2 hedef nörona ait ��� değerinin senkronizasyona etkisi. Sistem
parametreleri �� =�� =6.8μA/cm2, N1 için ��� =120mS/cm2 seçilmiştir.
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Bu kapsamda, incelenen nöron çiftinde homojen ya da
heterojen
uyarlabilirliklere
sahip
hücrelerin
senkronizasyon durumlar elektriksel ve kimyasal sinaptik
iletkenlik seviyesinin bir fonksiyonu olarak analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.
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1

S

III.
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İlk olarak elektriksel sinapslarla bağl nöronlarda kanal
iletkenliği kontrollü olarak değiştirilmiş, sinaptik
iletkenliğin fonksiyonu olarak senkronizasyon ölçümü
yaplmştr. N1 ve N2 nöronlarna ait sodyum iletkenlikleri
bakmndan homojen bir sistem oluşturulduğunda
senkronizasyonun hzlca gerçekleştiği ancak artan farkl
iletkenlik seviyelerine gidildikçe senkronizasyon için
monoton artan sinaptik iletkenlik değerlerine ihtiyaç
olduğu ortaya çkmaktadr. Ancak kimyasal sinapslarda,
sodyum iletkenliğinin en düşük değerinden yüksek olanlara
gidilirken öncelikle tam senkronizasyonun sağlanamadğ,
��� >120mS/cm2 için sinaptik iletkenliğe bağl olarak
senkronizasyon derecelerinde hzl değişimlerin yaşandğ
görülmektedir. Şöyle ki, sinaptik iletkenliğin belli bir
derecesinde nöron davranşlar farkllaşmakta ve daha
sonra hemen tam senkronizasyon oluştuğu anlaşlmaktadr.
Daha sonra artan iletkenlikler nedeniyle oluşan daha büyük
genlikli sinaptik akmlarn neden olduğu uyarc yöndeki
aktiviteler hedef nörona ulaşarak senkronizasyonu bozma
eğilimi göstermektedir. Anlatlan bu durum artan ���
değerlerinde daha da yüksek sinaptik iletkenliklerde
gerçekleşmektedir.

0

10

Şekil 2. A) Elektriksel ve B) kimyasal sinapslarla bağl olan nöron çiftinde
sinaptik iletkenliğin fonksiyonu olarak farkl uyarlabilirlik durumlarnn
senkronizasyona etkisi. N2 hedef nöron için �� =6.3μA/cm2 alnmştr.

İlk olarak elektriksel sinapslarda senkronizasyon
ölçeklendirilmiştir. N2 nöronu için akm parametresi
�� =6.3μA/cm2 alnarak sistemin sürekli ve düzenli
ateşlemeler yaptğ bir durum elde edilmiştir (Şekil 2A). Bu
durumda yalnzca ayn uyarlabilirlik seviyelerindeki nöron
çiftinin kolaylkla senkronize olduğu görülmüştür. Ancak
uyarlabilirlik seviyesi N1 için arttrlarak heterojen
durumlar göz önüne alndğnda senkronizasyon için
yüksek iletkenlik değerlerinin gerektiği gözlenmektedir.
Uyarlabilirlik seviyesinin artmasyla senkronizasyon için
ihtiyaç duyulan sinaptik iletkenlik değerinin de artmakta
olduğu anlaşlmaktadr.
Kimyasal sinapslarn varlğ söz konusu olan sistemde
ise senkronizasyonun sağlanmasnn çok daha güç olduğu,
yüksek kimyasal sinaptik iletkenlik değerlerinde bile tam
senkronizasyon durumuna ulaşmasnn mümkün olamadğ
gözlenmektedir. Bu durumda nöronlar arasndaki sinaptik
iletişim kimyasal madde (nörotransmiter) salnm,
difüzyonu ve hedef nörona ulaşmas mekanizmalarn

İyon kanallar sinir hücre membrannda eşit olarak
belirli bir yoğunlukta dağlmşlardr. Her bir iyon kapsnn
açlp kapanma hz ayn olduğu kabul edilmektedir. Küçük
bir membran alanna sahip nöronda bu durum iyon kap
saysnn az olmas anlamna gelir. Buna karşlk rasgele
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farkl frekanslarda çalşan nöron çiftlerinin de uygun
bağlantllkla senkronizasyon oluşturabilecekleri ortaya
konulmuştur. Bu sonuçlar şğnda fonksiyonel bozukluklar
ve biyofizyolojik heterojenlikler içeren bir nöral sistemde
senkronizasyon durumuna ulaşmak için başka bir
homojenliğe ve belirli bir derecede iyileştirilmiş kuplaj
şiddetine gerek duyulmaktadr. Son olarak, iyon kanal
gürültüsünün, heterojen olana kyasla, homojen bir
nörodevrede senkronizasyonun elde edilebilmesi için daha
yardmc bir biyolojik bileşen olduğu bulunmuştur.

iyon kap konumlar arasnda standart sapma yüksek
olacaktr. Ancak büyük membran alanna sahip bir nöron
söz konusu olduğunda ise iyon kap says da ayn oranda
büyük olacaktr. Büyük miktarda rasgele iyon kap hareketi
srasnda standart sapma miktar ters oranda düşecektir.
Bahsedilen bu standart sapma miktar nöron membrannda
iyon kaplar tarafndan oluşturulan gürültünün şiddetini
tarif etmektedir. Son olarak bu admda, hücre membran
alanna göre değişen iyon kanal gürültüsünün nöral sistem
senkronizasyonuna etkisini araştrlmştr. Elde edilen
sonuçlar Şekil 4’te verilmiştir.
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Her iki bağlant şeklinde nöronlar arasndaki iletişimin
nispeten yüksek kuplaj şiddetine sahip olduğu
varsaylmştr.
Kanal
gürültüsüne
bağl
olarak
senkronizasyon ölçüldüğünde, nöral devrenin düşük
gürültü seviyelerinde senkronize olamadğ görülmüştür.
Ancak kimyasal sinapslarda uyarlabilirlikleri ayn nöron
çiftinde senkronize olma eğiliminin çok yüksek olduğu
görülmektedir. Daha yüksek frekanslarda ateşleyen bir
presinaptik nöron olduğunda, her iki durumda da nöral
devremizin senkronizasyonunun ancak yüksek gürültü
seviyelerinde ve güçlükle sağlanabildiği anlaşlmaktadr.
Eğer komşu nöron ayn kritik uyarlabilirlik seviyesine de
yakn noktada bir uyarlabilirliğe sahipse (ܫଵ =6.3μA/cm2),
elektriksel sinapslarla bağl nöronlar arasndaki
senkronizasyonun düşük gürültü seviyelerinin hemen
ardndan yüksek oranda ve kolaylkla sağlanabildiği
bulunmuştur.
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