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Özetçe —Yapılan çalışmalarda farklı frekanslı iki veya daha
fazla sinyalle maruz kalan nöronların bu frekansların haricin-
deki frekanslarda ateşleme yapabildikleri gösterilmiştir. Bu olgu
Hayalet Rezonansı (Ghost Resonance, GR) olarak bilinir. Bu
çalışmada Hodgkin-Huxley (H-H) nöronlarından oluşan iki kat-
manlı ileri beslemeli (Feed Foward Loop, FFL) ağda GR ol-
gusu araştırılmıştır. FFL ağının birinci katmanında bulunan
iki nörona her birine farklı frekanslı periyodik sinyal uygu-
lanmış ve FFL ağının ikinci katmanındaki nöronun ateşleme
davranışı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda FLL ağındaki
üçüncü nöronun birinci ve ikinci nörona uygulanan sinyallerin
frekansları arasındaki farkının mutlak değeri olan bir frekansta
ateşleme yaptığı görülmüştür. Bu sonuçlar H-H nöronlarında GR
olgusunun varlığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler—Hodgkin-Huxley nöronu; Hayalet rezo-
nans; perde algısı.

Abstract—Studies have shown that neurons exposed to two
or more signals with different frequencies can fire at frequencies
other than these. This phenomenon is known as Ghost Resonance
(GR). In this study, GR phenomenon was investigated in a two-
layer feed forward loop (FFL) network consisting of Hodgkin-
Huxley (H-H) neurons. Periodic signals with different frequencies
were applied to each of the two neurons in the first layer of the
FFL network. The firing behavior of the neuron in the second
layer of the FFL network has been studied. The results show that
the third neuron in the FLL network fires at a frequency that
is the absolute value of the difference between the frequencies of
the signals applied to the first and second neurons. These results
reveal the presence of GR phenomenon in H-H neurons.

Keywords—Hodgkin-Huxley neuron; Ghost resonance; pitch
perception.

I. GİRİŞ

Farklı çevresel etkiler altında çalışan nöronlar, sinir sistem-
inin sinyal algılama mekanizmasının temelini oluşturmaktadır-
lar. Nöronlar bulundukları ortamdan kaynaklanan farklı çevre-
sel bozucu etkilere maruz kalmaktadırlar. Nöronları etkileyen
bu çevreler faktörler son yıllarda araştırmacıların yoğun ilgisini
çekmektedir [1-5]. Nöronları etkileyen en önemli çevresel
faktörün gürültü olduğu düşünülmektedir [1-2]. Gürültünün
nöronların sinyal işleme ve kodlamasında etkili bir rol aldığı
bilinmektedir [1-2]. Gürültünün nöronal sistemde bilgi kod-
lamasına olan etkileri hem deneysel hem de nümerik olarak
çalışılmıştır [1-2,6-7]. Bu çalışmalarda gürültünün dinamik

nöron sisteminde bilgi kodlamasına olumsuz etkilerin yanı
sıra olumlu etkilerinin de olduğu rapor edilmiştir [1-2,6-7].
Nöronların kendilerine uygulanan eşik altı sinyallere tepkisinin
gürültünün belli bir değerinde optimize olması Stokastik Re-
zonans (SR) olarak bilinir ve literatürde geniş bir şekilde
çalışılmıştır [6-7]. Örneğin Duglass ve arkadaşları gürültünün
kerevit balığının izole tek bir duyu nöronunun zayıf sinyal
işleme yeteneğine olan etkileri çalışmışlardır [2]. Bu çalışmada
kerevit balığının duyu nöronunun gürültünün belli değerinde
zayıf sinyal işleme yeteneğinde önemli derecede artma mey-
dana geldiğini rapor etmişlerdir. Liu ve arkadaşları tek bir H-
H nöronunda ve H-H nöronlarından oluşan nöronal ağlarda,
nöronlara ait sinyal gürültü oranlarını (Signal-to-Noiseratio,
SNR) incelemişlerdir [8]. Bu çalışmada H-H nöronlarının
SNR değeri gürültünün belli değerlerinde optimize olduğunu
nümerik hesaplama yöntemleri ile göstermişlerdir. Ayrıca
Sakamura ve Aihara arka plan nöronal aktivitenin H-H nöro-
nunun sinyal işleme performansı üzerindeki etkilerini ele
almışlardır [9]. Bu çalışmada, H-H nöronların bilgi işleme
kabiliyetleri, gürültüye benzer arka plan nöronal dalgalan-
malara bağlı olarak, SR benzeri davranış sergilediği ortaya
konulmuştur.

Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda, yüksek frekanslı işaret-
lerin, nöronların bilgi işleme yetenekleri üzerinde gürültüye
benzer etkiler meydana getirdikleri rapor edilmiştir [4-5].
Yüksek frekanslı işaretlerin belli bir genliğinde, zayıf genlikli
ve düşük frekanslı bilgi işaretinin nöronlar tarafında daha iyi
algılanması Titreşimsel Rezonans (Vibrational Resonance, VR)
olarak bilinir. Bu olgu son yıllarda araştırmacıların yoğun
ilgisini çekmektedir [4-5]. Diğer taraftan nöronlar kendilerine
uygulanan sinyallere karşılık aksiyon potansiyeli (spayk) veya
spayk dizini ile cevap verirler. Nöronların sinyalleri algılaya-
bilmesi sinyallin özelliklerine bağlıdır. Örneğin bir nöronun
herhangi bir girişe tepki verebilmesi için uyaranın belli bir
genlik değerine sahip olması gerekmektedir. Öte yandan nöro-
nun sinyali algılayabilmesi sinyalin sadece genliğine değil
aynı zamanda frekansına bağlıdır [10-12]. Yapılan deneysel ve
hesaplamalı çalışmalarda nöronların sadece belli bir frekans
aralığını algıladıkları ortaya konulmuştur [10-12]. Örneğin
Wang ve arkadaşları nöronların eşik altı sinyalleri kodlamak
için, gürültüden belli bir frekans aralığında, daha fazla yarar-
landığını ortaya koymuşlardır [11]. Pankratova ve arkadaşları
nöronların belli bir frekans aralığına sahip periyodik sinyallere,
uygun genlik değerlerinde, spayk ile cevap verdiklerini ortaya
koymuşlardır. Bu frekans aralığı dışında periyodik sinyallin
genliği çok büyük olsa dahi nöronların bu sinyallere karşılık978-1-7281-8073-1/20/ $31.00 c©2020 IEEE
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ateşleme oluşturmadıklarını gözlemlemişlerdir [12].

Ayrıca yapılan çalışmalarda nöronların çok geniş bir
frekans aralığında ateşleme yaptıkları ortaya konulmuştur [13].
Beyindeki herhangi bir nöronun diğer nöronlarla sinaptik
bağlantı yolu ile birçok bağlantı yaptığı göz önüne alındığında,
nöronların birden çok frekanslı girdilere maruz kaldıkları
açıktır. Bu bağlamda literatürde iki ve daha fazla frekanslı
sinyallerin, nöron dinamiklerine etkisini inceleyen farklı çalış-
malar yapılmıştır [4-5]. Klasik SR’de, temelde tek frekanslı
işaretlerin nöron dinamiklerine olan etkilerine odaklanılmıştır.
Fakat son çalışmalarda, nöronların çok-frekanslı sinyallere
verdikleri cevapların, bu frekansların bileşenlerinde SR’ye
benzer davranışlar sergilediklerini ortaya koymaktadır [14-16].
Örneğin iki farklı frekansa sahip sinyale maruz kalan bir
nöronun, bu iki farklı frekansın ortak harmoniğinde, gürültüye
bağlı maksimal yanıt verdiği gösterilmiştir [14-16]. Bu olgu
literatürde hayalet stokastikrezonans (Ghost Stochastic Reso-
nance, GSR) olarak ifade edilir [14-16]. Çünkü nöronun yanıt
verdiği frekans girişte uygulanan bir frekans değildir. Chialvo
ve arkadaşları nöronal sistemin bu yolla sinyal algılamasının
beyinsel sistemin karmaşık tonları algılama mekanizmasının
ortaya konulması açısından önemli olduğunu öne sürmüşlerdir
[15-16]. Balenzuela ve García-Ojalvo karmaşık seslerin perde
algılama mekanizmasını ortaya koymak için nöronal GSR
dinamiklerini çalışmışlardır. Bu çalışmada perde algılamasının
GSR vasıtasıyla ortaya çıkabileceği öne sürmüşlerdir [14].

Bu çalışmada, herhangi bozucu bir etki olmadan (deter-
ministik durumda) FFL ağında H-H nöronlarında Hayalet
Rezonans (Ghost Resonans, GR) olgusu ele alınmıştır. Elde
edilen sonuçlar, H-H nöronlarının, iyi tasarlanmış ağlarda,
GR olgusunu sergilediklerini göstermiştir. FFL ağında iki
farklı frekanslı periyodik işaretle sürülen nöronlar tarafında
uyarılan başka bir nöronun bu iki frekansının farkı olan başka
bir frekansta ateşleme yaptığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda
biyolojik olarak gerçekliğe en yakın H-H nöronların perde
algısına sahip oldukları kanıtlanmıştır.

II. MODEL VE METOT

FFL ağında bulanan her bir H-H nöronunun zar geriliminin
(voltajı) zamanın bir fonksiyonu olarak ifade eden diferansiyel
denklem aşağıdaki gibi ifade edilir [3]:

C
dvi
dt

= −IiNA − IiK − IiL + Ii + Iisyn, i = 1, 2, 3 (1)

Burada vi ağdaki i. nörona ait membaran potansiyelini,
C = 1µF/cm2 membran kapasitansını ifade etmektedir.
IiNA = GNAm

3
ihi(vi − VNA), IiK = Gkn

4
i (vi − VK) ve

IiL = GL(vi − VL) sırasıyla sodyum, potasyum ve kaçak
akım iyonlarından kaynaklı zar üzerine düşen akımları ifade
etmektedirler. GNA = 120mS/cm2, GK = 36mS/cm2 ve
GL = 0.3mS/cm2 sırasıyla sodyum, potasyum ve kaçak
iyon kanallarının maksimum iletkenliğini ifade etmektedirler.
VNA, VK ve VL sırasıyla sodyum, potasyum ve kaçak iyon
toparlanma gerilimlerini temsil etmektedirler. m, n ve h kapı
değişkenleri aşağıdaki gibi ifade edilir.

dxi

dt
= αxi

(1− xi)− βxi
(2)

Şekil 1: İki katmandan oluşan FFL motif ağın şematik göster-
imi. Ağdaki birinci ve ikinci nöron arasında sinaptik bağlantı
mevcut değil iken birinci ve ikinci nöron üçüncü nöronu
sinaptik bağlantı yolu ile etkilemektedirler.

Denklem (1) de verilen Ii i. nörona uygulanan akımı
ifade etmektedir. Ağdaki her bir nörona uygulanan Ii akımı
aşağıdaki gibi ifade edilir.

Ii = Asin(2πfit) (3)

Burada A = 2µA/cm2 nöronlara uygulanan harici sinyalin
genliği, fi i. nörona uygulan sinyalin frekansını ifade etmek-
tedir. Bu çalışmada ağdaki 1. nöron için f1 = 50Hz ve ikinci
nöron için f2 = 40Hz olarak alınmıştır. Ayrıca ağdaki 3.
nörona herhangi bir harici uyartı uygulanmamıştır.

FFL ağında bulanan nöronlara etki eden sinaptik akım
Denklem (1)’de Iisyn ile verilmiştir. Bu çalışmada ağda bu-
lunan nöronların yaptıkları bağlantılar kimyasal olduğu kabul
edilmiştir. i. nörona etkin eden toplam sinaptik akım Iisyn =∑3

j=1, i �=j I
syn
ij ile hesaplanır. Burada j. nörondan kaynaklı i.

nörona etkileyen akım Isynij ile ifade edilmektedir:

Isynij = κsj(t)(Erev − vi) (4)

dsi
dt

=
−s

τsyn
+ δ(t− to) (5)

Burada sj j. nöronun açık reseptörlerin oranını ifade et-
mektedir. κ sinaptik bağlantı iletkenliğini ifade temektedir ve
κ = 0.1 olarak alınmıştır. Erev parametresi sinaptik topar-
lanma potansiyelidir ve değeri sinaps tipini belirler. Dinlenme
potansiyelinden daha büyükse (yaklaşık 0mV ), ör. Erev =
70mV , sinaps uyarıcıdır; daha küçükse, ör. Erev = −10mV
, sinaps engelleyicidir. Bu çalışmada bütün sinaptik tipleri
uyarıcı olarak kabul edilmiştir. t0 nöronun ateşleme zamanını
ifade etmektedir. Şekil 1’de bu çalışmada kullanılan iki kat-
manlı FFL şematik gösterimi verilmiştir. Bu ağda sinaptik
bağlantılar tek yönlü ve okun gösterdiği tarafa doğrudur. Bu
bağlamda FFL ağındaki 1. ve 2. nöronu herhangi bir sinaptik
akım etkilememektedir. FFL ağındaki 3. nöron hem 1. nöron
hem de 2. nörondan kaynaklı sinaptik akıma maruz kalmak-
tadır.

III. SONUÇLAR

Bu çalışmada öncelikle farklı periyodik işaretler ile
uyarılan 1. nöron ve 2. nöronun zar potansiyelinin za-
manla değişimi sırasıyla Şekil 1a ve Şekil 2b’de sunulmuştur.
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Şekil 2: FFL ağındaki üç nöronun membran gerilimin zamanla
değişimi. a) 1. nöron b) 2. nöron c) 3. nöron

Ayrıca Şekil 2c’de girişinde herhangi bir sinyal olmayan 3.
nöronun zar geriliminin zamanla değişimi verilmiştir. Şekil
1a’daki sonuçlar incelendiğinde nöronun kendisine uygulanan
periyodik sinyalin frekansına bağlantı bir şekilde ateşlediği
görülmektedir. 1. nörona uygulanan sinyalin frekansı f1 =
50Hz olarak alınmıştır. Bu bağlamda 1. nöronun ateşleme
periyodu yaklaşık olarak T 1

fire ≈ 20ms olduğu gözlemlen-
miştir. Benzer bir şekilde Şekil 1b’de 2. nörona uygulan periy-
odik sinyalin frekansı f2 = 40Hz olarak kabul edilmiştir. Bu
nedenle 2. nöronun ateşleme periyodu T 2

fire ≈ 25ms olarak
elde edilmiştir. 1. ve 2. nöronların ateşleme frekansı kendileri
uygulanan işaretin frekansı ile paralellik göstermektedir. Diğer
taraftan Şekil 1c’de 3. nöron zar potansiyeli incelendiğinde, 3.
nöron ateşleme frekansı hem 1. nörona hem de 2. nörona uygu-
lanan sinyalin frekansı ile herhangi bir bağlantı söz konusu
değildir. 3. nöronun ateşleme frekansı 10Hz civarında olduğu
gözlemlenmiştir. Bu frekans değeri 3. nöronu uyaran nöronlara
uygulanan sinyallerin frekansları arasındaki farka, f1 − f2,
eşittir. Benzer bulgular Balenzuela ve García-Ojalvo tarafında
yapılan çalışmada da rapor edilmiştir [14].

Şekil 2’de verilen sonuçları daha da detaylandırmak için
Şekil 3’te FFL ağındaki her nöronun yaptıkları ateşlemelerin
zaman aralığı histogramı (inter-spike interval histograms,
(ISIHs) ) verilmiştir. Şekil 3’te verilen sonuçlar Şekil 2’deki
burguları doğrulamaktadır. Şekil 3a’da verilen sonuçlar göz
önüne alındığında 1. nöronun ateşleme periyodu kendine uygu-
lanan sinyallin frekansı bağlantılı olduğu gözükmektedir. Bu
durum 2. nöron içinde geçerlidir. Diğer taraftan 3. nöro-
nun spayk zaman aralığı incelendiğinde (Şekil 3c), nöronun
ateşleme zaman aralığının hem birinci nörona hem de ikinci
nörona uygulanan sinyal ile herhangi bir paralellik söz konusu
değildir. FFL ağındaki 3. nöronun ateşleme zaman aralığı
T 3
fire = 100ms olduğu gözükmektedir. Bu durumda ağdaki 3.

nöronun ateşleme frekansı f3
fire = 10Hz olduğu ortaya çık-

maktadır. Bu frekans değeri 1. ve 2. nörona uygulanan sinyal-
lerin frekans farkına eşittir. Bu durumda ağdaki 3. nöronun
osilasyon frekansı sistem uygulanmayan bir frekans olduğu
anlaşılmaktır. Sisteme uygulanmayan bir sinyallin çıkışta or-
taya çıkması H-H nöronlarında perde algısı olduğunun açık bir

Şekil 3: Ağdaki nöronların ateşleme zaman aralığı histogramı
sunulmuştur a) 1. nöron b) 2. nöron c) 3. nöron

göstergesidir.

Şekil 2 ve Şekil 3’te sunulan sonuçların nedenlerini or-
taya koymak amacı ile Şekil 4’te birinci ve ikinci nörona
uygulanan eşik üstü periyodik sinyallerin zamanla değişimi
verilmiştir. Ayrıca Şekil 4’te 3. nöronu etkileyen sinaptik
akımın zamanla değişimi gösterilmiştir. Şekil 4’te verilen
sonuçlar incelendiğinde FLL ağındaki 1. veya 2. nöronun
tek başına ateşlemesi 3. nöronda ateşleme oluşmasını sağla-
mamıştır. Bunun sebebi H-H nöronunun ateşlemesi için akımın
yetersiz kalmasıdır. Çünkü bu durumda 3. nörona tek bir
sinaptik kanaldan akım akmaktadır. Öte yandan iki sinyalin
kesiştiği anlarda FFL ağının birinci katmanında bulan her iki
nöron ateşlemektedir ve 3. nörona her iki sinaptik kanaldan
akım akmasına neden olmaktadır. Bu durumda ağdaki 3.
nöronda ateşleme sağlayacak akım meydana gelmektedir. Bu
iki sinyalin kesişme periyodu 10 ms’dir. Bununla bağlantılı
olacak şekilde 3. nöronun ateşleme periyodu da 100ms olduğu
ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak deterministik durumda H-H nöronlarında
oluşan FFL ağında GR olgusu araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlardan H-H nöronları GR sergiledikleri ortaya çıkmak-
tadır. Ayrıca bu sonuçlar H-H nöronların karmaşık frekanslı
sinyallerin (müzik tonları gibi) perde algılama yolu ile al-
gıladıkları ortaya koymaktadır
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Şekil 4: Uygulan sinyallere bağlı olarak 3. nöronu etkileyen
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