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Özetçe—Bu çalşmada, stokastik Hodgkin-Huxley 

nöronlarndan oluşan bir biyolojik küçük-dünya nöral ağnn 
ateşleme paterni üzerinde iyon kanal bloklamasnn ve öz-
sinapsn (nöronun aksonundan veya somasndan kendi 
dentritlerine yaptğ geri besleme) etkileri incelenmiştir. 
Yaplan çalşmada ağdaki tüm nöronlarn kimyasal öz-
sinapsa ve sabit bir membran alanna sahip olduğu kabul 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ağn düzenliliği 
üzerinde öz-sinaps parametrelerinin ve kanal bloklanmasnn 
farkl etkilerinin olduğu görülmüştür. Ağn ateşleme 
düzenliliğinin potasyum kanallarnn bloklanmasyla 
artarken sodyum kanallarnn bloklanmas ile azaldğ 
görülmüştür. Ayrca öz-sinaps iletkenliği arttkça ağn 
düzenliliğinin arttğ belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler — öz-sinaps; kanal bloklama; iyon kanal 
gürültüsü; küçük-dünya nöral ağlar. 

 

Abstract—In this paper; the effects of autapse (a kind of 
synapse formed between the axon of the soma of a neuron and 
its own dendrites) and ion channel blocking on the firing 
regularity of a biological small-world neuronal network, 
consists of stochastic Hodgkin-Huxley neurons, are studied. In 
this study, it is assumed that all of the neurons on the network 
have a chemical autapse and constant membrane area. 
Obtained results indicate that there are different effects of 
channel blockage and parameters of the autapse on the 
regularity of the network. It is found that the firing regularity 
of the network is decreased with the sodium channel blockage 
while increased with potassium channel blockage. Besides, it 
is determined that regularity of the network augments with 
the conductance of the autapse.  

Keywords — autapse; channel blocking; ion channel noise; 
small-world neuronal netwoks.  
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I. GİRİŞ 
Sinir sistemi; canllarn çevreleri hakknda bilgi 

edinmesine, işlemesine ve vücudun farkl bölgelerine 
iletilmesine yardm eden milyarlarca sinir hücresi (nöron) 
ile bunlar arasndaki sinaptik bağlantlardan meydana gelen 
karmaşk bir biyolojik yapya sahiptir [1]. Bu karmaşk 
yapda bilgi iletiminin sinaptik bağlantlar araclğyla 
yapldğ kabul edilmektedir [2,3]. Literatürde sinapslar 
genellikle elektriksel ve kimyasal olmak üzere iki farkl 
şekilde snflandrlmaktadr [4]. Fakat nörobiyologlar baz 
nöronlarn sinaptik bağlantlarn hücresel boyutta bir 
geciktirilmiş geri besleme mekanizmas oluşturacak şekilde 
tekrardan kendileriyle yaptklarn bulmuşlardr [5-9]. Bu 
yapdaki sinaptik bağlantlar Van der Loss ve Glaser 
tarafndan öz-sinaps (autapse) olarak adlandrlmştr [10]. 
Bilinenlerden farkl bir yapya sahip olan bu sinaps türünün 
beynin farkl bölgelerindeki nöronlarda (neokorteks, 
beyincik gibi) oldukça yaygn olduğu tespit edilmiştir [7,11-
13]. Yaplan birçok çalşmada, bu sinaps türünün nöronlarn 
ateşleme dinamikleri üzerinde de önemli bir etkiye sahip 
olduğu ortaya konulmuştur [14-22]. Örneğin; Wang ve 
arkadaşlarnn Hindmarsh-Rose ve Hodgkin-Huxley (HH) 
nöron modellerini kullanarak gerçekleştirdikleri 
çalşmalarnda, nöronun ateşleme dinamiklerinin öz-
sinapstik bağlantlar nedeniyle değiştiğini göstermişlerdir 
[14,15]. Yilmaz ve Ozer; stokastik HH nöronunun zayf 
periyodik uyartmlar alglama performansnn öz-sinaps 
parametrelerine bağl artrlabileceği veya azaltlabileceğini 
göstermişlerdir [16]. Ayrca Yilmaz ve arkadaşlar ölçeksiz 
(SF) ve küçük-dünya ağ yapsna (SW) sahip nöral ağlarda 
ritmik aktivite iletiminin öz-sinapsa kaynakl değiştiğini 
tespit etmişlerdir [17,18].  Yan sra SW ağ yapsna sahip 
bir nöral ağda öz-sinapsn senkronizasyon geçişlerine ve 
çoklu koherans rezonans olayna yol açtğ gösterilmiştir 
[19-21]. Son zamanlarda yaplan bir çalşmada eşik-alt 
sinüsoidal uyartma maruz kalan HH nöronunda öz-sinapsn 
nöronun hem ateşleme dinamiğini düzenlediği hem de eşik-
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alt uyartmn alglanmasn kolaylaştrdğ ortaya 
koyulmuştur [22].  

Öte yandan bilgi işlemenin gürültü ortamda 
gerçekleştiği nöral sistemlerde; gürültünün umulann aksine 
bilgi işlemede olumlu etkileri olduğu bilinmektedir [23]. 
Nöronlardaki en önemli gürültü kaynağn membran 
üzerinde gömülü olan gerilim kontrollü iyon kanallar 
oluşturur [24]. İyon kanal gürültüsünün şiddeti, membran 
üzerinde bulunan toplam iyon kanal saysna, dolaysyla 
membran alanna bağldr. Fakat gürültünün asl şiddetini, 
nöronun ateşleme annda açk (aktif) durumda bulunan iyon 
kanal says belirlemektedir [25]. Dolaysyla, nöron 
dinamiklerinin incelenmesinde belirli bir membran 
alanndaki aktif kanal saysnn denetlenmesi önemlidir. Bu 
bağlamda deneysel çalşmalarda iyon kanallarn tamamen 
bloklamak veya aktif kanal saysn azaltmak amacyla 
genellikle tetraethylammonium ve tetradotoxin gibi baz 
toksinler kullanlmaktadr [26]. Bu çalşmalarn yan sra 
matematiksel nöron modelleri kullanlarak iyon kanal 
saysndaki değişimin nöron dinamikleri üzerindeki 
etkilerin incelendiği birçok çalşma bulunmaktadr [27-35]. 
Yaplan çalşmalarda iyon kanal bloklamasnn nöronun 
ateşleme dinamikleri üzerinde birçok farkl etkiye sahip 
olduğu gösterilmiştir. Yaplan bu çalşmada, stokastik HH 
nöronlarndan oluşan bir küçük dünya nöral ağnn ateşleme 
dinamiklerinin hem kanal bloklama hem de öz-sinaps 
olmas durumunda nasl değiştiği incelenmiştir. Bu amaçla 
Newman-Watts topolojisine [36] göre oluşturulan ağdaki 
tüm nöronlarn kimyasal öz-sinapsa sahip olduklar ve ayn 
oranda bloklamaya maruz kaldklar kabul edilmiştir.  

II. MODEL VE METOT 
Öz-sinapstik bağlantlara sahip stokastik HH 

nöronlarndan oluşan bir Newman-Watts SW ağnda bir 
nöronun membran geriliminin zamanla değişimi; 

�� ���
�� = −������, ℎ����� − ���� − ��������� −

��� − ����� − ��� + ∑ ��� ������ − ������ + �����          (1) 

 şeklinde ifade edilmektedir [37]. Burada Cm=1μF/cm2 

membran kapasitesi, Vi i. nöronun membran gerilimi olup; 
ENa=115mV, EK=-12mV ve EL=10.6mV srasyla sodyum, 
potasyum ve kaçak denge gerilim değerleridir. Iauti i. 
nöronun öz-sinapsn temsil eden geri besleme akm olup 
aşağdaki gibi tanmlanmaktadr: 

 ����� = −����������� − �������� − ���;		  (2a) 
��� − ��� = ���� + ��� �−���� − ��� − ����        (2b) 

Burada gauti ve τi i. nöronun öz-sinapsn kuplaj şiddetiyle 
iletim gecikmesi olup, Vsyn de sinaptik dinlenim gerilimidir. 
Bu çalşmada ağdaki nöronlarn gauti ve τi değerleri eşit kabul 
edilerek, eşitlikteki diğer parametreler k=8, θ=-0.25 ve 
Vsyn=2mV olarak alnmştr. Denklem (1) de εij ağdaki i. ve 
j. nöronlar arasndaki bağlant şiddeti olup, nöronlar 
arasnda bağlant var ise 0.1 aksi durumda 0 olarak 
alnmştr. GNa, GK ve GL da srasyla sodyum, potasyum ve 

kaçak iyon kanallarnn iletkenlik değerleridir. Modelde 
kaçak iyonlara ait iletkenlik sabit iken (GL=0.3mScm-2); 
membran gerilimine bağl değişen sodyum ve potasyum 
makroskobik kanal iletkenlikleri aşağdaki gibi ifade edilir 
[31-34]: 

iiNaNaiiNa hmxghmG 3max),( =       (3a)  
4max)( iKKiK nxgnG =       (3b) 

Burada gNa
max=120mScm-2 ve gK

max=36mScm-2 srasyla 
maksimum sodyum ve potasyum kanallarnn iletkenlik 
değerlerdir. m, h ve n srasyla sodyum kanal aktivasyon, 
inaktivasyon kaplar ile potasyum kanal aktivasyon 
kapsnn açk olma olaslklarn veren kap değişkenleri; χi 
ise i=(Na, K) aktif i-tipi iyon kanal saysnn membran 
alanndaki toplam i-tipi iyon kanal saysna (Ni) orandr. m, 
n  ve h değişkenlerinin değişim hz Langevin denklemi ile 
tanmlanmaktadr [38]: 

iiiixixix
i hnmxtxx

dt
dx

i
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Burada αx ve βx kap değişkenleri kontrol eden hz 
fonksiyonlar, ζx(t) sfr ortalamal beyaz gauss 
gürültüsüdür. Bu gürültünün değeri aktif kanal saysyla 
ilintili olup öz ilişki denklemi:  
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Burada S düğümün alan, NNa ve NK da sodyum ve 
potasyum toplam kanal saysn göstermektedir. ρNa=60 
kanal/μm2 ve ρK=18kanal/μm2 sodyum ve potasyum için 
iyon kanal yoğunluk değerleridir. Çalşmada nöral ağ; 
başlangçta birbirleriyle k = 2 adet bağlant yaparak düzenli 
bir yap oluşturan N = 60 adet özdeş nöron arasndaki hiçbir 
bağlanty kaldrmadan rasgele yeni bağlantlar eklenerek 
elde edilmiştir. Ağ topolojisi; eklenen bağlant says M 
olmak üzere, p=M/(N(N−1)/2) olaslk parametresiyle 
kontrol edilir. İstenilen ağ yapsnn elde edilebilmesi için p 
parametresinin 0<p<1 değer almas gerekir, aksi halde ya 
düzenli (p=0) ya da rasgele (p=1) ağ yaps elde edilmiş 
olur. Elde edilen Newman-Watts SW ağnda kanal 
bloklamann ve öz-sinapsn nöron dinamiklerine etkileri 
incelemek amacyla ağn kümülatif ateşleme düzenliliğine 
baklmştr. Bu amaçla öncelikle ağdaki nöronlarn ateşleme 
zamanlar ortalama membran gerilimine (������� =
��� ∑ ��������� ) göre tespit edilmiş ve ağn düzenlilik 
derecesi (λ) aşağdaki denkleme göre hesaplanmştr: 

  � = 〈���〉
�〈������〉�	〈���〉�      (6) 

Burada <ISI> ve <ISI2> srasyla spayklar aras zaman 
aralğnn beklenen değeri ve spayklar aras zaman 
aralğnn karesel beklenen değeridir. λ değerinin büyük 
olmas ağn ateşleme paterninin bir o kadar düzenli olmas 
demektir. Aşağda verilen sonuçlarda nöronun ateşleme 
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eşiği 20mV olarak alnmş ve her bir λ değeri 10 farkl ağ 
gerçekleşmesinin ortalamasndan hesaplanmştr.   

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Bu ksmda stokastik HH nöronlarndan oluşan bir SW 

ağnda kanal bloklama ve öz-sinapsn ağn düzenlilik 
derecesine etkilerini belirlemek için yaplan simülasyon 
sonuçlar sunulmaktadr. Yaplan simülasyonlarda ağ 
parametreleri p=0.15, ε=0.1 olarak alnmştr. Ayrca kanal 
bloklamann ve öz-sinapsn ağn ateşleme düzenliliğine 
etkilerini belirleyebilmek için ağdaki her bir nöronun 
membran alan (S=6μm2) sabit kabul edilmiştir. Bu 
membran alannn tercih edilmesinin nedeni, belirli bir 
membran alannda (dolaysyla uygun bir gürültüde) ağn 
ateşleme dinamiklerinin optimal seviye elde edilmiş 
olmasdr [29,30]. Simülasyonlarda membrandaki kanal 
yoğunluklarn belirleyen χi i=(Na, K) nin değişimi 
sistematik bir şekilde yaplmş ve birinin etkisi incelenirken 
diğeri 1’ e sabitlenmiştir.  Böylelikle farkl tipteki 
kanallarnn etkileri ayr ayr belirlenmiştir.  

Çalşmada ilk olarak farkl potasyum ve sodyum 
bloklama oranlarndaki λ değerleri öz-sinapsa ait farkl 
kuplaj değerleri için hesaplanmş ve elde edilen sonuçlar 
srasyla Şekil 1 ve Şekil 2’ de verilmiştir. Simülasyonlarda 
öz-sinapsn iletim gecikmesi τ=10ms olarak alnmştr. 
Şekil 1’ de potasyum kanal bloklamann ağn ateşleme 
düzenliliği üzerinde iki temel etkisi olduğu görülmektedir. 
Bunlardan ilki; sabit bir öz-sinaps kuplaj değeri için 
potasyum kanallarnn bloklanma oran arttkça (yani χK 
azaldkça) ağn düzenliliğinin artmasdr. Ancak çok küçük 
κ (yaklaşk κ<0.1) değerlerinde potasyum kanallarnn 
bloklamas ağn ateşleme dinamiğini çok fazla 
etkilememektedir. İkincisi de; sabit χK değeri için belirli bir 
κ değerinden sonra λ değerinin üstel olarak artmasdr. Bu 
κ değeri potasyum kanal bloklama oran arttkça 
küçülmektedir. Potasyum kanallarnn bloklanmas ağdaki 
nöronlarn uyarlabilirliklerini artrmakta ve dolaysyla 
ağn ateşleme paterni düzenli hale gelmektedir. Ayrca 
ağda öz-sinapstik bağlantlarnn olmas ağn ateşleme 
dinamiklerini belirgin şekilde artrmaktadr. Sonuç olarak 
öz-sinapstik bağlantnn ve potasyum kanal bloklanmasnn 
nöron dinamikleri üzerinde iyileştirici etkileri olduğu tespit 
edilmiştir.  

Şekil 2’ de sodyum kanal bloklamann ağn ateşleme 
düzenliliği üzerinde potasyum kanal bloklamann tam tersi 
etki yaptğ görülmektedir. Yani sabit bir öz-sinaps kuplaj 
değeri için sodyum kanallarnn bloklanma oran azaldkça 
(yani χNa arttkça) ağn düzensizliği artmaktadr. Potasyum 
kanallarnn bloklamasna benzer şekilde çok küçük κ 
(yaklaşk κ<0.25) değerlerinde sodyum kanallarnn 
bloklanmasnn ağn ateşleme dinamiği üzerindeki etkisi 
azalmaktadr. Ayrca herhangi bir χNa değerinde belirli bir 
κ değerinden sonra λ değeri üstel olarak artmaktadr. Bu κ 
değeri sodyum kanal bloklama oran azaldkça 
küçülmektedir. Çalşmada, χNa<0.75 değerinden sonra 
ağdaki nöronlar ateşleme yapmadklarndan bu değerden 

küçük değerler göz önüne alnmamştr. Sodyum bloklama 
oran arttkça nöronlarn ateşleme eşik değerleri artmakta 
(yani ateşleme saylar azalmakta), dolaysyla da ağn 
düzenliliği azalmaktadr. Ancak sodyum kanal 
bloklamasnn nöronun ateşleme paterni üzerindeki 
olumsuz etkisi öz-sinapstik bağlant sayesinde 
azalmaktadr. 

 

 
Şekil 1. Farkl potasyum bloklama oranlar için ağn ateşleme 

dinamiklerinin öz-sinaps iletkenliğine göre değişimi (S=6μm2, τ=10ms, 
χNa=1) .  

 

 
Şekil 2. Farkl sodyum bloklama oranlar için ağn ateşleme 

dinamiklerinin öz-sinaps iletkenliğine göre değişimi (S=6μm2, τ=10ms, 
χK=1). 

Sonuç olarak; yaplan bu çalşma ile hesapsal yükü 
fazla olmasna rağmen biyofiziksel gerçekçiliği en iyi 
yanstan stokastik HH nöron modeli kullanlarak 
oluşturulan Newman-Watts SW ağ yaplarnda hem kanal 
bloklamann hem de öz-sinapstik bağlantlarn ağn 
düzenliliği üzerindeki etkileri araştrlmştr. Elde edilen 
sonuçlardan öz-sinapstik bağlant nedeniyle artan ağn 
ateşleme düzenliliğinin potasyum kanallarnn 
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bloklanmasyla artarken, sodyum kanllarnn 
bloklanmasyla azaldğ tespit edilmiştir.  
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