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AKSİYON POTANSİYELİ 

 

NÖRONAL İLETİM 

 
 

      Giriş 

Bu uygulamada sinir impuslarının temel fizyolojik özelliklerini incelemek amacıyla izole 

edilmiş bir kurbağa siyatik sinirindeki bileşik aksiyon pontasiyelleri (BAP) üzerinde 

çalışacağız. 

Öğrenme hedefleri Bu uygulamanın sonunda; 

 Bileşik aksiyon potansiyellerinin mekanizmasını açıklayabilecek;  

 Artan uyaran şiddetinin belli bir azami noktaya kadar BAP şiddetini nasıl 

artırabildiğini açıklayabilecek;  

 Bir sinirin tam ve göreceli duyarsız (refrakter) dönemlerinin nasıl gösterilebileceğini 

ve bu periyotların fizyolojik önemlerini anlayacak;  

 Sinir ileti hızını tesbit edebileceksiniz. 

 

 

-Erken dönemlere ait bir katot ışını tübü.Bu düzeneğin ilk kez gösterildiği makalede bileşik 

aksiyon pontasiyellerinin ilk kez doğru birşekilde ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümler uygun bir 

katot ışınlı tübün var olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir.Bu alandaki öncü 

çalışmalarından ötürü Erlanger (1874 - 1965) ve Gasser (1888 - 1963) 1944 yılında Nobel 

Fizyoloji Ödülü'nü paylaştılar. 

Araçların kurulumu 

Sinir banyosunun hazırlanması 

1. Uyarıcı elektrotları gösterildiği gibi sinir banyosuna bağlayınız.Uyarıcı elektrodun 

ucunda her biri PowerLab'ın çıkış nağlantılarına uygun iki adet BNC bağlantısı 

bulunmaktadır.Uçları ise sinir banyosunda sarımların birbirine yakın durduğu kısma bağlanır. 
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Lütfen LabTutor panelinin verileri Kayıt Bindirme modunda gösterdiğine dikkat ediniz. 

 

LabTutor panelindeki kayıt bindirme özelliği kayıtlar arasında kolayca karşılaştırma yapmayı 

sağlar.Bu özellik sayesinde bazı kayıtlar veya tüm kayıtlar eş zamanlı olarak 

görüntülenebilir. Seçilen, yahut aktif kayıt tam renkli görünürken, diğerleri yarı şeffaf 

görünür. 

Herhangi bir kayıt, panelin üst kısmındaki uygun numaralara tıklanarak aktif hale getirilebilir. 

Numaralı düğmelere sağtıklanarak, yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, bu kayıt ve tüm 

panel için bir menü görüntülenebilir:  

İşlem basamakları 

1. Start düğmesine basınız. LabTutor otomatik olarak uyarı verip bir saniye boyunca 

kayıt yapacaktır.  

2. Test kanalında, uyaran kanalındaki uyaranlarla eşzamanlı bir dizi uyaran atımı 

görmelisiniz. Eğer göremiyorsanız, timsah klipslerin sağlam biçimde yerleştirildiğinden; filtre 

kağıtlarının ıslak ve sinir banyosundaki tüm aktif kabloların üzerini örtüyor olduğundan emin 

olunuz.   

Bağlantı testi başarılı olduğunda uygulamaya başlamak için hazırsınız demektir. 

 

Diseksiyon 

1. Deserebre kurbağa hazırlığı. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/recordoverlay.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('records.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/startstopbutt1.html')
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Bir kurbağada, beyin ve omuriliğe hasar verilerek duyarsız hale getirilebilir.  

2. Hayvanı bir diseksiyon tahtasına iğnelerle ventral tarafı yukarı gelecek şekilde 

sabitleyiniz. 

3. Kurbağayı bir diseksiyon kabına koyarak devamlı surette Kurbağa Ringer çözeltisi ile 

ıslak tutmaya özen gösteriniz. 

4. Keskin bir makas yardımıyla karın bölgesindeki deriyi kesiniz.  

5. Deriyi aşağı çekerek bacaklarının ucuna kadar soyunuz.  

6. Dokuyu sürekli Kurbağa Ringer çözeltisi ile nemli tutunuz.  

 

Uygulama 1: Aksiyon Potansiyeli Eşiği Bu uygulamada eşik voltajını ve maksimal BAP 

genliğini belirleyeceksiniz. 

İşlem basamakları: 

1. Uyaran Paneli'nde uyaran voltajının 19 mV değerine ayarlandığından emin olunuz.  

2. Start'a basınız. 1 ms'lik bir gecikmeden sonra LabTutor siniri uyaracak ve 10 

milisaniye süreli bir kayıt alacaktır.  

3. Ardından, Uyaran Panelindeki Genlik (Amplitude) kutusunda bulunan yukarı ok 

tuşuna basınız. Böylece voltaj 10 mV artacaktır. Start'a basınız.  

4. Her adımda voltajı 10 mV artırarak 3. adımı tekrar edin. Tekrarlamayı, ardışık üç 

uyarandan sonra genliği değişmeyen bir dalga elde edene kadar veya 400 mV uyaran 

seviyesine ulaşana kadar devam edin.  

5. Eğer yanıtı göremiyorsanız Otomatik boyutlandırma düğmesine tıklayın. 

 

Analiz – Aksiyon Potansiyeli Eşiği 

1. Belirgin bir BAP cevabı gösteren ilk kaydı görüntüleyiniz.  

2. BAP'ni temsil eden dalga formunu tepeden düzlüğe kadar Seçiniz. Uyaran artefaktını 

dahil etmemeye özen gösteriniz. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/stimpanel1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/autoscalebutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/selection.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('Extras/Stimulus%20Artifact.html')
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-LabTutor'da analiz, soldaki şekilde gri alanlarla gösterildiği gibi, Veri Panelinde bir 

bölümün seçilmesi kadar basittir.Değer panelleri bir seçim üzerinde özel hesaplamalar 

yapmak için ayarlanabilir.Bu örnekte veri panelleri, alttaki iki EEG kanalındaki verilerin 

ortalama genlik ve frekanslarını hesaplamaktadırlar.Ayrıca, zaman eksenine çift tıklanarak 

bütün bir kayıt seçilip, analiz edilebilir. 

 

3. Değer Paneli, BAP'nin genliğini gösterecektir. Gösterilen değeri tablodaki CAP (mV) 

kolonuna, uygun Uyaran (mV) değerinin yanına sürükleyiniz.  

 
Değer paneli, örneğin LabTutor panelindeki veri izinin üzerine tıklanarak elde edilebilecek 

veri değerlerini görüntüler. 

Değer panelindeki sayılar, değerlerin alındığı kanalları gösterecek şekilde alındığı kanalın 

rengiyle kodlanmıştır. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('valuepanel1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/valuepanel1.html')
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Değer panelindeki sayıları tablolara sürükleyip bırakabilirsiniz. 

 

4. Ardından gelen her kayıt için yukarıdaki adımları tekrarlayınız.  

5. Önceki tüm kayıtlar için CAP (mV) kolonuna 0 (sıfır) değerini giriniz.  

Siz verilerinizi girdikçe grafik paneli uyaran ve cevap arasındaki ilişkiyi gösterecektir. 

Uygulama 2: Duyarsız DönemBu uygulamada sinirin duyarsız dönemini (refrakter 

periyodunu) belirleyeceksiniz. Sinire, her uyardığınızda aralarındaki süre aralığı azalan bir 

uyarı çifti uyulayacaksınız.Bu deneyi gerçekleştirmeden önce, Uygulama-1'in analizlerini 

tamamlamanız gerekmektedir. 

İşlem Basamakları  

1. Uyaran panelinden, Uygulama-1'de elde ettiğiniz en yüksek BAP'ni elde etmek için 

gereken en düşük voltaj düzeyini ayarlayınız. Uyaran aralığını 4.0 ms'ye ayarlayınız.  

 
Uyarı paneli, bir dokuya uygulanan elektriksel uyaranların voltajını (bazı deneylerde akımı), 

sayısını ve uyaranlar arasındaki süreyi ayarlamayı sağlar. 

Bazı deneylerde Stimulate (uyar) düğmesi mevcuttur ve bu sayede kayıttan bağımsız olarak 

uyaran verilebilir. 

 

2. Start'a basınız. LabTutor seçtiğiniz aralıkla ayrılmış iki uyaranla siniri uyaracak ve 

toplamda 15 ms kayıt alacaktır. Ayırt edilebilen iki adet BAP görmelisiniz. 

3. Şimdi Uyaran panelinden aralığı 3.5 ms değerine düşürüp Start'a basınız.  

4. Uyaran aralıklarını sırasıyla 3.0, 2.5, 2.0, 1.9 ve ardından da aralık 1.0 ms değerine 

düşene kadar 0.1 ms aralıklarla azaltarak, yukarıdaki adımları tekrar ediniz. 

 

Analiz – Duyasız Dönem 

1. Belirgin bir ikinci BAP gösteren kaydı görüntüleyiniz.  

2. BAP'ni temsil eden dalga formunu tepeden düzlüğe kadar seçiniz. Uyaran artefaktını 

dahil etmemeye özen gösteriniz.  

 
3. Değer paneli BAP genliğini gösterecektir. Gösterilen değeri tablodaki CAP (mV) 

kolonuna, uygun Uyaran (ms) değerinin yanına sürükleyiniz. .  

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/stimpanel2.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/startstopbutt1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/selection.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('Extras/Stimulus%20Artifact.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/valuepanel1.html')
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Değer paneli, örneğin LabTutor panelindeki veri izinin üzerine tıklanarak elde edilebilecek 

veri değerlerini görüntüler. 

Değer panelindeki sayılar, değerlerin alındığı kanalları gösterecek şekilde alındığı kanalın 

rengiyle kodlanmıştır. 

Değer panelindeki sayıları tablolara sürükleyip bırakabilirsiniz. 

 

4. Ardından gelen tüm kayıtlar için yukarıdaki işlemleri tekrar ediniz.  

Siz verilerinizi girdikçe Grafik Paneli uyaran aralığı ile 2nci BAP genliği arasındaki ilişkiyi 

gösterecektir. 

İkinci BAP genliğinde düşüş gördüğünüz uyaran aralığı değerine dikkat ediniz.Burası göreceli 

(relative) duyarsız dönemin sona erdiği noktayı göstermektedir. 

İkinci BAP cevabının ortadan kalktığı ilk uyaran aralığı değeri ise tam duyarsız dönemin 

(absolute refractory period) sonunu gösterir. 

 

Uygulama 3: İletim HızıBu uygulamada sinirin iletim hızını hesaplayacaksınız.Üstteki kanal 

yakındaki (proksimal) kayıt elektrodundan kaydedilen BAP'ni; alttaki kanal ise uzaktaki 

(distal) kayıt elektrodundan elde edilen BAP kayıtlarını gösterecektir. 

İşlem basamakları: 

1. Uyaran panelini kullanarak ikinci uygulamada kullandığınız voltaj değerinin iki katı 

kadar bir değer giriniz.  

 
Uyarı paneli dokuya verilen elektriksel uyarının voltajını kontrol etmeyi sağlar. 

 

2. Start'a basınız. LabTutor, her iki kanalın da 10 ms süreyle kayıt yapacağı şekilde 

ayarlanmıştır. 

 

Analiz – İletim HızıLabTutor panelinde her iki kanalın verisini üst üste bindirilmiş şekilde 

görülmektedir. 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/stimpanel1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/startstopbutt1.html')
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1. Bir cetvel yardımıyla, her iki kayıt elektrodunun siyah negatif uçları arasındaki 

mesafeyi milimetre olarak ölçünüz. Ardından bu değeri tabloya giriniz.  

2. İşaretçi and dalga imlecini kullanarak BAP'nin her iki elektrot arasında yol alması için 

geçen süreyi tesbit ediniz. Bunun için işaretçiyi ilk BAP kaydının tepe noktasına yerleştiriniz. 

 
İşaretçi kullanımda olduğunda, Değer panelinde yer alan değer ve zamanlar işaretlenmiş 

referans noktasına göre gösterilir.  

Kullanımda değilse, LabTutor panelinin sol alt kısmında bulunur; buradan alınarak verinin 

herhangi bir noktasına bırakılabilir. 

Kayıttan işaretçiyi uzaklaştırmak için işaretçinin normalde bulunduğu yerdeki gri işaretçi 

simgesine (M) tıklayınız. 

 
Dalga imleci (X) kayıt edilen izin zaman ve genlik bilgileri hakkında hızlı bilgi verecek 

şekilde, fare imleci LabTutor paneli içinde iken dalga izini takip eder. 

 

3. Ardından, Kanal Düğmelerini kullanarak kanallar arasında geçiş yapınız. Dalga 

imlecini ikinci BAP kaydının tepe noktasına getirip tıklayarak zaman değişimi (Δ) değerini 

Değer Paneline aktarınız.  

 
Normalde her bir kanal sadecce tek bir veri izini gösterir.Fakat bazen solda görüldüğü gibi 

verileri üst üste bindirmek daha bilgi verici olabilir. 

Dikey eksen kayıtlardan yalnızca birisi için geçerlidir. Bu örnekte dikey eksende "Event (V)"  

gösterilmektedir çünkü "yeşil" bindirme düğmesi seçili durumdadır.  

 

 

javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/marker.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/waveformcursor.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('valuepanel1.html')
javascript:LabTutorNav.openPopup('LabTutorPopups/Channel%20Overlay%201.html')
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  şeklindeki bindirme düğmesine basıldığında dikey eksende "ECG (mV)" belirecektir. 

 

Değer paneli, örneğin LabTutor panelindeki veri izinin üzerine tıklanarak elde edilebilecek 

veri değerlerini görüntüler. 

Değer panelindeki sayılar, değerlerin alındığı kanalları gösterecek şekilde alındığı kanalın 

rengiyle kodlanmıştır. 

Değer panelindeki sayıları tablolara sürükleyip bırakabilirsiniz. 

4. Değeri, tablodaki uygun hücreye sürükleyiniz.  

Tablo, sinir iletim hızını aşağıdaki formüle göre m/s cinsinden hesaplamak üzere 

yapılandırılmıştır:  

Elektrotlar arası mesafe (mm)  / BAP'leri arasındaki zaman aralığı (s)  x 1000.  

Kayıtlarınızı bitirdiğinizde, sinir örneğinizi soğuk Ringer çözeltisi içeren kabına geri koyup, 

laboratuvar sorumlunuza teslim ediniz. 
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