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Abstract
Objectives: Be ing the two comp le men tary cu es to 
di rec ti onal he aring, in te ra ural ti me and in ten sity 
dis pa ri ti es (ITD and IID, res pec ti vely), are known 
to be se pa ra tely en co ded in the bra in stem. We add-
ress the qu es ti on as to whet her the ir co des are col-
lap sed in to a sing le la te ra li za ti on co de sub cor ti cally 
or they re ach the cor tex via se pa ra te chan nels and 
are pro ces sed the re in dif fe rent are as.
Methods: Two con ti nu ous tra ins of 100/s clicks 
we re dic ho ti cally pre sen ted. At 2 s in ter vals eit her 
an in te ra ural ti me de lay of 1ms or an in te ra ural 
le vel dif fe ren ce of 20 dB (HL) was int ro du ced for 50 
ms, shif ting the int rac ra ni al so und ima ge la te rally 
for this bri ef pe ri od of ti me. Long-la tency res pon ses 
to the se di rec ti onal sti mu li, which had be en tes ted 
to evo ke no po ten ti als un der mo no tic or di otic con-
di ti ons, as well as to so und pips of 50 ms du ra ti on 
we re re cor ded from 124 scalp elect ro des. Scalp 
po ten ti al and cur rent den sity maps at N1 la tency 
we re ob ta ined from thir te en nor mal sub jects. A 
4-sphe re he ad mo del with bi la te rally symmet ri cal 
di po les was used for so ur ce analy sis and a simp lex 
al go rithm pre ce ded by a ge ne tic al go rithm was 
emp lo yed for sol ving the in ver se prob lem. 

Üyelerimizin Yayın Özetleri
Bu sa yı mız da, üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında 
ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil di ri baş lık la rı
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sürdüreceğiz.
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uy gun ola rak dis ket te ve ya ema il ile gön der me le
ri ni bek li yo ruz.
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Re sults: In ter- and int ra-sub ject com pa ri sons sho-
wed that the N1 res pon ses evo ked by IID and ITD as 
well as by so und pip sti mu li had sig ni fi cantly dif fe-
rent scalp to pog rap hi es and in ter he misp he ric do mi-
nan ce pat terns. Sig ni fi cant lo ca ti on and ori en ta ti on 
dif fe ren ces bet we en the ir es ti ma ted di po le so ur ces 
we re al so no ted.
Conc lu si on: We conc lu de that in te ra ural ti me and 
in ten sity dis pa ri ti es (thus the la te ral shifts of a so und 
ima ge ca used by the se two cu es) are pro ces sed in 
dif fe rent ways and/or in dif fe rent are as in au di tory 
cor tex. 
Key words: Directional hearing; Interaural intensity 
difference; Interaural time difference; Auditory evoked 
potential; Scalp current density; Dipole source; Cortex.
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      BİYOFİZİK DERS    
PROGRAMLARI

Eli mi ze ula şan  bi yo fi zik li sans ders proğ ram la rı nı bül te ni mi zin 
Ağus tos 2000, 6(2) sa yı sın da ya yın la mış tık. Or ta Do ğu Tek nik 
Üni ver si te si bi yo lo ji bö lü mü ne ait prog ra mı,  bir tek nik ha ta 
so nu cu met nin ya rı sı ba sıl ma mış ol du ğun dan ye ni den ya yın lı
yo ruz.  Ga zi Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı na 
ait prog ra mı ise top lu ya yın dan son ra elimize geçtiği için, bu 
sayıda yayınlıyoruz

 Biyofizik Ders Programı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2 Sö mest re lik bi yo fi zik der si bi yo lo ji bö lü mü ög ren ci le ri 

da hil tüm Fen ve Mü ken dis lik öğ ren ci le ri ne açık, seç me
li ders ola rak ve ril mek te dir. 

Kul la nı lan ders ki ta bı: An Int ro duc ti on to Bi ophy sics with 
Me di cal Ori en ta ti on. Ed. G. ron to and I tar jan, Aka de-
mi ai Ki ado, Bu da pest.  ISBN: 963 05 6757 1

Bu ki ta ba ko nu ba zın da Prof. Fe rit Peh li van, ve Prof. Gür
büz Çe le bi’nin ki tap la rı da da hil ol mak üze re de ği şik 
ki tap lar dan tak vi ye ya pıl mak ta dır.

BIO 461 BIOPHYSICS I  (3 hours /week)
1. Goals of Biophysics
- The place of biophysics in natural sciences
2. The Structure of Matter, Molecular background of 

Structure and Function
- Atoms
- Strong and weak interaction of molecules
- The physics of macromolecules
3. Molecular Biophysics and Molecular Biology
4. Radiation Biophysics
- Interaction of electromagnetic radiation with biological 

systems
- Thermal radiation
- Light sources and light action on biological systems
- Lasers and its applications to cell biology and 

medicine
- X-ray diognastic image formation, tomography
- Nuclear radiation and its applications
- The action of ionizing radiation on cellular 

constituents, Radiation hazards
- Radiation safety
5. The physical basis of audiometry, ultrasound, and 

NMR tomogrophy

BIO 462 BIOPHYSICS II   (3 hours/ week)
1. Transport processes, Thermodynamic Basis of Life 

Processes
1.1. Flow of fluids and Gases
1.2. Diffusion and Osmosis
1.3. Brief review of Thermodynamics
- First and second law of thermodynamics
- Thermodynamics and information theory in biology
1.4. Non-equilibrium processes
- Onsager`s linear relations
- Diffusion of electrolytes. Diffusion potential
1.5. Brief review of membrane structure and function
1.5. Transport across membranes
- Membrane equilibrium and membrane potentials
- Transport equations for membranes
2. The Biophysics of Excitation Processes. Examples of 

Physical Modelling
2.1. Electric properties of resting cells
- Interpretation of the resting potential on the basis of 

the Donnan model  (equilibrium model)
- Interpretation of the resting potential on the basis of 

the HodginHuxleyKatz model (transport model)
- Hyper-and depolarization and their modeling
2.2. Electric properties of excited cells
-    Action potential of a single fibre
-    Phenomena connected with the action potential and 

their modeling
-    Propagation of the action potential
-   Action potential of the fibre bundles. Dipole model.
2.3. Voltages recorded of the surface of the body
- Electrocardiography
- Potential connected with cerebral and muscular 

functions and with light sensation
2.4. Biophysical aspects of the sensory functions
- Sensory functions in general
- Physics of Eyes and Vision
- Physics of the Ear and hearing

  Biyofizik Ders Programı 

Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi 

Biyofizik Anabilim Dalı
FİZİK Teorik (50 saat/yıl)
FİZİK Pratik (16 saat/yıl)
BİYOFİZİK (56 saat/yıl)

FİZİK Teorik
Amaç : Öğ ren ci yi Dö nem II Bi yo fi zik Der si ni an la ya cak se vi ye de 

özel fi zik ko nu la rı ile des tek le mek ve tıp ta kul la nı lan di ğer 
fi zik ko nu la rı nı ver mek tir.1989 yı lın dan be ri öğ ren ci nin 
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Dö nem II: Do ku, So lu num ve Do la şım, Nö ro en dok rin ve 
Me ta bo liz ma ko nu la rı na ha zır lan ma sı amaç la na rak oluş tu ru
lan Dö nem I Fi zik ders içe ri ği ; tıp la il gi li ola rak ve ri len di ğer 
fi zik ko nu la rı ile bir lik te dü şü nen ve sor gu la yan öğ ren ci 
ye tiş tir me yi amaç la mak ta dır.  

Ders İçeriği :
I. Elektrostatik
- Elektrik yük, elektrik kuvvet, elektrik alan ( E )
•Nokta yük E alanı, sürekli yük dağılımı E alanı
•Dipol E alanı
•Düzgün E alan 
- Elektrik potansiyel ve potansiyel enerji
•Nokta yük potansiyeli, sürekli yük potansiyeli
•Dipol potansiyeli, quadropol potansiyeli
•Yük sistemlerinin potansiyel enerjisi
II. Kardiyak vektör, Einthoven üçgeni ve EKG
- Kalp kası hücrelerinin depolarizasyonu
- Kalbin dipol moment vektörü ve elektriksel ekseni
- Kalbin dipol alanında potansiyel farkın bulunması : 

Einthoven üçgeni
 EKG Derivasyonları
• Standart derivasyon eksenleri
 Elektrot bağlantıları
 EKG’de gürültü sinyallerinin baskılanması
 Kardiyak vektörün yönünün bulunması
 Standart derivasyon kayıtlarında gözlenen dalgaların 

kalbin polarizasyon ve depolarizasyonu ile 
açıklanması

 Ölçülen derivasyon potansiyelleri yardımı ile 
kardiyak vektörün yönünün bulunması

 Kardiyak vektör yönü ve eksen sapmaları
• Frontal düzlemde EKG : Goldberger Derivasyonu
 Elektrot bağlantıları
• Horizontal düzlemde EKG : Wilson Derivasyonu
 Wilson merkezi terminali ve elektrot bağlantıları
• Augmente Unipolar derivasyonlar
 Büyütülmüş potansiyellerin kaydedilmesindeki 

elektrot bağlantıları
Klinik EKG
•EKG cihazının fonksiyonları
•Derivasyon modları
•Kayıt ve ölçüm elektrotları
III. Elektrik Akımı
- Akım yoğunluğu, iletkenlik, direnç, özdirenç
- Ohm yasası
- Dokuların iletkenliği, iletkenliğe etki eden faktörler ve 

galvanik deri direnci 
- Elektrik akımı geçen ortamda sıcaklık artışı ve 

hesaplanması
- Sıvılarda elektrik akımı ve elektroforez
•() ve (+) iyonların oluşturduğu akımlar ve akım 

yoğunlukları
•İyonların mobilitesi
•Proteinlerin (a, b, g globulinler) ve iyonların E alan 

altında hızlarının saptanması
•E alan etkisi ile yüklü moleküllerin birbirinden 

ayrılması
•Elektroforez sisteminde kullanılan ortamlar ve 

elektriksel özellikleri, elektroforez tipleri
- Doğru akım (DC)
• Kaynakları ve elde edilmesi
- Alternatif akım (AC) 
• Kaynakları ve elde edilmesi
• Frekans ve peryot
• Akımın zamana göre değişimi
• Genlik (amplitude)
• AC akımın dalga şekli
• AC akımın etkin (veya rms) değeri
• AC akımın max. Ve min. değerleri
IV. Doğru akımın fizyolojik etkileri
- Canlı organizmada elektrik akımı oluşumu
- Farklı frekans ve şiddetlerdeki elektrik akımının insan 

vücuduna etkileri
• DC ve ELF (f<300 Hz) için algılama eşiği
• Kramp oluşumu
• Canlı için zararlı sayılabilecek akım ve potansiyel 

seviyelerinin hesaplanması
• Doku direncinin değişimi, bu değişimin dokudan 

geçen akım ve potansiyele etkisi
• Sinir sisteminin duyarlı olduğu AC frekans seviyesi

- Biyolojik sistemlere kontrollü elektrik akımı 
uygulamaları

•Sinirlerde aksiyon potansiyeli uyarımı
•Elektroanestezi
•Iyonoforez
•Elektrikle ısıtma
- Elektrik akımının sağlığa etkisi
•Elektrik şok
•Kas kontraksiyonu
•Ventriküler fibrilasyon
V. Elektrik devreleri 
- Devre elemanları 
•Direnç (resistör), reosta ve potansiyometre
•Indüktör ve kapasitör (kondansatör)
•Akım kaynakları / Voltaj kaynakları
- Devreden geçen akım şiddetinin ayarlanması ve devre 

tipleri
•Empedans, kapasitif reaktans ve indüktif reaktans 

hesabı
•Açık ve kapalı devreler 
•Üretecin elektromotor kuvveti (e.m.k.) 
•Seri ve paralel devreler: Kirchoff Yasaları
VI. Kapasitörler
- Sığa  (kapasitans) 
•Iletkenin sığası
•E alanı altında dielektrik (yalıtkan) malzemenin 

polarizasyonu, 
• Yüzey elektriklenmesi
•Kapasitörün sığası
•Bazı ortamların ve hücrenin dielektrik sabitleri
•Dielektrik bir malzeme olarak hücre zarının sığası
•Kapasitör bağlantıları : Seri ve paralel bağlantılar
VII. Transdüserler (Çevireçler)
- Aktif Transduser : Kuvvetin doğrudan elektrik 

sinyaline çevrilmesi ve Piezoelektrik transduserler
- Pasif transdüserler : Kapasitif transduserler
- Sıcaklık transdüserleri
- Basınç transdüserleri
•Cıvalı manometre
•Kapasitans manometresi
- Radyasyon ölçümlerinde kapasitörler
VIII. Elektromagnetik
- Magnetik kuvvet, magnetik alan şiddeti ( B ) ve 

yönleri
- İndüksiyon elektromotor kuvveti ve indüksiyon akımı
- Canlı organizmanın sürekli etkisinde olduğu Elektrik 

ve Magnetik Alanlar
•Doğal alanlar
•Elektrikli ev aletlerinden kaynaklanan alanlar
- Dokunun elektrik ve magnetik alanlara geçirgenliği
IX. LASER
- Elektromagnetik spektrumda yer alan dalgalar ve 

tıpta kullanımı
•Teşhis ve tedavide kullanılan elektromagnetik 

radyasyonların enerji seviyeleri
- LASER’in tanımı ve oluşum mekanizması
- LASER ışığının özellikleri 
- LASER’in ortamlarla etkileşimi
- LASER’in çeşitleri  
- LASER’in uygulama alanları 

 FİZİK Pratik
Amaç : Te orik ders ler de an la tı lan Bi yo fi zik ve tıp la il gi li di ğer 

fi zik ko nu la rı nın gör sel ola rak ka lı cı bil gi ler ha li ne dö nüş tü
rül me si, eği ti min uy gu la ma lı ger çek leş ti ril me si dir.

Pratik İçeriği :
I. ÖLÇÜ ALETLERİNİN TANITIMI
- Devre elemanları
 Direnç (rezistans), reosta ve potansiyometre
- Laboratuvar (Ölçüm) Cihazları
Ölçü aletlerinin çalışma prensipleri
Multimetrenin tanıtımı
Kullanımında dikkat edilecek noktalar
Prop bağlantıları
Çalışma modları (AC/DC)
Skala seçimi
Kapasitans, Frekans, İndüktans, Sıcaklık, Direnç, Akım 

ve Voltaj fonksiyonları
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II. ELEKTRİK ALAN (E) – KAPASİTÖRLER
-Dielektrik Malzemeler
-Kapasitör çeşitleri
Elektrolitik kapasitör örneği ile ölçüm
Film kapasitör örneği ile ölçüm
- Kapasitör Bağlantıları ve Kapasitans (sığa) 

Hesapları
Seri bağlantı
Paralel bağlantı
- Homojen Elektrik Alan
-Vertikal (dikey) alan
-Horizontal (yatay) alan
III. MAGNETŞK ALAN (B)
-Akım taşıyan iletkenlerin B alanları
-Homojen B alan sistemlerinin tanıtılması
-Solenoid
-Helmholtz Bobin Çifti
-Gaussmetre’nin tanıtımı
Analog ölçü aletinin kalibrasyonu ve okunması
Ölçüm modunun seçimi
Magnetik alan yönünün saptanması (NS kutupları)
Mıknatıs için
Akım taşıyan iletken için
Magnetik alan şiddetinin ölçülmesi
Mıknatıs için statik B alan ölçümü
Helmholtz Bobin Çifti için AC B alan ölçümü
IV. OSSŞLOSKOP VE FONKSİYON JENERATÖRÜ 

(DC / AC Sinyal)
- Ossiloskobun tanıtımı ve kullanılması
Katot ışını tüpü
Kalibrasyon
-Ekran okuma, skaling
- AC sinyal kaynağı 
Fonksiyon Jeneratörü tanıtımı ve kullanılması
Frekans seçimi
Dalga tipi seçimi
Sinyal frekansının multimetre ile test edilmesi
VARIAC (Variable Transformer) tanıtımı ve 

kullanılması
- DC Kaynaklar
Akım Kaynağı
Voltaj Kaynağı
- Ossiloskop – Kaynak bağlantısı
DC voltajın ossiloskopta görüntülenmesi
Multimetre ile AC voltaj ve akım okunması
Effectif (etkin veya rms) değer tanımı
Fonksiyon jeneratöründen elde edilen AC sinyalin 

ossiloskopta görüntülenmesi
Frekans ve genlik hesabı
max. , min. ve rms değerlerinin bulunması
V. SERİ / PARALEL DEVRELER VE KIRCHOFF 

KANUNLARI
-Seri Bağlı Devre / Kirchoff Voltaj Kanunu
Devre çözümleri
Akım ve Voltaj ölçümleri
-Paralel Bağlı Devre / Kirchoff Akım Kanunu
 Devre çözümleri
 Akım ve voltaj ölçümleri

BİYOFİZİK 
Amaç : Dö nem II Bi yo fi zik ders le rin de, öğ ren ci yi Hüc re, Do ku, 

Do la şım, Me ta bo liz ma ve Nö ro en dok rin bi yo fi zi ği ile ta nış
tır mak, da ha çok dü şün me ye ve sor gu la ma ya teş vik ede rek 
öğ ren me si ni sağ la mak amaç lan mış tır. 

HÜCRE VE DOKU   (20 saat)
•Membran : Yapısı ve elektrik özellikleri
- Bir kapasitör olarak membran, membran elektrik 

alanı, membran kapasitansı
•Hücre : Elektrik özellikleri, hücre ve membranın 

elektrik eşdeğer modelleri
•Biyolojik potansiyel farkın nedeni : Asimetri
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•Elektrik akımı ile uyarı, Zedelenme Akımı
•Hücre potansiyelinin hesaplanması : Nernst, 

GoldmanHodgkinKatz ve HodgkinHuxley 
modellemesi ve iyon akımlarının bulunması

•VoltajKlamp : Hücreden iyon akımlarının ölçüm 
tekniği

•Elektromagnetik enerji ve dokuyla etkileşimi
- Dokuda sonik karekteristikler
- Ultrases oluşumu ve piezoelektrik olay
- Karekteristik empedans : Dokuların karakteristik 

empedansı
- Dokularda ultrases soğrulması : Soğrulmanın bağlı 

olduğu faktörler
- Dokularda ultrases girginliği ve girginliğin frekansa 

bağlılığı
- Ultrason’ un kavitasyon etkisi ve tıpta kullanımı
- Ultrasonun ısı etkisi ve tıpta kullanımı
- Diagnostik, terapötik ve cerrahi ultrason
- Doppler Ultrason
- Infrases
- Dokuda piezoelektrik yapılar, kemik
- Elektrik akımı ile kemik kırıklarının iyileştirilmesi, 

invasiv ve non-invasiv teknikler
- Biyomateryaller ve dokuda implant korozyonu
- Biyoseramik ve Biyocam Implantlar

DOLAŞIM BIYOFIZIĞI   (20 saat)
•Kan viskositesi ve etki eden faktörler
•Damarlarda debi – alan – hız ilişkisi 
•Dolaşımda Ohm Yasası: Basınç – akım – direnç ilişkisi
•Hareketli eritrositlere etki eden kuvvetler : Stoke’s 

yasası 
•Dolaşım sisteminde basınç : Bernoulli Yasası
•İç sürtünmeli akışta hız ve debi : Poiseuille Yasası
•Damarlarda kinetik enerji faktörü
•Laminar ve turbulan akım
•Ekzersiz 
•Arterlerde patolojik daralma sonucunda basınçhız

kinetik enerji faktöründeki  
           değişimler
•Arter ve venlerde hacımbasınç ilişkisi, Total Periferik 

Direnç
•FahreusLindquist Etkisi
•Seri ve paralel bağlı damar sistemlerinde direnç
•Laplace Yasası ve basıncın otoregülasyonu
•Dolaşımda sürtünmeye bağlı enerji kaybı
•Kan akımı ve kan basıncı ölçüm teknikleri: Pitot 

tüpleri
•Elektromagnetik ve Ultrasonik Flowmetre
METABOLIZMA (9 saat)
•Sistem : Biyolojik sistemlerde enerji ve metabolik hız
•Termodinamik sistemler,  entalpi ve entropi : Açık, 

kapalı ve izole sistemler
•           Isı regülasyonu ve transfer mekanizmaları : 

Iletim, Konveksiyon ve Radyasyonla ısı transferi
•Fourier ve Newton Isı Iletimi Yasaları
•Molar buharlaşma ısısı, özgül ısı ve ısı kapasitesi
•Termogram
NÖROENDOKRİN (8 saat)
•Vücudun elektrik ve magnetik alanları : Kalbin, 

abdomenin ve beynin magnetik özellikleri
•Beyin potansiyelleri ve beynin elektrik aktivitesi
•Elektroensefalografi : a, b, D, j dalgaları ve özellikleri
•Beyin görüntülemede invasiv ve noninvasiv teknikler 

: MEG, CAT, PET, MRI 
•Ses ve fiziksel özellikleri
•İşitme Sistemi 
- Ortakulak : Yapısı ve biyolojik basınç amplifikasyonu
- Şç kulak : Yapısı, Basiler Membran’ da rezonans olayı, 

Endokoklear Potansiyel ve bir transdüser olarak 
Organ Korti, Helmholtz Rezonans Teorisi

Biyofizik Demeği Adına Sahibi ve Yazı İşIeri Müdürü: Pekcan Ungan
Yayın Kurulu: Rüstem Nurten, Ferit Pehlivan, Gürbüz Çelebi

Yönetim Merkezi: Türk Biyofizik Derneği
Şstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 34390     ÇapaİSTANBUL

Tel ve Faks: (0212) 635 1153


