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• Çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermek bütün canlıların ortak özelliği olmasına 

rağmen bu tepkiyi sinir sistemi ile göstermek bütün canlılarda ortak değildir.

• Canlılar arasında bir sinir sistemine sahip olmak ..............................................  özgü bir 

özellik olup, ilk defa sinir sistemine omurgasız hayvanlardan ................................... 

rastlıyoruz.

• Sinir sisteminde uyartıları birbirlerine ve ilgili tepki organlarına ileten hücrelere .................... 

denir. Görevlerine göre nöronlar,

1. duyu nöronu

2. ara nöron

3. motor nöron

olmak üzere üç çeşittir.

nöron

hayvanlar alemine
sölenterlerde

Reseptörden gelen uyartıları alıp,uyartı şeklinde ara nörona iletir.

Duyu nöronundan gelen uyartıları değerlendirip cevap oluşturarak uyartı 

şeklinde motor nörona iletir.

Ara nörondan aldığı cevapları uyartı şeklinde tepki organına (efektör

organ) iletir.
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Uyartı (İmpuls): Uyarı sonucu nöronlarda meydana gelen 

elektrokimyasal değişimlerdir. İmpuls oluşturabilen zardaki 

elektrokimyasal değişimlere ………………………….. denir.aksiyon potansiyeli

Uyarı:

NOT

İç ve dış çevreden gelen canlılarda tepkiye neden 

olan her türlü etkidir. Örn: ışık, ısı, ses, basınç 

kimyasal maddeler, kan ozmotik basıncı, kan pH’si

gibi.



1. Duyu girdisi

2. Bütünleştirme

3. Motor çıktısı

uyarı
Reseptör Duyu nöronu

Duyu nöronu Ara nöron

Ara nöron Motor nöron Tepki organı

uyartı

uyartı

uyartı uyartı

tepki

Sinir Sisteminin Üç Temel İşlevi
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❖ Sinir dokunun nöronları impuls oluşturup 

iletmekle görevlidir. 

❖ Olgunlaşmış sinir hücreleri mitoz bölünme 

yeteneğini kaybetmiştir. Bunun nedenlerinden 

biri senriollerini kaybetmiş olmaları diğeri ise 

hacim/yüzey oranını bölünmek için yeterince  

değiştiremeyecek kadar özelleşmiş ve 

farklılaşmış olmalarıdır.

❖ Sinir dokunun nöroglia hücreleri ise aşağıdaki 

görevleri yerine getirmektedir.

• Nöronlara desteklik verir.

• Nöronları korur ve besler.

• Atıkları uzaklaştırır.

• İzolasyonu sağlar. İmpulsların düzenli 

iletiminde etkilidir.

• Mikroorganizmalara ve toksinlere karşı 

korur.

• Hasarlı bölgenin onarılmasını sağlar.

• Embriyonik dönemde nöron ağının 

oluşması için yol göstericidir.

• Ortamdaki iyon konsantrasyonunu 

koruyarak metabolik faaliyetlerini 

düzenler.



NÖRON VE SİNAPSLARA YAKINDAN BAKIŞ

Dendrit
Hücre gövdesinden 

çıkan çok sayıda 
kısa uzantı olup 
reseptör ya da 

diğer nöronlardan 
uyarıları alır.

Hücre gövdesi 
(Soma)

Sitoplazmanın çoğunun, çekirdek 
ve çok sayıda organelin

bulunduğu kısım. 

Akson 

Hücre gövdesinden çıkan tek 
uzun uzantı olup impulsun

akson ucuna kadar iletilmesini 
sağlar.

Sinaps

Presinaptik nöronun akson ucu ile postsinatptik
nöronun dendriti arasındaki bağlantı bölgesi. 

Sinapslar iki nöron arasında olabileceği gibi nöronlarla 
tepki organı (kas, bez) arasında da kurulur.

Miyelin kılıf

Bazı nöronlarda bununan, 
shwann ya da oligodendrositler

tarafından üretilen lipit yapılı 
katmandır. Yalıtkan özellikte olup 

impuls iletimini hızlandırır.

Ranvier
boğumu

Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı iletken 
bölgelerdir. İmpuls bir ranvier boğumundan 
ötekine atlamalı iletildiği için miyelin kılıflı 
nöronlarda impuls iletimi daha hızlı olur.

Miyelin kılıf

Nöron boyunca impuls iletim yönü 
dendritten aksona doğru, sinapsta

impuls iletim yönü aksondan 
dendrite doğrudur.


