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SİNİR SİSTEMİ - I

 ? Sinir hücrelerine nöron denir. 

 ? Organizmanın iç ve dış çevresinde değişikliğe neden olan 
değişimlere uyaran denir. 

 ? Uyaranlar fiziksel, kimyasal ve mekaniksel etkenlerdir. 

 ? Uyaranların canlıda oluşturduğu etkiye uyartı denir. 

 ? Uyartıların nöronlarda oluşturduğu elektriksel ve kimyasal 
değişikliklere ise .............................................. denir. 

 ? Dışarıdan gelen uyartıları alan özel hücrelere reseptör de-
nir. 

 ? Reseptörler sinir hücrelerine bağlıdır. 

 ? Epitel hücrelerin bölünmesiyle oluşur. 

 ? Reseptörlerin yenilenme özelliği yoktur. 

 ? Canlının iç yapısında oluşan etkiye tepki verebilecek organa 
ise efektör organ yani tepki organı denir. 

 ? Salgı bezleri ve kaslar efektör yapılardır. 

Bir Nöronun Yapısı ve Kısımları

 a Bir sinir hücresi kısa uzantı olan dentrit, uzun uzantı olan 
akson ve hücre gövdesinden oluşur. 

 a Hücre gövdesinde çekirdek, mitokondri ve nissl tanecikleri 
bulunur. Nissl tanecikleri endoplazmik retikulum üzerinde 
bulunan ribozom kümeleridir. 

 a Dendritler nöronlardan ve reseptörlerden gelen uyarıları 
hücre gövdesine iletir. 

 a Akson ise dendritten gelen uyarıları diğer nöronlara ve 
efektör organa iletir. Normalde uzun ve tektir fakat hücre 
gövdesinden ayrıldıkça dallanabilir. 

 a Birden fazla akson bir araya gelerek sinir kordonunu oluş-
turur. Sinir hücresinde iletim, dendritten aksona doğrudur. 

 a Bazı sinir hücrelerinin akson yüzeyini fosfor ve yağca zen-
gin olan miyelin kılıf kapatır. 

 a Miyelin kılıf bir nöronda impuls iletimini 10 misli daha fazla 
yapar. Miyelinsiz bir nöronda impuls iletimi 12 m/sn iken, 
miyelinli bir nöronda impuls iletimi 120 m/sn’dir. 

 a Miyelin kılıf akson üzerinde bulunan schwann hücreleri ta-
rafından oluşturulur. 

 a Akson üzerindeki miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerlere ..
.............................................. boğumu denir. 

 a Her nöron özel bir göreve adapte olmuştur. Enerji verici 
olarak glikozu kullanır. 

 a Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan hücrelere glia denir.

 a Nöronlara destek verir ve beslenmelerine yardımcı olur. Or-
tamdaki iyon konsantrasyonunu kontrol ederek nöronların 
metabolizmasını ve faaliyetlerini düzenler.

Dentrit

Çekirdek

Miyelin Kılıf

Akson Ucu

Ranvier
boğumu

Akson

Hücre
Gövdesi

İmpuls İletim Yönü

 

      

NOT

Nöronların embriyonik dönemde 4. aya kadar uzantıları 
gelişmiştir. Bu süre içerisinde bölünerek sayıları artar. Dör-
düncü ayın sonunda sentrozom hücre dışına atıldığından 
bölünüp çoğalamazlar.
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Ö R N E K

İnsanda bulunan bir sinir hücresi;

I. ATP

II. Protein

III. DNA

IV. İğ ipliği

yapılarından hangilerini sentezleyemez?

Cevap: III ve IV

Sinir Hücreleri ve Çeşitleri

Sinir hücreleri (nöronlar) görevlerine göre üçe ayrılır:

 ? Duyu nöronları: İmpulsları duyu organlarına ait reseptörler-
den alarak merkezî sinir sistemine getirir.

 ? Motor nöronlar: Beyin ve omurilikte oluşan impulsları efek-
tör organlara taşırlar.

 ? Ara nöronlar: Merkezî sinir sisteminde bulunur ve iki nöron 
arasında bağlantı kurar. Esas görevi merkezî sinir sisteminde 
değerlendirmeyi yapmaktır. Düşünme, öğrenme, hafıza, ha-
tırlama, his, irade, bellek ve konuşma gibi fonksiyonlar ara 
nöronlardan kontrol edilir.

Uyarı Reseptör

Sinir Sistemi

Duyu
nöron

Ara
nöron

Motor
nöron

Efektör
nöron

Motor
Nöron

Dokunma Tepki

Duyu
Nöronu

Ara Nöron

Ö R N E K

I. Reseptör

II. Duyu nöronu

III. Ara nöron

IV. Motor nöron

V. Efektör organ

Yukarıda verilen yapılardan hangileri vücuda gelen uyarıları 
değerlendirir?

Cevap: III 

Sinir hücrelerinde impulsun oluşumu ve iletimi: 

Nöronların aksonlarında impuls iletimi elektro-kimyasal olaylarla 
sağlanır. Bu olay aksonda bulunan Na+/K+ pompasıyla olur. Na+ 
aksonunun dışında K+’ya göre 30 misli fazladır. Bundan dolayı 
nöronun dış kısmı pozitif, iç kısmı negatif yüklüdür. Ayrıca hüc-
re içerisinde bulunan negatif (-) yüklü fosfatlar ve proteinler 
difüzyonla akson dışına çıkamaz. Bu nedenle aksonun iç kısmının 
(-) olmasını sağlar. 

Nöronlardaki Na+ ve K+ iyonları aktif taşımayla, Na+/K+  pompa-
sının etkinliği sonucunda yer değiştirir. Böylece impuls iletilmiş 
olur. Bir aksonda impulsun iletimi ile ilgili olarak üç farklı olay 
görülür.

 ? Polarizasyon (kutuplaşma): Nöronda akson içinde potasyum 
iyonları fazla, sodyum iyanları az; akson dışında potasyum 
iyonları az, sodyum iyonları fazladır. Hücre içinin negatif 
olmasının sebebi sülfat, fosfat gibi (–) yüklü iyonların faz-
la olmasıdır. Polarizasyonu sağlayan, hücre zarında bulunan 
sodyum potasyum pompasıdır.

 ? Depolarizasyon: Eşik değer ile uyarılan sinir hücresinde zar-
da bulunan sodyum kapıları açılır ve hücre dışında daha faz-
la bulunan sodyumlar akson içine difüzyonla geçer. Hücre 
içinde sodyum ve potasyum iyonları fazla olur ve hücre içi 
dışarısına göre daha pozitif olur.

 ? Repolarizasyon: Depolarizasyondan bir sonra hücre zarın-
da bulunan soydum kapıları kapanır ve hücre içine sodyum 
girişi durur. Potasyum kapıları açılır ve hücre içindeki po-
tasyumlar hücre dışına doğru akmaya başlar. Hücre içinden 
hücre dışına çıkan potasyumlar nedeniyle hücre içi (–) ne-
gatif, hücre dışı (+) pozitif yüklü duruma gelir.
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SİNİR SİSTEMİ - II

İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

İnsanda sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sis-
temi olmak üzere iki bölümde incelenir.

SİNİR SİSTEMİ

Merkezî sinir sistemi

Çevresel sinir sistemi

Beyin

Ön beyin

Duyu bölümü

Motor bölümü

Somatik sinir sistemi

Otonom sinir sistemi

Uç beyin

Ara beyin

Talamus

Hipotalamus

Epitalamus

Beyincik

Omurilik soğanı

Pons

Orta beyin

Arka beyin

Omurilik

I. Merkezî Sinir Sistemi

1. Beyin

Yaklaşık 10-12 milyar nöron içerir. Beyin dıştan bakıldığında bo-
yuna bir yarıkla iki yarım küreye bölünmüştür. Ayrıca üzerinde 
birçok girinti (sulkus) ve çıkıntı (girus) vardır. Böylece beynin dış 

yüzeyi hacmine göre oldukça büyütülmüştür. Her yarım küre 
yine oldukça derin iki yarıkla rolando ve sylvius yarıkları ile enine 
bölünmüştür. 

İnsanda beyin ve omurilik dıştan içe doğru meninges denilen üç 
zarla kaplıdır. 

Zarların en içte bulunanı ince zar kan damarlarıyla donatılmış, 
beyni ve omuriliği sıkıca örten bir zardır. Daha dışta ince yapılı 
örümceksi zar, en dışta ise merkezî sinir sistemini koruyan kuv-
vetli yapıda sert zar denen bir tabaka bulunur. 

Beyin omurilik sıvısı ince zar ile ............................................ zar arasın-
daki boşlukta bulunur. Beyin omurilik sıvısı, beyin ve omurilik için 
koruyucu bir yastık görevini görür. Aynı zamanda merkezî sinir 
sistemine ait hücrelerin beslenmesini sağlar. 

Beyne ait nöronlarda iyon dengesini (Na+- K+) sağlar ve artık 
ürünlerin atılmasına yardımcı olur. 

Beyin Zarları

Kafatası

Sert Zar

BeyinKılcal Damar

Örümceksi
Çıkıntı

Örümceksi Zar

İnce Zar

İnsan beyni ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç 
kısımda değerlendirilir: 

a. Ön beyin: Beynin en büyük kısmıdır. Uç beyin ve ara beyin 
olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beynin dışa bakan boz maddeden 
oluşmuş bölümüne beyin kabuğu denir.
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Epifiz bezi

Orta beyin

Beyincik

Omurilik

Omurilik soğanı
Pons

Hipofiz bezi
Hipotalamus

Optik sinir
Talamus

Uç beyin

Nasırlı 
cisim

Uç beyin (Korteks): 

 ? Beynin kısımlarını üstten örter. 
 ? İki yarım küreden meydana gelir. Yarım küreler üstten na-

sırlı cisim, alttan ise beyin üçgeni ile bağlıdır. 
 ? Beyin üçgeni ve nasırlı cisim nöronların aksonlarından oluşur 

ve iki yarım küre arasında bilgi akışını (impuls) sağlar. 
 ? Beyin kabuğunun dış kısmı ........................................ maddeden, iç 

kısmı ise ak maddeden oluşur. 
 ? Boz madde nöronların dendritlerinden oluşurken ak madde 

nöronların aksonlarından oluşur. 
 ? Beyin kabuğunda görüntü ve sesle ilgili uyartıları algılayan, 

sembolleri ve konuşmayı idare eden merkezler vardır. 
 ? Zekâ, öğrenme, hatırlama, hafıza, hayal kurma, iradeli dav-

ranışlar, bilinç, çağrışım, anlayış ve öğrenilmiş davranışlar 
kontrol edilir. 

 ? Beyin kabuğunda işitme, görme, tad alma, koklama ve his-
setme gibi beş duyu organına ait impulsların değerlendiril-
mesi yapılır. 

 ? Kol, bacak, karın ve yüz kaslarının istemli hareketleri dü-
zenlenir.

Ö R N E K

Beyin kabuğu zedelenen bir insan için;

I. Sesleri duyamaz.

II. Yürüyemez.

III. Hayal kuramaz.

IV. İradeli davranışları yerine getiremez.

V. Solunum ve dolaşım sistemi durur.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

Cevap: V

Ara beyin: 

 a Ön beyinle orta beynin arasında bulunur. 

 a Ara beynin üst duvarına epitalamus, alt duvarına hipotalamus 
ve yan duvarına ise talamus denir. 

 a Talamus: Beynin alt kısmı ve omurilikten gelen sinirler ile uç 
beyindeki duyu merkezlerine giden sinirlerin geçtiği yerdir. 

 a Koku duyusu hariç bütün duyuların toplandığı, denetlendiği 
ve sınıflandırılarak beyin kabuğuna gönderildiği yerdir. 

 a Duyuların beyin kabuğunda hangi merkeze gönderileceğini 
saptar.

 a Uyku hâlindeyken talamus ve beyin kabuğu çalışmaz. 

Hareket

Dokunma

Koklama

Konuşma

Tad alma

Görme

İşitme

İştah

Düşünme Hormon üretme

Epifiz: Melatonin hormonu salgılar. 

Hipotalamusun bazı görevleri şunlardır:

 a Vücudun su dengesini ayarlar.

 a Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler.

 a İştah, açlık, tokluk gibi hislerin oluşmasını sağlar.

 a Kan basıncı, heyecan, korku, öfke durumlarının oluşmasını 
sağlar.

 a Vücudun iç dengesini düzenler.

 a Uyku düzenini sağlar.

 a Vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlar.

 a Eşeysel olgunlaşma ve yönelmenin kontrol edilmesini sağlar.

 a Hipofiz bezini denetler.

Hipofizin arka bölgesi, sinir dokudan meydana gelmiştir. Hipota-
lamusta üretilen antidiüretik hormon (ADH) ve oksitosin hormon-
larının kana salgılandığı kısımdır.
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HORMONLAR VE ENDOKRİN SİSTEM - I

HORMONLAR VE ENDOKRİN SİSTEM

Endokrin sistem hormon salgılayan endokrin bezlerden meydana 
gelmiştir. 

Hormonlar hedef organlara ................................................ ile taşınır. 

Vücutta kan şekerini, su dengesini, büyüme, üreme gibi temel 
fonksiyonları yerine getirir. 

Hormonlar hücre zarından madde geçişini de artırır.

HORMONLAR
 a Endokrin bezlerden, karma bezlerden ve sinir hücrelerinden 

salgılanır.

 a Az miktarda da olsa etkilerini gösterir.

 a Kandaki eşik değerin altında ya da üstünde olursa metabolik 
rahatsızlıklara neden olur.

 a İnsanda hedef organa kanla taşınır. Kanalla taşınan ya da 
vücut boşluğuna dökülen hormon yoktur.

 a Etkileri yavaş ve uzun sürelidir. Bu nedenle hormonların et-
kisi geç ortadan kalkar. 

 a Genellikle protein, steroid, peptit ve aminoasit yapılıdır.

 a İmpuls başlatır, kasları çalıştırır, geri bildirim (kontrol) ya-
par. 

 a Vücutta sinir sistemiyle beraber çalışır.

 a Hormonlar etkilerini sadece belirli hücrelerde ve dokularda 
gösterir.

 a Bazı hormonlar vücudun belirli bölgelerini uyarırken bazı 
hormonlar ise genel vücut üzerinde etkilidir.

 a Etki mekanizması tamamlanınca enzimler tarafından parça-
lanarak miktarı azaltılır.

Bir hormonun ulaştığı hedef organının hücre zarında  veya sitop-
lazmasında bu hormona bağlanabilen özel reseptör proteinleri-
nin bulunduğu anlaşılmıştır. Reseptörler bozulursa hedef organ, 
hormona tepki vermez. Canlıda birçok anormallik ortaya çıkar. 

Protein Yapılı Hormon

Steroid Yapılı Hormon

ÇEKİRDEK

SİTOPLAZMA

Enzim

Reseptör

Sitoplazma

Ribozom

Protein

Reseptör

Aracı

Protein
Aktivitesi

Hücresel Tepki

Ö R N E K

İnsanda hormonların genel özellikleri ile ilgili;

I. Kanla taşınır.

II. Protein, amino asit ve steroid yapılı olabilirler.

III. Sadece endokrin bezlerden salgılanır.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap: III
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İNSANDA ENDOKRİN SİSTEM

Epifiz bezi Epifiz bezi

Hipofiz bezi ve
Hipotalamus

Hipofiz bezi ve
Hipotalamus

Tiroid ve
Paratirodi bezi

Tiroid ve
Paratirodi bezi

Timus Timus

Pankreas Pankreas

Böbreküstü
bezi

Böbreküstü
bezi
Ovaryum

Plasenta
(Hamilelik 
sırasında)

Testis

Başlıca endokrin bezler hipofiz bezi, tiroid ve paratroid bezi, 
böbrek üstü bezler, eşeysel bezler, pankreas bezi ve timus be-
zidir.

Hipotalamus: Hipotalamusun salgıladığı hormon benzeri uyarıcı 
kimyasal maddeler, hipofizin ön lobuna kan yoluyla gelir. Bu şekil-
de hipofizin hormon salgısı hipotalamus tarafından kontrol edilir. 

Hipotalamus belli bölgelerden salgılatıcı faktör (Releasing hor-
monlar) denilen sinir hormonlarını üretir. Bu hormonlarla hipofiz 
ve hipotalamus arasında ilişki kurulmuş olur.

Hipofiz Bezi

Ara beyinde bulunur. Hipotalamusun hemen altında 0,5 gr ağırlı-
ğında bir bezdir. 

Hipofizin hormon salgılayabilmesi için hipotalamusun salgılayıcı 
hormonlar (releasing factor = RF) denilen kimyasal maddelerle 
uyarılması gerekir. Bu kimyasallar hipofizin ön lobunu uyarır. 

Hipofizin ön lobunda sinirler yoktur. Epitel dokudan meydana gel-
miştir. Kan damarlarıyla kendine ulaşan bazı hormonlar aracılı-
ğıyla uyarılır. Hipofizin arka lobu doğrudan hipotalamusa bağlıdır. 
Buradan salgılanan hormonlar hipotalamus tarafından üretilir ve 
hipofizin arka lobunda depo edilir.

Ön lob

Hormon
Hipofiz damarları

Arka lop

Hipotalamus

Ön Lob

Somatotropin hormon (STH): 

 ? Kemik ve kasların büyümesini sağlar. 

 ? Uzun kemiklerin epifiz plakları üzerine etki eder. 

 ? Çocuklarda hücre bölünmesini uyararak doku kitlesini artı-
rır. Protein sentezini artırır. 

 ? Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını etkiler. 

 ? STH hormonunun azlığında ............................... (nanizm), fazlalı-
ğında ise devlik (gigantizm) meydana gelir. 

 ? Büyüme çağından sonra fazla salgılanırsa el, ayak ve çene-
de anormal büyüme (akromegali) meydana gelir.

Tiroid uyarıcı hormon (TSH): 

 ? Tirotropin hormonu da denir. 

 ? Tiroidin büyümesini ve troksin hormonunun salgılanmasını 
uyarır.  

Folikül uyarıcı hormon (FSH):

 ? Yumurtalıklarda bulununan foliküllerin büyümesini etkileye-
rek yumurta hücresinin oluşumunu başlatır. 

 ? Foliküllerden östrojen hormonu salgılatır. Testislerde sper-
matogenezin hızlanması için testisleri hızlandırır. 

Lüteinleştirici hormon (LH): 

 ? Dişilerde foliküllerde yumurtanın olgunlaşarak ovulasyonla 
yumurta kanalına atılmasını sağlar. 

 ? Menstrual döngüde korpus luteumu (sarı cisim) oluşturur. 
Korpus luteumdan progesteron salgılatır. 

 ? Erkeklerde seminifer tüpçükleri arasında bulunan leydig hüc-
relerinden testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. 

Prolaktin hormonu (LTH): 

 ? Kadınlarda süt bezleri ve ovaryumda etkilidir. 

 ? Süt bezlerinin gelişimini ve süt salgılanmasını sağlar. 

 ? Dişilerde östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanma-
sını sağlar.  

 ? Gebelik boyunca korpus luteumun bozulmadan kalmasını 
sağlar.

Adrenokortikotropik hormon (ACTH): 

 ? Böbrek üstü bezinin ............................... (korteks) kısmını uyarır. 

 ? Buradan ise kortizol ve aldosteron hormonlarını salgılatır. 
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HORMONLAR VE ENDOKRİN SİSTEM - II

BÖBREK ÜSTÜ BEZLER (ADRENAL BEZLERİ)

Böbreküstü bezi

Böbrek

Öz

Kabuk

 ? Bu bezler her iki böbreğin de üstünde bulunur, sarı renkte 
ve 6-7 gr ağırlığındadır. 

 ? Böbreklerin fizyolojik çalışmasıyla ilişkili değildir. Adrenal 
bezler iki kısımdan oluşur. 

 ? Bezin dış kısmına adrenal korteks (kabuk) denir. 

 ? Adrenal korteksten steroid yapılı hormonlar sentezlenir. Bu 
kısım (ACTH) hormonları ile uyarılır. Bu kısımdan kortizol, 
aldosteron ve eşeysel hormon salgılanır. 

 ? Bezin iç kısmına ise adrenal medulla (öz) denir. Bu kısım 
sempatik sinirlerce uyarılır. Buradan da adrenalin ve norad-
renalin sentezlenir.

1. Adrenal Korteks Hormonları

Glikokortikoidler: 

 ? Bu hormonlar karbonhidrat protein ve yağ metabolizmasına 
etki eder. 

 ? Bu grupta yer alan hormonlardan en önemlisi kortizoldur. 

 ? Kortizol proteinlerin yıkılmasını ve karbonhidrat sentezini 
sağlar. 

 ? Proteinleri karbonhidratlara çevirir. 

 ? Glikozun oksidasyonunu önler. Protein katabolizmasını artır-
dığından idrarda azot miktarını artırır. 

 ? Kan şekerini yükseltir. Kılcal damarların geçirgenliğini azal-
tarak iltihaplı dokulara protein sızmasını önler. 

 ? Kortizol eksikliğinde amino asitlerden glikoz sentezi azala-
cağından kan şekeri düşer. 

 ? Glikokortikoidler stres durumunda artar. Alerjik reaksiyon-
ları engeller. İltihabı azaltır ve romatizma tedavisinde kul-
lanılır. 

Mineralokortikoidler: 

 ? Bu grupta yer alan en önemli hormon aldosterondur. 

 ? Sodyum (Na) ve potasyum (K) metabolizmasını düzenler. Al-
dosteron hormonu hem kanda hem de doku sıvısında iyon 
miktarını düzenler. 

 ? Na+ ve Cl– iyonlarının böbrek tüplerinden ve diğer bazı do-
kulardan geri ............................................... sağlarken potasyumun 
atılmasını hızlandırır. Böylece kandaki Na+ ve K+ dengesini 
düzenler. Sodyum miktarının artması osmotik basıncın art-
masına ve aynı oranda suyun emilimine neden olur. Böylece 
vücut sıvılarındaki su ve elektrolit dengesi sağlanır. 

 ? Aldosteronun yokluğu ölüme neden olur. Aldosteron az sal-
gılanırsa böbreklerden Na+ ve Cl– emilimi azalır. Bu nedenle 
kanda Na+ ve Cl–azalır, K+ artar. Kan basıncı azalır. Kaslar 
çabuk yorulur. Halsizlik ve iştahsızlık meydana gelir. Do-
kulardaki sıvı miktarı azalır. Deride zamanla pigmentleşme 
artar, deri tunç rengini alır. Buna addison hastalığı denir. 
Aldosteron fazlalığında kanda Na+ ve Cl– artar, bunun so-
nucunda kan basıncı artar. K+ iyonu azalır ve buna bağlı 
felç ve kramplar görülür. Dokularda su birikmesi meydana 
gelir. Ayrıca aldosteron enfeksiyonlara karşı savunma siste-
mini destekler.
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Androjen hormonları (Gonadokortikoidler): 

 ? Hem erkek, hem de dişilerde görülür. 

 ? Erkeklerde androjen hormonu testistlerden salgılansa da az 
miktarda böbrek üstü bezin kabuk bölgesinden salgılanır. 

 ? Erkek çocuklarda adrenal korteksin aşırı çalışması andro-
jen hormonlarının üretimini artırır. Böylece bireyin normal 
zamanından önce ergenlik çağına girmesine neden olur. Bu 
çocukların kas yapısı ve gırtlağı gelişir. Sesi kalınlaşır ve 
vücudu kıllanır.

2. Adrenal Medulla (Öz) Hormonları

Adrenalin (Epinefrin): 

Adrenalin hormonu hem sinir hücrelerinden nörotransmitter 
madde olarak hem de böbrek üstü bezin öz kısmından salgılanır. 
Bu hormon korku, heyecan, sinir, stres ve depresyon durumunda 
salgılanır. 

Adrenalin hormonu:

 a Kanın pıhtılaşmasını hızlandırır.
 a Kasların gücünü maksimum seviyeye çıkarır.

 a Kalp atışını hızlandırır.
 a Kan basıncını ve kan akış hızını artırır.
 a Karaciğer ve kaslardaki glikojen miktarını azaltır.
 a Kandaki glikoz miktarını artırır.
 a Göz bebeklerini büyütür. 
 a Büyük kan damarlarını genişletir, deri yüzeyinde bulunan 

kılcal damarları daraltır.
 a Çizgili kasların çalışmasını artırır, düz kasların çalışmasını 

yavaşlatır.
 a Oksijen tüketimini artırır.
 a Soluk alıp verme hızını artırır.
 a Peristaltik hareketi yavaşlatır.
 a Sempatik sinirleri etkileyerek vücudu hızlandırır.

Noradrenalin (Norepinefrin): 

 ? Damarları daraltır ve kan basıncını yükseltir. 

 ? Aynı adrenalin gibi hem sinir hücrelerinden nörotransmitter 
olarak hem de böbrek üstü bezinin öz kısmından sentezlenir. 

 ? Epinefrinle beraber sempatik sinir sistemi üzerinde etkilidir. 

 ? Bu hormon kılcal kan damarlarını daraltarak kan basıncını 
yükseltir.

 
 

STRES
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Böbrek üstü bezi medullası ACTH
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DUYU ORGANLARI

 ? Duyu organları içerisindeki özelleşmiş hücre gruplarına re-
septör adı verilir. Reseptörler farklı enerji çeşitlerinin duyu 
nöronlarında aksiyon potansiyeline dönüşmesini sağlar. 

 ? Tüm duyu reseptörleri eşik şiddetindeki uyarıları algılar. 

 ? Kandaki O2 ve CO2 konsantrasyonlarını algılayan, osmotik 
basınca hassas olan reseptörler vücut içerisinde bulunur. 

 ? Dil ve deride bulunan reseptörler doğrudan dış çevreye açık 
olduğu hâlde; burun, göz ve kulakta bulunan reseptörler 
dış çevreye açık değildir. Deride bulunan reseptörler diğer 
duyu organlarından farklı olarak daha geniş bir yüzeye ya-
yılmıştır. 

İnsan vücudundaki reseptörler algıladıkları uyarı çeşidine göre 
sınıflandırılır. 

 ? Fotoreseptörler: Gözde bulunur ve ışığı algılar.

 ? Kemoreseptörler: Burun ve dilde bulunur. Kimyasal uyarıları 
algılar. Bu reseptörler çok fazla çalıştığında diğer reseptör-
lere oranla çabuk yorulurlar.

 ? Termoreseptörler: Deride bulunur ve sıcağı ya da soğuğu 
algılar. Termoseptörler de çabuk yorulur.

 ? Mekanosereptörler: Deride ve kulakta bulunur. Mekanik ve 
fiziksel uyarıları algılar.

 ? Osmoreseptörler: Osmotik basınca duyarlıdır. İç organları-
mızda bulunur. 

Göz ve Görme Duyusu

 ? Gözde görmeyi sağlayan yapılar; mercek, reseptörler ve si-
nirlerdir. 

 ? Gözü koruyan yapılar ise kaslar, kirpikler, göz kapakları, 
gözyaşı bezleri ve göz kaslarıdır. 

 ? Göz küresi dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve 
ağ tabaka olmak üzere üç kısma ayrılır.

Göz Anatomisi

Sert tabaka
Retinaİris

Kornea
Göz
bebeği

Mercek

Camsı sıvı

Kan
damarları

Optik sinir

Kirpiksi cisim

1. Sert tabaka (Sklera)

Göz küresinin en dış kısmını saran beyaz renkli bir katmandır. 
Sert tabaka gözün ön kısmına doğru incelip saydamlaşır. Buna 
saydam tabaka ya da kornea denir. Kornea ışığın ilk kırıldığı yer-
dir. Korneada kan damarı bulunmaz. Hücreler arasına sızan lenf 
sıvısıyla beslenir.

2. Damar tabaka (Koroid)

Sert tabakanın hemen altında bulunan kan damarı ve pigmentler-
ce zengin olan tabakadır. 

Damar tabakanın içerisinde melanin bulunur. 

Bu pigment göze gelen fazla ışığı emerek göz küresinin içini ka-
ranlık oda hâline çevirir. 

Böylece görüntü yansıması önlenmiş olur. 

Damar tabaka gözün ön tarafına doğru kalınlaşarak göz merce-
ğini tutan asıcı bağlar ve irisi oluşturur. 

İris düz kastan meydana gelir ve göze rengini verir. 

İrisin ortasındaki boşluğa ise göz bebeği denir. 

İris kasları göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlayarak göze 
gelen ....................................... miktarını ayarlar. 

Halkasal kaslar, göz bebeğinin daralmasını, çevresel kaslar ise 
gözbebeğinin genişlemesini sağlar.

Göz merceği irisin arkasında bulunur. 
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Göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı göz merceği, asıcı bağlar ve 
kirpiksi kaslar yardımıyla yerine sabitlenir. Kirpiksi kaslar koroid 
ve iris arasında bulunur. Temel yapısı düz kastır. Mercek kasları-
nın kasılıp gevşemesiyle mercek incelip kalınlaşır ve böylece göz 
uyumu (akomodasyon) sağlanır.

Gözdeki saydam tabaka ile mercek arasındaki boşluğa ön oda, 
mercekle iris arasındaki kısma ise arka oda denir. Her iki oda, 
içerisinde kirpiksi kaslardan sentezlenen sıvı ile doludur. Mercek 
ile retina arasında berrak ve jelatinimsi bir sıvı olan camsı sıvı 
bulunur. 

Camsı sıvı göz küresine şekil verir. Merceğin arkasında basınç 
oluşturarak yerine sabitler. Ayrıca kan damarı bulunmayan kor-
nea ve merceği besler. 

3. Ağ tabaka (Retina)

Göz küresinin en iç kısmında bulunan tabakadır. Retinada gör-
meyle ilgili sinirler ve bol miktarda ışığa duyarlı olan reseptörler 
bulunur. Görme sinirleri görmeyle ilgili aldığı impulsları beyin ka-
buğuna gönderir. Görme sinirlerinin göz küresinden çıktığı yere 
kör nokta denir. Kör noktanın biraz üstünde çukur kısımda sarı 
benek (sarı leke) bulunur. 

Sarı benekte ışığa duyarlı olan reseptörler bulunur. Bu nedenle 
görüntü ilk olarak retinadaki sarı benekte oluşur. Burda görüntü 
net fakat terstir.

Sarı benekte birbirinden farklı olarak çomak ve koni hücreleri 
bulunur.

Ortalama 7 milyara yakın reseptör bulunur. Sarı beneğin merke-
zinde koni şeklinde olan hücreler, bu hücrelerin çevresinde ise 
çomak hücreleri bulunur. 

Koni hücreleri .................................................. görmede ve kuvvetli ışıkta 
etkindirler. Retinada mavi, yeşil ve kırmızıya duyarlı üç tip koni 
hücresi bulunur. Bu üç reseptörün beraber çalışmasıyla diğer ara 
renklerin algılanması sağlanır. 

Çomak şeklinde olan reseptörler ise alaca karanlıkta cismin şek-
lini ve siyah beyaz görüntüsünü algılar. 

Göz uyumu: Göz merceği ince kenarlı mercektir. Mercek (lens) 
asıcı bağlarla kirpiksi cisme bağlanır. Asıcı bağlar ve kirpiksi cisim 
birbirine zıt çalışır. Kirpiksi cisim gevşerse asıcı bağlar kasılır ve 
mercek incelir. Mercek incelip göz bebeği büyürse göz uzağa 
odaklanır. Kirpiksi cisim kasılırsa asıcı bağlar gevşer ve mercek 
kalınlaşır. Mercek kalınlaşıp göz bebeği küçülürse göz yakına 
odaklanır. Kornea mercek ve sarı beneğin oluşturduğu düzleme 
optik eksen denir. 

Kırmızı bir bilye optik eksene yaklaştırılırsa cismin önce  
...................................................... daha sonra da rengi algılanır. Çünkü 
çomak hücreleri dışarıda, koni hücreleri içeride bulunduğu için 
önce çomak hücreleri sonra koni hücreleri uyarılır.

NOT

Görüntü ilk olarak sarı benekte ve ters oluşur. Duyu sinirleri 
oluşan impulsları beynin optik loplarına iletir. Bunun sonu-
cunda görüntü düz ve net oluşur.

NOT

Cisimden gelen ışınlar → Kornea (ışığın ilk kırılması) → Ön 
oda → Göz bebeği → Arka oda → Göz merceği (ışığın ikinci 
kırılması) →  Camsı cisim → Retina → Sarı benek (Görüntü 
ters) → Görme sinirleri → Beyin kabuğu

Optik Kiyazma: İki gözden çıkan optik sinirler, optik kiyazmada 
birleşirler. Sol tarafla ilgili görüntü beynin sağına, sağ tarafla 
ilgili görüntü beynin solunan iletilir. Böylece iki gözle tek görme 
gerçekleşir.

Göz Kusurları

a. Miyopluk: Göz küresinin optik eksen doğrultusunda uzaması 
sonucu ya da göz merceğinin normalden daha kalın olması so-
nucunda görüntünün retinanın ..................................................... tarafına 
düşmesidir. Bu durumda net görüntü sağlanamaz. Miyop göz, ya-
kını görür fakat uzağı göremez. Kalın kenarlı mercek kullanılarak 
bu göz kusuru düzeltilir. 

Ö R N E K

Miyop göz kusuru görülen bir insanla ilgili olarak;

I. Optik eksen normalden kısa olur.

II. Kalın kenarlı mercek kullanılarak normal görme sağlanır.

III. Göz merceği normalden daha kalındır.

IV. Görüntü retinanın arkasına düşer.

verilenlerden hangileri doğrudur?

Cevap: II ve III
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