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FÖY

BİYOLOJİ

SİNİR SİSTEMİ
11.1.1.1. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
11.1.1.3. Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verilir.
11.1.1.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

✓ Sinir hücresinin gövdesinden çıkan ve dentritlerden
daha uzun olan uzantıya ise akson denir. Akson
hücre gövdesinden aldığı uyartıyı başka bir nörona
veya efektör organa iletir. Aksonun uç kısmında dallanmalar görülür. Bu dallanmalar sinaptik uç ile sonlanır. Sinaptik uçtan salgılanan kimyasal maddeler
ile uyartı sinaps adı verilen bağlantı bölgesinden
efektör organa iletilir.

✓ Doğadaki tüm canlılar iç ve dış ortamdan gelen
uyaranlara karşı tepki göstererek homeostasinin (iç
denge) korunmasını sağlar. İnsanlarda homeostasi
sinir sistemi ve endokrin sistem ile sağlanır.
✓ Sinir sistemi ve endokrin sisteme denetleyici ve
düzenleyici sistem adı da verilir.
✓ Sinir sistemi homeostasinin sağlanmasını, refleksi,
hafızayı, öğrenmeyi denetler ve bilginin değerlendirilmesini sağlar.

✓ Bazı aksonların üzeri miyelin kılıf adı verilen protein
ve yağdan oluşan bir örtü ile kaplıdır. Miyelin kılıf
aksonun elektriksel izolasyonunu sağlayarak impuls
hızını artırır. Miyelin kılıf schwann hücreleri ve oligodentrositler adı verilen glia hücreleri tarafından
oluşturulur. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı noktalara ise ranwier boğumu adı verilir.

✓ Sinir sistemi nöron adı verilen sinir hücrelerinden ve
glia denilen yardımcı hücrelerden oluşur.

SİNİR SİSTEMİNİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ
Nöronların Yapısı
✓ Nöron, hücre gövdesi ile hücre gövdesinden çıkan
uzantılardan oluşur.

Dendrit

✓ Nöronun hücre gövdesinde; çekirdek, sitoplazma,
mitokondri, granüllü endoplazmik retikulum grupları (nissl tanecikleri), golgi gibi organeller bulunur. Sitoplazmada nörofibril adı verilen ve akson
ile dendrit boyunca uzanan ince telcikler bulunur.
Nörofibriller, hücreye şekil verir ve madde taşınmasında görev alır.

Akson uçları

Çekirdek

Hücre
gövdesi

Ranwier
boğumu

Miyelin
kılıf
Akson
Nöronun Yapısı

✓ Nöronlar, özelleşmiş hücreler olup sentrozom içermez. Bu nedenle nöronların bölünme özelliği yoktur.
✓ Beyin, omurilik nöronları ve çizgili kasları uyaran
nöronlarda miyelin kılıf bulunurken düz kaslar ve iç
organları uyaran nöronlarda miyelin kılıf bulunmaz.

✓ Sinir hücresinin gövdesinden çıkan kısa uzantılara
dentrit denir. Dentritler uyarıları alarak hücre gövdesine iletir.
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Ara Nöron (Bağlantı Nöronu)

?

Örnek-1

✓ Merkezî sinir sisteminde yer alan nöronlardır. Duyu
nöronu ve motor nöron arasında bulunur. Duyu
nöronları ile gelen uyartının değerlendirilmesini ve
değerlendirme sonucu oluşan cevabın motor nörona iletilmesini sağlar. Bu nöronun tamamı merkezî
sinir sisteminde bulunur.
IV

I

II

✓ Ara nöronu zarar görmüş bir kişide duyu nöronu
uyarıyı merkezî sinir sistemine iletse bile ara nöron
çalışmadığı için uyarı değerlendirilemez ve tepki oluşmaz. Örneğin felçli bir kişi uyarıyı alsa bile
tepki veremez.

III

Yukarıdaki şekilde olgun nöronun yapısında bulunan
bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir.
Bu kısımlar ile ilgili,
I.

I numaralı kısım uyartıları efektör organa iletir.

II. II numaralı kısımda sentrozom organeli bulunmaz.

Motor Nöron (Götürücü Nöron)

III. III numaralı kısım Ranwier boğumu olup her nöronda bulunmaz.

✓ Ara nöronlarda oluşan cevabın efektör organlara
iletilmesini sağlayan nöronlardır. Bu nöronların hücre gövdesi merkezî sinir sisteminde, aksonları çevresel sinir sisteminde bulunur.

IV. IV numaralı kısım sinaps bölgesi ile bağlantılıdır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız II

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve IV

E) I, III ve IV
✓ Motor nöronu zarar görmüş bir kişide uyartı duyu
nöronu ile ara nörona iletilir ve değerlendirilir. Fakat motor nöron zarar gördüğü için tepki oluşmaz.
Örneğin botoks uygulamalarında motor nöron zarar gördüğünden tepki oluşmaz.

Çözüm-1

Uyarı
✓ Nöronlar görevlerine göre duyu nöronu, ara nöron
ve motor nöron olmak üzere üç çeşittir.

Duyu nöronu
Ara nöron

Efektör organ

Duyu Nöronu (Getirici Nöron)

Motor nöron

Tepki

✓ Vücudun çeşitli organlarında bulunan reseptörlerden aldıkları uyarıları merkezî sinir sistemine (beyin
ve omurilik) ileten nöronlardır. Bu nöronun aksonları
merkezî sinir sistemine giriş yapar.

✓ Bir canlıda ışık, sıcaklık, koku ve tat gibi çeşitli uyarıları alan hücrelere reseptör hücre denir.
Reseptör hücreler, duyu organlarında bol miktarda
bulunur.

✓ Duyu nöronu zarar gören bir kişide uyarı alınamadığı için uyarı, merkezî sinir sistemine iletilemez.
Örneğin diş tedavileri sırasında yapılan iğne; duyu
nöronlarını uyuşturduğu için acı hissedilmez, ancak çene oynatılabilir.
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Reseptör organ

✓ Merkezî sinir sisteminde oluşan cevabı gösteren
salgı bezi ve kas gibi organlara efektör organ denir.
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Glia Hücreleri
✓ Sinir sisteminde nöronlara yardımcı olan hücrelere glia hücreleri denir. Oligodendrositler, schwann hücreleri, mikroglia, astrositler ve ependim hücreleri birer glia hücresidir.

Mikroglia
Sinir sisteminde
fagositoz yaparak
savunmayı sağlar.

Astrositler
Madde alışverişini
düzenler, kan-beyin bariyeri
oluşturarak zararlı
maddelerin girişini engeller.

Schwann hücreleri
Çevresel sinir sistemi
nöronlarında miyelin
kılıfı oluşturur.

Oligodendrositler
Merkezî sinir sistemi
nöronlarında miyelin
kılıfı oluşturur.

Ependim hücreleri
Merkezî sinir sisteminin
boşluklarını örter. BOS
sıvısı üretimini ve akışını
düzenler.

Nöronlarda İmpuls Oluşumu ve İletimi
✓ İç ve dış çevreden gelen uyarıların sinir hücresinde meydana getirdiği kimyasal ve elektriksel değişimlere impuls
(uyartı) adı verilir.
✓ İmpuls iletimi sırasında nöron zarında bulunan Na+ – K+ pompası, K+ ve Na+ kanalları ile elektriksel yük değişimine
neden olurken, bu sırada meydana gelen oksijenli solunum ve aktif taşıma gibi olaylar kimyasal değişimleri ifade
eder.
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Nörotransmitter
madde

Sinaptik
kesecik

✓ Polarizasyon ve repolarizasyon durumunda hücre
içi negatif, hücre dışı pozitiftir. Depolarizasyon durumunda içe hücre içi pozitif, hücre dışı negatiftir.
✓ Polarizasyonda hücre dışında Na+ iyonları, repolarizasyon durumunda hücre dışında K+ iyonları
fazladır.

Sinaptik
boşluk
Sinapslarda İmpuls İletimi

✓ Miyelin kılıfa sahip olan nöronlarda impuls sadece
ranwier boğumlarında oluşur. Bu çeşit nöronlarda
impuls bir aralıktan diğerine atlayarak iletilir.

✓ Bir nöronda impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine eşik değer (eşik şiddeti) denir. Bir nöron eşik
değerinin altında olan hiçbir uyarıya tepki göstermezken eşik değeri ve üzerindeki uyarılara ise aynı
şiddetle cevap verir. Buna ya hep ya hiç prensibi
adı verilir.

Sinapslarda İmpuls İletimi
✓ Sinapslarda impuls iletimi sadece kimyasal olarak
gerçekleşir.

✓ Ya hep ya hiç prensibine göre bir sinir telinde oluşan
impuls aynı hızda ve şiddette ilerler. Çünkü impuls
iletilirken gerekli olan enerji uyarandan değil nöronun kendisinden sağlanır.

Eşik değer

✓ Sinaptik uçlardan salgılanan nörotransmiter maddeler eğer impulsun diğer nörona iletilmesini sağlıyorsa kolaylaştırıcı sinaps adı verilir. Eğer impulsun
diğer nörona iletilmesini engelliyorsa durdurucu
sinaps adı verilir.

Ya Hep Ya Hiç Prensibi

✓ Fakat bu durum sinir demeti için geçerli değildir.
Çünkü sinir demetini oluşturan sinir tellerinin eşik
değeri birbirinden farklıdır. Bu nedenle bir sinir demetinde uyaran şiddeti arttıkça uyarılan nöron sayısı
ve impuls sayısı artar. Buna bağlı olarak gösterilen
tepkinin şiddeti de artar.

✓ Görevi biten nörotransmitter maddeler; ya hidroliz
edilir ya da hücreye geri emilir.

✓ Aksonlarda impuls iletimi hem elektriksel hem kimyasal olarak gerçekleşirken sinapslarda sadece
kimyasal olarak gerçekleşir.

İmpuls sayısını;

✓ Aksonlardaki impuls iletimi, sinapslardaki iletimden
hızlıdır.

✓ uyarının süresi,
✓ uyarının şiddeti,

✓ Bir nöronda impulsun yönü dendritten aksona doğrudur. Sinapslarda ise impulsun yönü bir nöronun
akson ucundan diğer nöronun dendritine doğrudur.

✓ uyarının sıklığı,
✓ nöronların bağlanma şekli ve sayısı
etkiler.

✓ Bir sinir hücresinde impuls hızı sabittir, değişmez.
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İmpuls hızı Uyarı şiddeti

✓ Bir nörona uyartı geldiğinde akson ucunda bulunan
ve nörotransmitter maddeler ekzositozla sinaptik
boşluğa bırakılır. Bu nörotransmitter maddeler bilginin bir nörondan diğerine aktarılmasını sağlayan
kimyasal uyarıcılardır. Nörotransmitter maddelere
asetilkolin, seratonin, histamin, adrenalin, nöradrenalin gibi maddeler örnek verilebilir. Sinapslara gelen her impuls diğer nörona aktarılmaz. Buna seçici
direnç denir. Böylelikle impuls sadece ilgili efektör
organa iletilir.
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Örnek-3

Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait K, L, M,
N ve P olarak adlandırılan nöronların bazı özellikleri verilmiştir.

İmpuls hızını;
✓ miyelin kılıfın bulunması,
✓ akson çapının artması,
✓ ranwier boğumu sayısının azalması

Nöron

Miyelin Kılıf

durumları artırır.

K

Yok

1

Tepki şiddetini;

L

Yok

500

M

Var

5

N

Var

10

P

Var

20

✓ uyarılan sinir teli sayısının artması,
✓ uyarı şiddetinin artması
olayları artırır.

Tablodaki bilgilere göre; K, L, M, N ve P nöronlarının
hangisinde impuls iletiminin en hızlı olması beklenir?

?

Örnek-2

Nöron boyunca iletilen impulsla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, uyarının şiddeti hakkında bilgi
verir?
A) Sıklığı (frekansı)

B) Hızı

C) Genliği		

D) Yönü

E) Atlamalı iletilmesi

Akson Çapı ( n m)

A) K

B) L

C) M

D) N

E) P
(2010-LYS)

Çözüm-3

(2012-LYS)

Çözüm-2

TEST - 1’I ÇÖZEBILIRSINIZ.

SINIR SISTEMI BÖLÜMLERI
✓ Sinir sistemi merkezî ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sinir Sistemi

Merkezî Sinir Sistemi

Beyin

Ön Beyin
Uç
Beyin
Talamus

Omurilik

Orta Beyin
Ara
Beyin

Çevresel Sinir Sistemi

Motor
Bölüm

Otonom
Sinir Sistemi

Arka Beyin

Beyincik

Epitalamus

Duyu
Bölümü

Somatik
Sinir Sistemi

Pons

Omurilik
Soğanı

Hipotalamus
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Merkezî Sinir Sistemi

Ön Beyin

✓ Merkezî sinir sistemi içten ve dıştan gelen uyarıların
değerlendirilmesini ve bir yanıt oluşturulmasını sağlar.

✓ Uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur.
Uç Beyin

✓ Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.
Beyin ve omurilik üç katlı zarla çevrilidir.

✓ Sağ ve sol yarı küre olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyin yarı küreleri üstten nasırlı cisim, alttan
beyin üçgeni ile birbirine bağlanır. Genelde sol yarı
küre vücudun sağ kısmını, sağ yarı küre vücudun
sol kısmını kontrol eder.

✓ Bu zarlara meningens zarları denir.
Sert Zar
✓ En dışta, kafatası kemiğine yapışık bulunur.
✓ Beyni mekanik etkilerden, yaralanma ve zedelenmelerden korur.

✓ Sol yarı küre; sağ el kontrolü, dil becerisi, analitik
düşünme, sayısal beceriler ve yazım becerileri gibi
fonksiyonları kontrol eder.

✓ Kan damarı taşımaz.

✓ Sağ yarı küre; sol el kontrolü, hayal gücü, yaratıcılık, üç boyutlu algılama, kavrama, müziksel farkındalık gibi olayları kontrol eder.

Örümceksi Zar
✓ İnce bağ dokusu lifleri ile sert zar ve ince zarı birbirine bağlar.

✓ Beynin yarı küreleri ön lob, yan lob, şakak lobu ve
arka lob olmak üzere dörde ayrılır.

İnce Zar
✓ Beynin bütün girinti ve çıkıntılarına uzanan zardır.

Yan Lob (Parietal Lob)

✓ Taşıdığı kan damarları sayesinde beynin ve omuriliğin beslenmesini sağlar.
Ön Lob (Frontal Lob)

✓ Örümceksi zar ile ince zar arasında bulunan beyin
omurilik sıvısının (BOS) işlevleri aşağıda verilmiştir.
•

Beyni çarpmalara ve basınca karşı korur.

•

İyon dengesini sağlar.

•

Sinir hücreleri ve kan arasında madde alışverişini
sağlar.

•

Metabolizma atıklarını uzaklaştırır.

Problem çözme
Karar verme
Davranış kontrolü
Planlama
Tahmin etme
Konuşma
Duyguları ifade etme
İstemli kas hareketleri

Şakak Lobu (Temporal Lob)

Beyin

Dili anlama
Hafıza denetimi
Duyma
Öğrenme
Duyguların denetimi

✓ Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç
kısımdan oluşur.
Ön beyin

Arka Lob (Oksipital Lob)
Görme alanı
Görsel yorumlama
Okuduğunu algılama ve canlandırma

Beynin Lobları ve Görevleri

Uç beyin Ara beyin

✓ Uç beyinden enine kesit alındığında dışta hücre
gövdelerinden oluşan gri renkte boz madde, içte miyelinli nöronların aksonlarından oluşan beyaz renkte
ak madde bulunur.

Talamus
Epitalamus
Hipotalamus

Beyincik
Omurilik
soğanı

Hipofiz bezi

✓ Uç beyinde boz maddeden oluşan kısma beyin kabuğu (korteks) denir.

Arka beyin

Pons

Orta beyin

✓ Beyin kabuğunun;

Omurilik

Beynin Bölümleri

✓ Beynin hacim ve kütlesinin zekâ ile öğrenme kapasitesi ile ilgisi yoktur.
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Dokunma, tat alma ve koku alma
Boyut, şekil ve renkleri ayırt etme
Konuşmayı algılama
Matematiksel hesaplamalar yapabilme
Okuma ve yazma becerisine sahip olma

•

istemli kas hareketlerini gerçekleştirme,

•

duyu organlarından gelen uyarıları alma,

•

zekâ, hafıza, bilinç, düşünme gibi olayları kontrol
etme

gibi görevleri vardır.
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Arka Beyin
✓ Pons, beyincik ve omurilik soğanından oluşur.

✓ Beynin ön lobu ve yan lobu rolando yarığı denilen
girinti ile enine olarak ikiye ayrılır.

Pons
✓ Beyinciğin iki yarım küresi arasında impuls iletimini
sağlar.

Ara Beyin

✓ Bilinçaltı faaliyetlerini düzenler.

✓ Ön beyin ile orta beyin arasında yer alır.

✓ Solunum merkezini kontrol eder.

✓ Epitalamus, talamus ve hipotalamus kısımlarından
oluşur.

✓ Yutma, kusma gibi olayları denetler.
Beyincik

✓ Epitalamus,
•

Epifiz bezinin bulunduğu bölümdür.

✓ İki yarım küreden oluşur.

•

Epifiz bezinden melatonin hormonu salgılanır.

✓ Dış kısmında boz, iç kısmında ak madde bulunur.
Ak madde boz madde içinde dallanmalar yapar.
Görüntüsü bir ağaca benzediğinden beyincik, hayat
ağacı adını da alır.

✓ Talamus,
•

Koku duyusu hariç duyu organlarından gelen
uyartıları alır ve uç beyindeki ilgili kısma iletir.

•

Duyuları ve uyanıklık durumunu ayarlar. Uyurken talamus ve beyin kabuğu aktif değildir.

✓ İstemli kas faaliyetlerinin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlar.
✓ Göz, kulaktaki yarım daire kanalları ve kaslar arasında koordinasyonu kurarak vücut dengesini sağlar.

✓ Hipotalamus,
•

Hipofiz bezini ve iç organların çalışmasını denetler.

•

Homeostasiyi sağlar.

•

Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını denetler.

•

Vücut sıcaklığını, su ve iyon dengesini, kan basıncını dengeler.

•

İştahı düzenler.

•

Üreme davranışlarını kontrol eder.

•

Uyku ve uyanıklık durumunu ayarlar.

•

Heyecan, korku ve stresin kontrolünü düzenler.

Omurilik Soğanı
✓ Omurilik soğanı hayati olayları kontrol ettiğinden
hayat düğümü olarak da adlandırılır.
✓ Dış kısmında ak madde, iç kısmında boz madde bulunur.
✓ Beyin yarım kürelerinden çıkıp vücuda giden motor
sinirler omurilik soğanında çapraz yapar. Bu nedenle beynin sağ yarım küresi vücudun sol tarafını,
beynin sol yarım küresi vücudun sağ tarafını kontrol
eder.

✓ Örneğin vücut sıcaklığı normalin üzerine çıktığında
hipotalamustaki ısı merkezî otonom sinir sistemini
uyarır. Otonom sinir sistemi derideki kan damarlarını genişletir. Böylece terleme artar ve terleme ile ısı
kaybı olur. Bir süre sonra vücut ısısı normal değere
ulaşır.

✓ Omurilik soğanı; solunum, dolaşım, boşaltım gibi
hayatsal olayları kontrol eder. Aynı zamanda öksürme, hapşırma, çiğneme, yutma, kusma gibi refleksleri de kontrol ettiğinden iç organların refleks merkezi omurilik soğanıdır.
✓ Omurilik soğanı zedelenen kişi ölür ya da bitkisel
hayata girer.

Orta Beyin
✓ Beyincik ile ara beyin arasında bulunan kısımdır.
✓ Kas tonusunun ve vücut duruşunun ayarlanmasını
sağlar.

✓ Omurilik soğanı, pons ve orta beyinden oluşan kısma beyin sapı denir.

✓ Görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Örneğin
göz bebeğinin ışık miktarına göre büyüyüp küçülmesi, orta beyin tarafından kontrol edilir.

Omurilik

✓ Köpeğin ses duyduğunda kulaklarını dikleştirmesini
orta beyin sağlar.

✓ Beyinde olduğu gibi omurilik de üç katlı zarla çevrilidir.

✓ Omurga tarafından korunur.
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✓ Omuriliğin enine kesitinde dış kısımda ak madde, iç
kısmında boz madde bulunduğu görülür. Boz madde ak maddenin içinde açmış kelebek kanatları şeklinde görülür. Boz maddede arkada olan iki çıkıntıya
arka kök, önde olan iki çıkıntıya ön kök denir. Duyu
sinirleri arka kökten (dorsal kök) omuriliğe giriş yaparken, motor sinirleri ön kökten (ventral kök) çıkış
yapar.
Duyu nöronları
girer.

Arka kök

Ara nöron

✓ Omurilik reflekslerinde yapılan ilk hareket omurilik
tarafından kontrol edilir. Olayın sonraki yorumlanması beyin tarafından yapılır. Bu duruma yanan bir
cisme elimiz değdiğinde acının çektikten sonra hissedilmesi örnek olarak verilebilir.
Çevresel Sinir Sistemi
✓ Beyin ve omurilikten çıkan duyu ve motor nöronlarından oluşan sinir sistemidir.

Ak madde

✓ Çevresel sinir sistemi duyu nöronları aracılığı ile
topladığı bilgileri merkezî sinir sistemine götürür.
Merkezî sinir sisteminin değerlendirilmesi sonucu
oluşan cevap ise çevresel sinir sisteminin motor
nöronları ile efektör organa iletilir.

Boz
madde
Motor nöronları
çıkar.

Ön kök

✓ Beyinden on iki çift sinir çıkar. Bu sinirlerden onuncu
sinir çiftine vagus siniri denir. Bu sinir kalp, akciğer,
bağırsak, pankreas, mide gibi organların çalışmasını kontrol eder.

Omuriliğin Enine Kesiti

✓ Omurilikten otuz bir çift sinir çıkar. Siyatik sinirler
omurilikten çıkan bacaklara kadar giden en uzun
sinirdir.

✓ Beyinden çıkan motor nöronlar omurilik soğanında
çapraz yaparken duyu organlarından gelen duyu
nöronları omurilikte çapraz yaparak beyne iletilir.

✓ Çevresel sinir sisteminin motor nöronları otonom ve
somatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.

✓ Omuriliğin iki önemli görevi vardır. Bunlardan biri
dış ortamdan gelen uyartıları beyne, beyinden gelen
uyartıları vücuda iletmektir. Diğer görevi ise refleksleri kontrol etmektir.

Otonom Sinir Sistemi
✓ Miyelinsiz nöronlardan oluşur.

✓ Belirli uyaranlara karşı istemsiz ve otomatik oluşan
tepkilere refleks denir. Refleksler doğuştan gelen
ve sonradan kazanılan olmak üzere ikiye ayrılır.
Emme refleksi, diz kapağı refleksi doğuştan gelen
reflekslere, limon görünce ağzın sulanması ise sonradan kazanılan reflekslere örnek olarak verilebilir.

✓ Otonom sinir sistemi istemsiz çalışan yapıları kontrol eder.
✓ Dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım ve endokrin
sisteme ait organların çalışmasını kontrol eder.
Somatik Sinir Sistemi

✓ Omurilikte refleksin oluşması sırasında impulsun izlediği yola refleks yayı denir. En basit refleks yayında duyu ve motor nöron olmak üzere iki nöron görev
alır. Bu duruma diz kapağı refleksi örnek verilebilir.
Daha karmaşık reflekslerde ise duyu, ara ve motor
olmak üzere üç çeşit nöron görev yapar. Bu duruma
ise ayağımızla iğneye bastığımızda ayağımızı çekmemiz örnek olarak verilebilir.
Reseptör
Efektör

Duyu nöronu

Motor nöron
Refleks Yayı

✓ Miyelinli nöronlardan oluşur.
✓ Bu nöronların aksonları iskelet kaslarına ulaşır.
✓ İstemli çalışan yapıları denetler.
✓ Yürüme, koşma, merdiven çıkma, yazı yazma gibi
olaylar somatik sinirler tarafından kontrol edilir.

Arka kök

Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 1999 yılında Amerika
Beyin Cerrahlar Birliği tarafından “yüzyılın beyin cerrahı” seçildi. Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, bulduğu
teknik ve tasarladığı mikrocerrahi aletleri ile nöroşirurjide yeni bir çağ başlattı.

Ara nöron
Ön kök

✓ Omurilik aynı zamanda daha önce alışkanlık hâline gelmiş olan bazı davranışları da kontrol eder.
Bu davranışlara örgü örme, bisiklete binme, araba
kullanma, dans etme örnek olarak verilebilir. Bu
davranışların gerçekleşmesinde bir aksaklık çıkarsa beyin yeniden devreye girer.
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TEST - 2’YI ÇÖZEBILIRSINIZ.
ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI
1. C

8

2. A

3. E
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Etkinlik
1. Aşağıdaki ifadeler doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız.

1.

Bir nöronda impuls aksondan dendrite doğru iletilir.

2.

Sinir hücreleri bölünme özelliği olmayan özelleşmiş hücrelerdir.

3.

Sinir hücrelerinde akson çapının artması impuls hızını artırır.

4.

Reflekslerin tamamı omurilik tarafından kontrol edilir.

5.

Bir sinir demetinde uyarı şiddeti arttıkça oluşan impuls sayısı artar.

6.

Sinapslarda impuls hem elektriksel hem kimyasal yolla iletilir.

7.

K+ iyonları polarizasyon durumunda hücre içinde, repolarizasyon durumunda hücre dışında fazladır.

8.

Depolarizasyon durumunda nöronun dışı negatif, içi pozitif yüklüdür.

9.

Beyincik; solunum, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını kontrol eder.

10.

Dokunma, tat alma, koku alma merkezleri beynin ön lobunda bulunur.

11.

Somatik sinir sistemi çizgili kas faaliyetlerini kontrol eder.

12.

Basit bir refleks yayında motor ve ara nöron olmak üzere iki çeşit nöron bulunur.

13.

Arka beyin; pons, orta beyin ve omurilik soğanından oluşur.

14.

Hipotalamus homeostasinin devamlılığını sağlar.

15.

Beyin ve beyincikte dışta ak madde, içte boz madde bulunur.

16.

Beyinden çıkan motor nöronlar beyincikte çapraz yaparak vücuda dağılır.

17.

Bir nöronda impuls iletimi sadece elektriksel olarak gerçekleşir.

18.

Talamus tüm duyu organlarından gelen uyarıları beyin kabuğuna iletir.

19.

Alışkanlık hâline gelmiş davranışlar omurilik soğanı tarafından kontrol edilir.

20.

Schwann hücreleri çevresel sinir sistemini nöronlarında, oligodendrositler merkezî sinir sistemi
nöronlarında miyelin kılıf oluşumunu sağlar.

9
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Etkinlik

2. Aşağıdaki kavramlar ile tanımları eşleştiriniz.
Kavramlar
a.

Refleks yayı

b.

Otonom sinir sistemi

c.

Omurilik soğanı

d.

Ya hep ya hiç prensibi

e.

Ön beyin

f.

BOS

g.

Depolarizasyon

h.

Nörotransmitter maddeler

ı.

Motor nöron

i.

Orta beyin

j.

İmpuls

k.

Ranwier boğumu

l.

Sinaps

Hipotalamus

n.

Pons

m.

Tanımlar
1.

Düz kas, kalp kası ve endokrin bezlere giden motor nöronlardan oluşur.

2.

Beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantıyı sağlayan sinir demetidir.

3.

Merkezî sinir sisteminde hayat düğümü adı verilen kısımdır.

4.

Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yoldur.

5.

Beynin sol ve sağ yarım küreden oluşan bölümüdür.

6.

Merkezî sinir sisteminde iyon dengesini kontrol eden, travmalara ve basınca karşı koruyan sıvıdır.

7.

Sinapslarda bilginin kimyasal olarak bir nörondan diğer nörona aktarılmasını sağlayan maddelerdir.

8.

Bir nöronun eşik değerinin altındaki uyarılara cevap vermeyip eşik değerinde ve üstünde olan uyarılara
aynı şiddette cevap vermesidir.

9.

Bir nöronda uyarı geçerken hücrenin dışının negatif, içinin pozitif olması durumudur.

10. Sinir hücresi uyarıldığında hücrede meydana gelen elektriksel ve kimyasal değişimlerdir.
11. Merkezî sinir sisteminde oluşan cevabı efektör organa ileten nörondur.
12. Miyelin kılıfın aksonda kesintiye uğradığı noktalara verilen addır.
13. Görme ve işitme reflekslerini kontrol eden kısımdır.
14. Vücutta uyku ve uyanıklık durumunun ayarlanmasını sağlayan kısımdır.
15. Nöronların bağlantı noktalarına denir.

ETKİNLİK CEVAP ANAHTARI
ETKİNLİK-1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Y

D

D

Y

D

Y

D

D

Y

Y

D

Y

Y

D

Y

Y

Y

Y

Y

D

ETKİNLİK-2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

b.

n.

c.

a.

e.

f.

h.

d.

g.

j.

ı.

k.

i.

m.

l.
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Test - 1
1.

4.

Tüm nöronlarda;
I.

çekirdek,

II. miyelin kılıf,

I

IV. sentrozom
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
B) I ve IV

D) II ve IV

2.

A) I - II - III

C) II ve III

B) II - III - I

D) II - I - III

E) I, II ve III

C) III - I - II

E) I - III - II

Bir nöronda görülen;
I.

potasyum kanallarının açılması,

II. sodyum kanallarının açılması,

5.

III. hücre içinin pozitif yüklü hâle gelmesi

Sinapslardaki impuls iletimi ile ilgili,

olaylarından hangileri repolarizasyon durumunda gerçekleşir?

I.

A) Yalnız I

II. Sinapsa gelen her impuls diğer nörona mutlaka
aktarılır.

B) Yalnız II

D) II ve III

3.

III

Yukarıdaki şekilde numaralanmış kısımlardaki
impuls iletim hızının azdan çoğa doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

III. dendrit,

A) I ve III

II

C) I ve II

E) I, II ve III

Sinaptik uçtan ekzositoz ile nörotransmitter
maddeler salgılanır.

III. Sinapslardaki impuls iletim hızı, aksondaki iletim hızından yavaştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Aşağıdaki şekilde bir nöronda bulunan bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir.

A) Yalnız I

D) II ve III

I
II

III

IV

B) Yalnız III

6.

V

E) I, II ve III

Bir sinir demetinde uyaran şiddeti arttıkça;
I.

Bu kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

C) I ve III

nöronlardaki impuls hızı,

II. uyarılan nöron sayısı,

A) I numaralı kısım, reseptörlerden aldığı uyarıyı
hücre gövdesine iletir.

III. oluşan impuls sayısı,

B) II numaralı kısımda miyelin kılıf bulunmaz.

durumlarından hangileri artar?

C) III numaralı kısım glia hücreleri tarafından oluşturulur.

A) I ve II

IV. oluşan tepki şiddeti
B) I ve IV

D) III ve IV

C) II ve III

E) II, III ve IV

D) IV numaralı kısımlarda impuls iletimi olmaz.
E) V numaralı kısımdan nörotransmitter maddeler
salgılanır.
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7.

Test - 1
10. Sadece motor nöronu hasar gören bir kişide,

Bir biyoloji öğretmeni Elif’ten kas hücresini uyaran bir nöronda uyarı şiddeti ve uyarı frekansının
artmasına bağlı olarak meydana gelebilecek değişimleri gösteren aşağıdaki tabloyu “azalır” ve
“artar” ve “değişmez” şeklinde doldurmasını istemiştir.
İmpuls Şiddetinin

Uyarı Frekansının

Artması

Artması

Kasın Tepkisi

1

Artar

2

Azalır

İmpuls Sayısı

3

Artar

4

Değmez

5

Artar

5 Değişmez

İmpuls İletim
Hızı

I.

II. merkezî sinir sisteminde değerlendirme yapamama,
III. alınan uyarılara karşı tepki oluşturamama
durumlarından hangileri gözlenir?
A) Yalnız I

B) 1, 4, 6

D) 2, 3 ve 6

8.

C) Yalnız III

E) II ve III

11. Bir insana ait nöron aşağıda gösterilmiştir.

C) 2, 4, 5
E) 1, 3, 4 ve 5

4
1

İmpuls iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

3

2

Buna göre, numaralandırılmış kısımlar ile ilgili;

A) Ranwier boğumu sayısının azalması impuls hızını artırır.

I.

B) Sinapslarda impuls iletimi sırasında seçici direnç görülür.

II. 2 numaralı kısımda iğ ipliklerini oluşturan organel bulunmaz.

C) Bir nöron hücresinde impuls iletimi dendritten
aksona doğru olur.

III. 3 numaralı kısımda impuls iletimi çift yönlüdür.

D) Sinapslarda impuls iletimi sadece kimyasal
yolla olur.

ifadelerinden hangileri söylenemez?
A) I ve III

B) I ve IV

D) II ve IV

Nöronlara desteklik sağlayan yardımcı hücreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru
değildir?
A) Mikroglia hücreleri, sinir sisteminde savunmayı
sağlar.
B) Oligodendrositler, merkezî sinir sistemindeki
nöronlarda miyelin kılıf oluşumunu sağlar.
C) Ependim hücreleri, BOS sıvısı üretimini sağlar.
D) Schwann hücreleri, merkezî sinir sistemindeki
hücrelerin beslenmesini sağlar.
E) Astrositler, nöronların madde alışverişini düzenler.

11. Sınıf Biyoloji

1 numaralı kısımda bulunan miyelin kılıf impuls
hızını artırır.

IV. 4 numaralı kısımda ekzositoz olayı gerçekleşir.

E) Akson çapının artması impuls iletim hızını etkilemez.

9.

B) Yalnız II

D) I ve III

Elif tabloyu yukarıdaki gibi doldurduğuna göre,
öğretmen Elif’in numaralandırılmış kısımlara yazdıklarından hangilerinin doğruluğunu
onaylamaz?
A) 3 ve 5

iç organlarından veya duyu organlarından gelen uyarıları alamama,

12

C) II ve III

E) I, II ve III

01

Test - 2
1.

5.

Ara beyin ile ilgili,
I.

Ön beyinde bulunur.

II. Epitalamus, talamus ve hipotalamus bölgelerini
kapsar.

A) Matematiksel işlemleri yapamama

III. Beyincik ve omurilik soğanı ile birlikte beyin sapını oluşturur.

B) Kokuları algılayamama

yargılarından hangileri doğrudur?

D) Konuşamama

A) Yalnız I

E) Kas hareketlerini kontrol edememe

B) Yalnız III

D) II ve III

2.

C) Okuduğunu anlayamama

C) I ve II

E) I, II ve III

6.

Merkezî sinir sisteminde yer alan;
I.

hipotalamus,

I.

III. uç beyin,

III. üç boyutlu algılama,

yapılarından hangileri arka beyinde bulunmaz?
B) I ve IV

D) I, II ve III

sayısal beceriler,

II. dil becerisi,

IV. omurilik soğanı
A) I ve III

Uç beyin, sol ve sağ yarım küre olmak üzere iki
bölümden oluşur.
Buna göre;

II. beyincik,

3.

Uç beynin arka lobuna darbe alan bir kişide
aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

IV. sol el kontrolü

C) II ve IV

fonksiyonlarından hangileri sol küre, hangileri
sağ küre tarafından kontrol edilir?

E) II, III ve IV

Beyin ve omurilikte bulunan zarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) İnce zar bol miktarda kan damarı içerir.

Sol Küre

Sağ Küre

A)

I ve II

III ve IV

B)

II ve III

I ve IV

C)

I ve III

II ve IV

D)

III ve IV

I ve II

E)
I ve IV
		

B) Örümceksi zar, ince zar ile sert zar arasında
bulunur.

II ve III

C) Örümceksi zar ile sert zar arasında BOS bulunur.
D) Sert zar kafatası kemiklerine yapışık olarak bulunur.

7.

Bir refleks yayında oluşan impulsun;
I.

E) İnce zar beynin tüm girinti ve çıkıntılarını sarar.

arka kök,

II. ön kök,

		

III. duyu nöronu,
IV. motor nöronu

4.

yapılarından geçiş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Uç beyin aşağıdaki olaylardan hangisinin kontrolünü sağlamaz?
A) Duyuların algılanması		

B) Yazma

C) Düşünme		

D) Refleks

A) IV - I - II - III

B) III - II - I - IV

C) III - I - II - IV

D) IV - II - I - III

E) III - II - IV - I

E) Hafıza
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8.

Test - 2
11. • Dışta boz içte ak madde yer alır.

Otonom sinir sistemi aşağıdaki olaylardan
hangisini kontrol etmez?

•

Kol ve bacak kaslarının birbiri ile uyumlu hareket etmesini sağlar.

B) Endokrin bezlerden hormon salgılanması

•

Vücut dengesinin ayarlanmasında görev alır.

C) Sindirim sistemindeki peristaltik hareketler
D) Düz kasların çalışması

Bu özelliklere sahip yapı aşağıdakilerden hangisidir?

E) Yazı yazma

A) Omurilik

A) Kalp atış hızı

B) Uç beyin

D) Beyincik

9.

I.

Talamus

II.

Uç beyin

III.

Omurilik soğanı

IV.

Hipotalamus

V.

I.

III. kas tonusu
faaliyetlerinden hangilerini denetler?

Açlık ve tokluk olaylarını

A) Yalnız I

kontrol etme

B) Yalnız II

D) II ve III

Bilinçli hareket etme

E) I, II ve III

rol etme
Duyuları dağıtma

13. Omurilik soğanı ile ilgili,

Görme ve işitme

I.

refleksini kontrol etme

B) I ile IV

Beyinden çıkıp omuriliğe giden sinirler burada
çapraz yapar.

II. Sistemler ile ilgili refleksleri kontrol eder.
III. Omurilik soğanı zarar gören bir insan hayatını
kaybedebilir.

C) I ile V
E) II ile V

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

10. Omurilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?
A) Enine kesitinde dışta ak madde, içte boz madde
bulunur.
B) Dış ortamdan gelen uyarıları beyne, beyinden
gelen uyartıları ilgili organlara iletir.
C) Meningens zarları ile kaplıdır.
D) Tüm reflekslerin kontrol merkezidir.
E) Ventral kök ve dorsal kök denen çıkıntılar bulunur.

11. Sınıf Biyoloji

C) I ve III

Solunum sistemini kont-

Buna göre, hangi iki kısım yer değiştirirse tabloda verilen tüm bilgiler doğru olur?
D) II ile III

vücut duruşu,

II. göz bebeği refleksi,

Görevi

Orta beyin

A) I ile III

E) Talamus

12. Orta beyin;

Aşağıdaki tabloda bir insanın merkezî sinir sisteminde bulunan bazı kısımlarının görevleri verilmiştir.
Kısımlar

C) Orta beyin

14

C) I ve III

E) I, II ve III
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Tarama Testi
1.

4.

Aşağıda verilen kısımlardan hangileri arasında
impuls iletimi gerçekleşebilir?

Aşağıdaki tabloda üç farklı nöronun bazı özellikleri
verilmiştir.

A) Duyu organlarındaki reseptör - Motor nöron

Özellik Akson Çapı
Nöronlar

B) Duyu nöronu - Efektör organ
C) Duyu nöronu - Motor nöron
D) Ara nöron - Efektör organ
E) Duyu organlarındaki reseptör - Efektör organ

2.

Arka

4

Sayısı

X

6

2

Y

4

–

Z

6

4

Buna göre, bu nöronların impuls iletim hızlarına göre sıralanması aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?

Aşağıdaki şekilde omuriliğin enine kesiti gösterilmiştir.
2

Ranwier Boğumu

(nm)

A) X > Y > Z

B) X > Z > Y

D) Y > X > Z

C) Y > Z > X

E) Z > Y > X

5

1
Uyartı

6

5.

7

3

Duyu nöronları;
I.

efektör organ,

II. ara nöronun aksonu,

Ön

Buna göre, numaralanmış kısımlar ile ilgili olarak,

III. reseptör hücreleri

I.

A) Yalnız I

yapılarından hangileri ile sinaps yapar?

1 motor nöronunu, 2 ara nöronu, 3 duyu nöronunu göstermektedir.

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

II. 4’te duyu ve motor nöronların aksonları 6’da ara
nöron ve motor nöronun hücre gövdesi bulunur.
III. 5 arka kökü, 7 ön kökü göstermektedir.

6.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurmalarını istemiştir.

C) I ve III

I.

E) I, II ve III

hızı ---- tarafından kontrol edilir.
II.

3.

Koşmaya başlayan bir sporcunun soluk alıp verme
---- salgıladığı hormonlar ile hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder.

III. ---- durumunda hücre dışındaki Na+ iyonları

Biyoloji öğretmeni tahtaya;
I.
II.

hücre içindekinden fazladır.

vücut sıcaklığını sabit tutma,

IV. Eli sıcak sobaya değen bir insanda elin aniden çe-

vücudun su dengesini sağlama,

kilmesi olayı ---- tarafından kontrol edilir.

III. vücuttaki çizgili kas hareketlerini ayarlama,

V. Sıcaklık hissi algılayan fakat tepki veremeyen bir

IV. vücuttaki kan basıncını dengeleme,

insanın ---- zarar görmüştür.

V. vücuttaki iyon dengesini sağlama
faaliyetlerini yazarak öğrencilere, “Hipotalamus bu

Buna göre, ifadelerde boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisini yazan öğrenci doldurma işlemini yanlış yapmış olur?

faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?” sorusunu
soruyor.

Buna göre, hangi numaralı faaliyeti söyleyen
öğrenci öğretmenin sorusunu doğru cevaplamış olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I: Omurilik soğanı

B) II: Hipotalamus

C) III: Polarizasyon

D) IV: Omurilik

E) V: Duyu nöronu

E) V
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11. Sınıf Biyoloji

01

Test - 3
10. Kemal Öğretmen tahtaya aşağıdaki kavramları

7.

yazmıştır.
Bağlantı nöronu
1

Nissl tanecikleri

3

Daha sonra Kemal Öğretmen dört öğrencisinden
aşağıdaki yönergeler doğrultusunda kavramları
tahtadan silmelerini istemiştir.

4

5

Şekilde numaralanmış sinir sistemi kısımları
aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) 1: Uç beyin

B) 2: Hipotalamus

C) 3: Pons

D) 4: Ara beyin
E) 5: Omurilik soğanı

8.

Sinir Sistemi

Merkezî Sinir

Çevresel Sinir

Sistemi

Sistemi

(1)

(2)

•

Nöronun gövdesinde bulunan endoplazmik retikulum gruplarına verilen adı siliniz.

•

Çevresel sinir sistemindeki nöronlarda miyelin
kılıfı oluşturan yapıyı siliniz.

D) Schwann hücreleri
E) Oligodendrositler

yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II

E) I, II ve III

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi beyin
mikrocerrahisi alanında yaptığı çalışmalar ile
“yüzyılın beyin cerrahi” unvanını almıştır?
A) Aziz Sancar
B) Mahmut Gazi Yaşargil
C) Fahrettin Keleştemur
D) Muzaffer Değertekin
E) Hulisi Behçet

11. Sınıf Biyoloji

Miyelin kılıfın aksonda kesintiye uğradıkları
noktaya verilen adı siliniz.

C) Nissl tanecikleri

III. 1 numaralı kısımda ara nöronlar, 2 numaralı kısımda duyu ve motor nöronları bulunur.

D) II ve III

•

B) Ranwier boğumu

II. 2 numaralı kısım, otonom ve somatik sinir sisteminden oluşur.

B) Yalnız III

Duyu nöronu ile motor nöronu arasındaki iletimi
sağlayan nöronu siliniz.

A) Bağlantı nöronu

1 numaralı kısım, beyin ve omurilikten oluşur.

A) Yalnız I

•

Öğrencilerin hepsi doğru kavramı sildiğine
göre, tahtada aşağıdaki kavramlardan hangisi
kalır?

Yukarıdaki şemada gösterilen sinir sistemi bölümleri ile ilgili,

9.

Schwann hücreleri

Oligodendrositler

2

I.

Ranvier boğumu
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