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DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ 
SİSTEMLER

Nöronların Özellikleri

Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, 
birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını 
denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. 

Konuşmak, yürümek, koşmak, yazmak, 
ağlamak, gülmek, oynamak gibi birçok işi gün 
boyunca gerçekleştiririz. Vücudumuzda bu işleri 
gerçekleştiren sinir sistemidir.

Sinir sistemi  adı verilen sinir 
hücrelerinden oluşur.

* Hücre gövdesi, dendrit ve akson olmak 
üzere üç kısımdan oluşurlar.

*Birbirlerine dentrit ve akson ucundan 
birleşirler. 

* Dentrit ve akson ucunun birleşimi sinaps 
olarak adlandırılır.

* Sinir sisteminin temel görev ve yapı 
birimidirler.

* Bulundukları yer ve görevlerine göre farklı 
şekil ve büyüklükte olabilirler.

* Sahip oldukları uzantılar sayesinde iç ve dış 
çevreden gelen bilgileri sinirsel uyartılar halinde 
iletirler.

SİNİR SİSTEMİ

nöron

1- Merkezi Sinir Sistemi

Vücudumuzun yönetim ve denetimini 
sağlayan merkezi sinir sistemidir. Beyin, beyincik, 
omurilik  ve omurilik soğanından oluşur.

* Beyin sıvısı, beyni çarpmalara ve sarsın-
tılara karşı korur. 

* Duyu organlarının merkezidir.
Görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku alma 
duyuları beyin sayesinde algılanır.

* İstemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. 
* Konuşma, yazma, anlama, resim yapma, 

hayal kurma, acıkma, susama, ezberleme, düşünme, 
öğrenme gibi davranışların kontrolünü sağlar.

* Vücut sıcaklığını ve kan basıncını ayarlar.

* Kulakta bulunan yarım daire kanalları ile 
birlikte vücudun dengesini sağlar.

* Kas hareketlerinin düzenli olmasını sağlar.

Beyin

Beyincik

Omurilik Soğanı

Omurilik

* Beyin ile omurilik arasındaki mesajların 
taşınmasında ve vücut içindeki olayların kontrolünde 
görevlidir.

* İstek dışı gerçekleşen yutma, çiğneme, 
tükürük çıkarma, öksürme, kusma, hapşırma, kan 
damarlarının gevşemesi ve büzülmesi gibi olayları 
kontrol eder. 

* İstek dışı çalışan iç organların çalışmasını 
sağlar. (kalp, mide, karaciğer, böbrek, bağırsaklar)

* Dolaşım, sindirim, solunum, boşaltım gibi 
olayları düzenler.

*Beyin ile organlar arasındaki sinirlerin 
geçişini sağlar.

* Refleks merkezidir.
*Alışkanlık hareketlerini denetler. 

1

Dentrit

Hücre Gövdesi

Akson

Akson Ucu

Miyelin Kılıf

Sinir Hücresi (Nöron)

N O T

Bazı aksonların dış yüzeyinde yağ dokudan
oluşmuş koruyucu kılıf bulunmaktadır.

Bu yapıya miyelin kılıf denir.
Miyelin kılıf bulunan sinir hücrelerinde 

uyartılar 10 kat daha hızlı iletilir.

Sinir Sistemi

Çevresel Sinir SistemiMerkezi Sinir Sistemi

Beyin

Beyincik

Omurilik
Omurilik Soğanı
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2- Çevresel Sinir Sistemi

uyarı

uyartı

tepki

Çevresel sinir sistemi, merkezi sinir sistemi 
ile organlar arasındaki iletişimi sağlar. 

Çevresel sinir sistemi, nöronların birbirine 
bağlanmasıyla oluşan ve vücudu bir ağ gibi saran 
sinirlerden oluşur. Çevresel sinir sistemini oluşturan 
sinirler, beyin ve omurilikten çıkarak vücuttaki kas ve 
organlara giderler.

Canlıyı etkileyen, çevreden, iç organlardan 
veya kaslardan gelen iç ve dış değişmelere  
denir. Uyarıların sinir hücrelerinde oluşturduğu 
değişmelere de  denir.

Sinirler, omurilik ve beyinden çıkarak 
kaslara, kemiklere, salgı bezlerine ve duygu 
organlarına ulaşır. Sinirler beyin ve omurilikten gelen 
mesajları vücudun diğer organlarına taşıyarak 
iletişimi sağlar.

Organ izmanın  a ld ığ ı  uyar t ı ;  s in i r  
hücrelerinde, dendritlerden hücre gövdesine, oradan 
da aksona iletilir.

Kaslardan, organlardan ve salgı bezlerinden 
gelen uyartıları beynimizdeki ilgili bölüm 
değerlendirir. Değerlendirilen uyartı, cevap olarak 
sinirler aracılığıyla ilgili organlara veya yapılara 
iletilir. Bu organlar ve yapılar tarafından gelen 
uyartıya  verilir.

* Sigara ve alkol kullanımı sinir sistemini 
bozar. Bu kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız.

* Gürültü ve stresten uzak durmalı, sakin 
ortamlarda yaşamaya özen göstermeliyiz.

*Uyku ile sinir sistemimizi dinlendiririz. Bu 
yüzden uyku düzenimize dikkat etmeliyiz.

Sinir Sisteminde Uyartının İletimi

Sinir sisteminin sağlığını korumak için;

Beyinde bulunan duyu merkezleri

Hormonal (Endokrin) Sistem

İç salgı bezleri denilen özelleşmiş yapılardan 
oluşan sisteme hormonal sistem denir. Bu iç salgı 
bezlerinin salgılarına hormon denir.

Hormonların salgılanması sinir sistemi 
tarafından kontrol edilirken, sinir sistemi de 
hormonlar tarafından etkilenir. Birbirlerine bağımlı 
olarak çalışırlar.

İnsanın hormonal sistemini oluşturan iç salgı 
bezleri; hipofi, tiroit, böbreküstü, pankreas ve eşeysel 
(yumurtalık ve testisler) bezlerdir.

1. Hipofiz Bezi

2. Tiroit Bezi

* Beynin alt kısmında bulunan bezelye 
büyüklüğünde bir bezdir.

* Kemiklerin ve kasların büyümesini 
sağlayan büyüme hormonu salgılar. (Çocuk yaşta az 
salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik görülür.)

* Vücudumuzda hangi hormon gerekli ise, 
hipofi hormonları o maddeyi üreten salgı bezini 
uyararak eksik olan hormonun salgılanmasını sağlar.

* Vücudun su dengesini ve kan basıncını 
kontrol eder.

* Gırtlağın iki yanında bulunan bir bezdir.
* Metabolizma hızını artıran ve büyümeyi 

etkileyen tiroksin hormonu salgılar. (Tiroksin 
hormonu az salgılanırsa, yorgunluğa, zayıflğa ve 
derinin kurumasına neden olur. Fazla salgılanırsa 
kan basıncının yükselmesine ve kalp atışının 
hızlanmasına yol açar.)

* Vücuttaki yapım ve yıkım olaylarının hızını 
düzenler.

* İyot denilen madensel tuz sayesinde çalışır.
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Uyartı      Dentrit      Hücre Gövdesi      Akson

Duyu Alanı

Konuşma Alanı

İşitme Alanı

Görme
Alanı

Koku Alma
Alanı

Görsel
Tanıma

Tatma AlanıDüşünme
Alanı

Beceri İsteyen
Hareketler

Hipofiz

Tiroit

Böbreküstü
Bezi

Pankreas

Yumurtalık

Testis
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3. Böbrek Üstü Bezi

* Böbreklerin üst kısmına yapışık halde 
bulunurlar.

* Böbreküstü bezinin kabuk kısmından 
aldosteron hormonu salgılanır. Aldosteron hormonu 
vücudun su ve mineral düzeyini ayarlamakla 
görevlidir.

* Böbrek, üstü bezinin öz bölgesinden 
adrenalin hormonu salgılanır. Adrenalin, sevinç, 
korku, öfke, heyecan anında fazla salgılanır ve 
metabolizmayı hızlandırır. Buna bağlı olarak kanın 
akış hızı artar ve göz bebekleri büyür.

4. PankreasBezi

5. Eşeysel Bezler

* Midenin alt kısmında bulunur.
* Salgısını hem kana hem de on iki parmak 

bağırsağına gönderir. 
* Kan şekerini düşüren insülin hormonu 

salgılar. İnsülin kandaki glikoz miktarının azalmasını 
sağlar. 
(İnsülin hormonu, az salgılanırsa, kandaki glikoz 
yeterince hücrelere geçemez ve idrarla vücut dışına 
atılır. Bunun sonucunda şeker hastalığı (diyabet) 
oluşur. Şeker hastaları; kilo kaybeder, çok su içer ve 
sık sık idrara çıkar. Şeker hastası olan insanlara 
dışarıdan iğne ile insülin hormonu verilir.)

* Kan şekerini yükselten glukagon hormonu 
salgılar. Glukagon, kandaki glikoz miktarının 
artmasını sağlayan hormondur. 

* Ergenlik döneminde, dişiye ve erkeğe özgü 
özelliklerin oluşmasını sağlar.

* Eşeysel bezler hem iç salgı bezi (üreme 
hücresi ürettiği için), hem de dış salgı bezi (ürettiği 
eşeysel hormonları kana verdiği için) olarak görev 
yaparlar.

* Dişi üreme hücresi olan yumurtanın 
oluşmasını sağlar.

* Östrojen hormonu salgılar. Östrojen, 
ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin (üreme 
organlarının büyümesi gibi) ortaya çıkmasını ve dişi 
üreme hücresinin (yumurta) oluşmasını sağlar.

* Erkek üreme hücresi olan spermin 
oluşmasını sağlar.

* Testosteron hormonu salgılar. Testosteron, 
ergenlik döneminde erkeklere özgü özelliklerin 
(sakal, bıyık) ortaya çıkmasını ve erkek üreme 
hücrelerinin (sperm) oluşmasını sağlar.

____Yumurtalık

____Testis

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Sağlığı ve 
Korunması 

* Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.
* Baş ve omurgamızı çarpmalara karşı korumalıyız.
* Gürültü ve stresten uzak durmalıyız.
* Her gün en az 8 saat ve düzenli olarak uyumalıyız.
* Öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmaktan 
kaçınmalıyız.
* Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak 
durmalıyız.
* Ağır yük kaldırmamalıyız.
* Düzenli olarak spor yapmalıyız.

Çocuk Felci; omurilikte bulunan ve kasların 
kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir 
virüsün yol açtığı bulaşıcı hastalıktır. Çocuk felcinde, 
40 C’yi bulan yüksek ateş, şiddetli baş ağrıları, 
bulantılar ve sırt ağrıları görülür. Ağız yolundan 
verilen aşı ile tedavi edilebilir. 

Felç; Beyindeki kan akışının azalması veya hareket 
sinirlerinin zedelenmesi sonucu sinirlerin ve kasların 
çalışmasının engellenmesidir.

Kuduz; Hayvanların ısırması sonucu hayvanlardan 
insanlara geçen ve merkezi sinir sistemini etkileyen 
virüslere bağlı bir hastalıktır. Aşı ile tedavi edilir.

Menenjit; Beyin veya omuriliği örten zarların 
bakteri, virüs ya da mantar bulaşması sonucu iltihap-
lanmasıdır. Ölüme yol açabilir. Aşı ile tedavi edilir.

Parkinson; Beyindeki uyartıları alan sinir 
hücrelerinin görevini yapamaması sonucu ellerin 
birinin istem dışı hareket etmesi ve bilinç kaybının 
ortaya çıkmasıdır.

Sara; Beyindeki sinir hücrelerinin ani ve geçici 
olarak görev yapamaması sonucu geçici bilinç 
kaybıyla nöbetlerin ortaya çıkmasıdır.

Devlik
Cücelik Hipofiz
Guatr Tiroit

Tunç Hastalığı Böbrek Üstü Bezleri

Sinir Sisteminde Görülen Hastalıklar

İç Salgı Bezlerinden Dolayı Oluşan Hastalıklar

Hastalık Sebep Olan Bez
Hipofiz

Kemik Erimesi Tiroit
Kretenizm Tiroit
Şeker Hastalığı Pankreas

Kısırlık Eşeysel Bezler
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