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SİNİR SİSTEMİ

• Çok hücreli bir organizmada hücreler 
hareket, beslenme, savunma ve bunun gibi 
pek çok görev bölümü yapmışlardır. 

• Bu hücrelerin birbirleriyle haberleşebilmesi 
için özel bir sisteme ihtiyacı vardır.

• Küçük ve yavaş organizmalarda bu 
haberleşme kimyasal olabilir. 

• Organizmanın bir kısmındaki hücreler 
hormon veya transmitter denilen kimyasal 
haberciler salıverir ve böylece 
organizmanın öteki kısmının ne yapması 
gerektiğini belirler*



• Fakat organizma büyüdükçe zaman bir problem 
olmaya başlar. 

• Diffüzyon süresi diffüzyonda katedilen mesafenin 
karesiyle doğru orantılı olduğu için mesafe 
arttıkça süre de anormal şekilde uzar. 

• Cevap süresi önemli olmadığı zaman, eğer 
kimyasal maddeleri taşımak için bir dolaşım 
sistemi de varsa bu tür haberleşme sistemi tatmin 
edici olabilir. 

• Hormonal kontrol sistemimiz de bu tür bir 
haberleşme sistemi kullanır.

• Bu tür bir haberleşme sistemi yavaş olduğu gibi 
aynı zaman da hassas bir kontrol sağlayamaz. 

• Ani bir korku kana fazla miktarda adrenalin 
salınmasına sebep olur, fakat bu olay, ayrım 
göstermeksizin bütün vücut üzerinde etkisini 
gösterir* 



• Hızlı ve sınırlı bir etki için bu kimyasal 
habercilerin mümkün olan en yüksek hızda ve 
etkinin görülmesi istenen yerde salınması 
gerekir. 

• Sinir sistemi bu özelliklere sahip bir 
organizasyondur. 

• Nöron denilen sinir hücreleri, aksonları ile 
etki etmek istedikleri organlara kadar 
uzanırlar ve nörotransmiter denilen kimyasal 
maddelerle etkinin görülmesi istenen hücreleri 
uyarırlar.*



Aksiyon potansiyeli

• Sinir sisteminin yapı taşı olan nöronlar, 
aksiyon potansiyelleri aracılığı ile 
bilgiyi hücrenin bir kısmından diğer 
kısmına iletir, ve nörotransmitter
denilen kimyasal maddeler aracılığı ile 
de bu bilgiyi başka hücrelere iletirler.*



NÖRON-NEURON





Nöron 

• Sinir hücresine nöron 
adı verilir.

• Nöronlar 3 temel 
bölgeye ayrılır
– Hücre gövdesi

– Dentritik bölge

– Akson 



Hücre gövdesi

• Nöronun operasyon merkezidir.

• Soma olarak ta isimlendirilir.*



Dentrit

• Hücre gövdesinden dışarıya doğru uzanan 
çok sayıdaki uzantıya verilen addır.

• Bu uzantılar reseptör görevi yaparlar, başka 
sinirlerden gelen uyarıları alırlar.*



Akson 

• Hücre gövdesinde oluşan uyarıları ve 
sentezlenen maddeleri diğer nöronlara veya 
efektör organlara (örneğin kas) taşıyan ince 
uzun uzantı.



Myelin kılıfı

• Aksonların çevresini bölüm bölüm katlar halinde 
saran yapıya verilen addır.

• Myelin kılıfı Schwan hücresinden oluşur.

• Myelin kılıfı her 1-3 mm de bir kesintiye uğrar, bu 
kesinti yerlerine Ranvier boğumu (nodu) denir.

• Myelin kılıfı aksonu çevredeki dokulardan izole 
eder ve sinirdeki uyarı iletimini hızlandırır, çünkü 
myelinli sinirlerde uyarı bir boğumdan diğerine 
sıçrayıcı tarzda iletilir.

• Myelinsiz sinirlerde ileti hızı 0,25 m/sn iken 
myelinli sinirlerde 100 m/sn olabilir.*









Sinaps

• Bir nöronun aksonu ile 
diğer bir nöron 
arasındaki bağlantıya 
sinaps denir.

• Sinapslar bir nörondan 
diğerine uyarı iletirler.*











Sinir hücre fonksiyonları

• Protein sentezi ve aksoplazmik transport
– Anterograd ileti(transmitter maddeleri ve hedef 

organı geliştirici trofik maddeler
• Hızlı (400 mm/gün)

• Yavaş (0,5-10 mm/gün)

– Retrograd ileti (NGF ve bazı virüsler)(200 
mm/gün)

• Uyarılma ve ileti*



Sinir sistemi fonksiyonları

• Vücut içi olayların kontrol edilmesi

• İstemli hareketlerin planlanması ve kontrolü

• Medülla spinalisteki reflekslerin 
planlanması

• Hafıza ve öğrenme gibi fonksiyonların 
yerine getirilmesi.*



Sinir sistemi

• Merkezi sinir sistemi
– Serebral korteks, medülla spinalis ve aradaki 

oluşumlar

• Periferik sinir sistemi
– 12 çift kraniyal sinir

– 31 çift spinal sinir ve bunların uzantıları*



Merkezi Sinir Sistemi

• Merkezi Sinir Sistemi 2 ana parçadan oluşur: 
– beyin ve omurilik. 

• Ortalama bir erişkinin beyni 1300-1400 gramdır. 

• Beyin 100 milyar sinir hücresi (nöron) ve 
trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden 
oluşur.

• Omurilik ise yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm 
erkeklerde ise 45 cm uzunluğunda ve 35-40 gram 
ağırlığındadır. *



Beynin genel yapısı

• Serebrum
– Sağ ve sol hemisferler

• Diensefalon
– Talamus
– Hipotalamus
– Epitalamus
– Ventral talamus

• Serebellum
• Beyin sapı

– Orta beyin
– Pons
– Medülla oblongata*





Beynin beslenmesi

• Beyin dokusu oksijen ve glikoza çok duyarlıdır.

• Kan ile beyin arasında anatomik ve fizyolojik bir 
ağ-yapı bulunur. Buna kan beyin bariyeri denir.

• Bu bariyerden yağda eriyen maddeler;
– Nikotin, kafein alkol kolayca geçer.

• Suda eriyen maddeler yardım olmadan 
geçemezler.*



Serebrum

• Sinir sisteminin en geniş ve en kompleks-gelişmiş 
yapısıdır.

• Serebrumun dış yüzeyi serebral korteks olarak 
isimlendirilir.

• Her bir serebral hemisfer (sağ-sol) 6 loba ayrılır.
– Frontal-istemli hareketlerin motor kontrolü,

– Paryetal-genel duyunun ve tat duyusunun değerlendirilmesi

– Oxipital-görme duyusu
– Temporal-işitme, denge duyusu ve hafıza

– Limbik-seksüel aktivite

– İnsula –gastrointestinal ve diğer aktiviteler*







Serebral Korteks:

• Korteks kelimesi latince “kabuk”  kelimesinden 
gelmektedir. 

• Kalınlığı 2-6 mm arasındadır. 
• Serebral korteksin sağ ve sol yarısı korpus kallosum

denilen, kalın bir band oluşturan sinir lifleri ile birbirine 
bağlanmıştır. 

• İnsanlarda serebral korteksin yüzeyi pek çok girinti ve 
çıkıntıyla kaplıdır. 

• Korteksdeki çıkıntılara girus girintilere ise sulkus denir. 
• Yüksek seviyeli bir memeli olan insanlarda bu girinti ve 

çıkıntıların sayısı çok fazlayken fare, sıçan gibi düşük 
seviyeli memelilerde bu girinti ve çıkıntıların sayısı daha 
azdır. 

• Fonksiyonu düşünme, istemli hareket, dil, sonuç çıkarma, 
ve algılamadır. *





Serebellum

• Serebellum kelimesi latince “küçük beyin” 
kelimesinden gelmektedir. 

• Serebellum beyin sapının hemen arkasındadır. 

• Serebellum serebral korteks gibi hemisferlere
ayrılır ve bu hemisferleri saran bir korteksi vardır. 

• Serebellumun fonksiyonu hareket, denge ve 
postürün sağlanmasıyla ilgilidir.

• Kassal aktivitenin koordinasyon merkezidir.*



Hipotalamus: 

• Bir bezelye tanesi büyüklüğündeki bu küçük yapı beynin 
tabanında yer alır. 

• Beynin üçyüzde birini oluşturmasına rağmen çok önemli 
davranışlardan sorumludur. 

• Hipotalamus vücudun termostatıdır. 

• Eğer vücut çok ısınırsa, hipotalamus bunu algılar ve 
derideki kapiler damarların genişlemesini sağlar, bu da 
vücudun soğumasına yol açar. 

• Hipotalamus aynı zamanda hipofiz bezini de kontrol eder. 
• Duyguların, açlığın, susuzluğun ve sirkadian ritmin 

düzenlenmesinde rol oynar.*



Talamus: 

• Talamus periferden gelen duyusal bilgiyi 
alıp bunu serebral kortekse ileten bir röle 
gibidir. 

• Ayrıca serebral korteksden gelen bilgileri de 
omurilik ve beynin diğer kısımlarına iletir. 

• Fonksiyonu duyusal ve motor 
integrasyondur.*



Limbik Sistem:

• Limbik sistem amygdala, hipokampus, mamiller
kitleler ve singulat girusun da dahil olduğu bir 
gurup yapıdan oluşur.

• Bu alanlar verilen bir uyarıya karşı gösterilen 
duygusal cevabı kontrol etmede önemlidir. 

• Bu sistemin pir parçası olan hipokampusun ise 
öğrenme ve hafıza olaylarında önemli fonksiyonu 
vardır.*



Bazal Ganglia:

• Ganglia kelimesi ganglion kelimesinin 
çoğuludur, yani ganglionlar anlamına gelir. 

• Bazal ganglia hareketin koordinasyonundan 
sorumludur.

• Globus pallidus, kaudat nükleus, subtalamik
nükleus, putamen ve substantia nigra
denilen yapılardan oluşur.*



Ortabeyin: 

• Ortabeyin superior ve inferior kollikuli ve 
red nükleusdan oluşur.

• Ortabeyin görme, duyma, göz ve vücut 
hareketlerinden sorumludur.*



Beyin sapı:

• Beyin sapı, talamus ile omurilik arasında kalan 
bölgeye verilen isimdir. 

• Beyin sapındaki  yapılar, medulla, pons, tektum, 
retiküler formasyon, ve tegmentumdur.  

• Beyin sapındaki bazı alanlar kan basıncı, kalp hızı 
ve solunum gibi hayati fonksiyonların 
düzenlenmesinden sorumludur.*



Medülla spinalis

• Beyin ve pek çok vücut arasındaki 
bağlantıyı sağlar, beynin bir uzantısıdır.

• İçerisinde hem sinir dalları (aksın ve 
dnetritler) hem de sinir hücre gövdeleri 
bulunur.

• Aynı zamanda pek çok sistemli ve istemsiz 
refleks te medülla spinaliste organize 
edilir.*



Medülla spinalis

• Medülla spinaliste 31 çift spinal sinir ve bunların 
kökleri vardır; 8 servikal, 12 torokal, 5 lumbal, 5 
sakral ve 1 koksigeal.

• Servikal bölgeden ayrılan lifler üst ektremiteleri, 
lumbosakral bölgeden ayrılan lifler ise alt 
ekstremiteleri innerve ederler.

• MS den çıkan spinal sinirler çeşitli bölgelerde 
pleksüs olarak isimlendirilen birkaç sinir ağı 
oluştururlar*



PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

• Periferik Sinir Sistemi somatik sinir sistemi 
ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye 
ayrılır.*



Somatik Sinir Sistemi:

• Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi 
gönderen periferik sinirlerden ve iskelet 
kaslarını inerve eden motor sinir liflerinden 
oluşur. 

• Hücre gövdesi ya beyin ya da omuriliktedir 
ve iskelet kasıyla direkt olarak temas kurar*



Otonom sinir sistemi (OSS): 

• Otonom Sinir Sistemi salgı bezlerini ve iç 
organların düz kaslarını kontrol eder.

• Çoğu zaman OSS nin çalıştığının farkında 
bile değilizdir, çünkü OSS refleks bir 
şekilde istemsiz olarak çalışır. 

• Örneğin kan basıncımızdaki yada kalp 
hızımızdaki değişiklikleri fark etmeyiz bile. 
*



• OSS iki durumda çok önemli fonksiyon 
yapar.  

• Birincisi “kaç veya savaş” denilen acil 
durumlarda ve ikincisi de “dinlen ve sindir” 
denilen acil olmayan durumlardır.*



OSS salgı bezlerini ve bazı kasları 
kontrol eder. Bu kaslar şunlardır.

• Derideki kaslar: 
– Saç follikülerindeki düz kaslar.

• Kan damarlarındaki düz kaslar.

• Gözdeki iris (düz kas).

• Mide, bağırsaklar ve idrar kesesindeki düz 
kaslar.

• Kalp kası.*



• Otonom sinir sistemi üçe ayrılır: 
– sempatik sinir sistemi, 

– parasempatik sinir sistemi ve 

– enterik sinir sistemi.*





Sempatik Sinir Sistemi:

• Sinir sisteminin bu bölümüne sempatik 
denilmesinin sebebi duygularla paralel hareket 
etmesindendir.

• Güneşli güzel bir günde parkta dolaşırken, 
karşınıza kuduz bir köpek çıkarsa ne yaparsınız? 
Ya kaçar ya da köpekle dövüşürsünüz. Bu 
reaksiyona “döğüş ya da kaç” cevabı denir. 

• Bu tür reaksiyonlarda SSS  aktive olur, kan 
basıncı artar, kalp hızlanır ve sindirim yavaşlar.*



• SSS ekstiremitelerdeki kan damarları üzerine 
tonik (sürekli)  konstriktör etkide bulunur. 

• Korku ve öfke gibi uyaranlarla vücudu “dövüş 
yada kaç” reaksiyonuna hazırlar. 

• Kalp hızlanır, göz bebekleri genişler, deri terler. 

• Kan deri ve sindirim sisteminden iskelet kaslarına 
yönlendirilir, sindirim ve üriner kanallardaki 
sfinkterler kapanır.*



Parasempatik Sinir Sistemi:

• Parasempatik sinir sistemi genelde 
sempatik sinir sistemini dengeleme 
yönünde fonksiyon gösterir. 

• Preganglionik nöronları, beyinsapı
nükleuslarında ve sakral omuriliktedir. 

• Parasempatik sistem kalbi yavaşlatır, 
tükürük ve bağırsak salgılarını ve bağırsak 
hareketlerini artırır.*



Enterik sinir sistemi:

• Enterik sinir sistemi iç organları innerve
eden sinir liflerinden oluşmuş bir ağdır.*



Kese duvarı kasılır, 
sfinkter gevşer

Kese duvarı gevşer, 
sfinkter kapanır

İdrar kesesi

Norepinefrin and

epinefrin salınır
Adrenal 

medulla

İdrar sekresyonu
artar

İdrar sekresyonu
azalır

Böbrek

Glikojenin gulükoza

dönüşümü artar
Karaciğer

Sekresyon ve 

motilite artar
Motilite azalırKalın bağırsak

Sindirim artarMotilite azalırİnce bağırsak

Mide sekresyonu

artar, motilite artar
Peristalsis azalırMide

Bronş kasları kasılırBronş kasları gevşerAkciğer

Atım hızı ve kasılma 

gücü azalır
Atım hızı ve kasılma 

gücü artar
Kalp

Mukus yapımı artarMukus yapımı azalır
Ağız-burun 
mukozası

Tükrük yapımı artarTükrük yapımı azalırTükrük bezleri

Pupil KonstriksiyonuPupil DilatasyonuIris

PARASEMPATİK 

UYARI
SEMPATİK UYARIYAPI



Otonom sinir sisteminin etkileri
kan damarları

Genişleme Daralmaİç organ

Hafif genişlemeDaralmaDeri

İnnervasyon yokGenişlemeİskelet kası

GenişlemeDaralmaTükrük bezleri

Genişleme DaralmaDış genitaller

Genelde genişlemeGenelde daralma

Parasempatik SistSempatik Sist.Efektör Organ



Otonom sinir sisteminin etkileri
kalp 

AzalmaArtmaKasılma gücü

AzalmaArtmaHız 

Parasempatik SistSempatik Sist.



Otonom sinir sisteminin etkileri
sindirim kanalı

İnnervasyon yokGlikojenolizde
artma

Karaciğer 

StimülasyonİnhibisyonSafra kesesi

StimülasyonİnhibisyonSalgı 

Gevşeme KasılmaSfinkterler

StimülasyonİnhibisyonMotilite ve 
tonus

Parasempatik SistSempatik Sist.



Otonom sinir sisteminin etkileri
akciğerler

Kasılma  Gevşeme  Bronşiyal
kaslar

Sekresyonda artmaİnnerve edilmez Bronşiyal
bezler

Daralma  Genişleme Bronşiyal
tüpler

Parasempatik SistSempatik Sist.



Otonom sinir sisteminin etkileri
deri 

İnnerve edilmezKasılma Piloerektör
kaslar

İnnerve edilmezDaralma  Kan damarları

İnnerve edilmezSekresyonu
uyarma 

Ter bezleri

Parasempatik SistSempatik Sist.



Otonom sinir sisteminin etkileri

İnnerve edilmezEpinefrin ve 
norepinefrin
salgısı

Böbrek üstü 
bezleri

Vazodilatasyon
(ereksiyon)

Vazokonstrüksiy
on (orgazm)  

Seks organları

Kasılma Gevşeme  Mesane 

Parasempatik SistSempatik Sist.Efektör organ



Öğrenme ve hafıza

• Tek bir öğrenme merkezi yoktur ve çeşitli 
mekanizmalar ile gerçekleştirilir.

• Hafıza öğrenilmiş bilgilerin saklanmasıdır.
– Kısa zaman hafızası

– Uzun zaman hafızası

• Sinirsel bağlantılardaki elektriksel ve 
kimyasal aktiviteler ve değişmeler ile 
ilişkilidir.*



MEMBRAN 
POTANSİYELLERİ

DOÇ.DR.MİTAT KOZ



İstirahat membran potansiyeli

• Normalde bütün hücrelerin içi ile dışı 
arasında elektriksel bir potansiyel fark 
vardır.

• Bu fark –70 - -90 mv arasında değişir
– Sinir hücresinde –70

– Kas hücresinde –90 

• Bu potansiyel fark hücre fonksiyonlarının 
başlatılmasında-tetiklenmesinde kullanılır



• Potansiyel fark Na, K, Cl gibi elektrolitlerle, 
hücresel proteinler, fosfat grupları ve diğer 
nükleotidlerin hücre zarının iki tarafındaki 
(iç/dış) eşit olmayan dağılımından 
kaynaklanır



Hücre içinde başlıca 
K, amino asitler, 
Mg, Fosfatlar ve 

proteinler fazla iken, 
hücre dışında ise Na
ve Cl, glikoz daha 

fazladır. 





Membran potansiyellerinin kaynağı

• Difüzyonun yarattığı membran
potansiyelleri:
– Eğer membranın iki tarafında bir konsantrasyon 

farkı veya elektriksel potansiyel fark varsa iyon 
bu farklar doğrultusunda membranı geçmek 
ister.

– Membranın iki tarafındaki elektrokimyasal 
potansiyel fark kimyasal potansiyel bir enerji 
oluşturur. Bu potansiyel enerji iş yapmak için 
kullanılır.

– Elektrokimyasal potansiyel fark başlıca iyon 
tarafından oluşturulur (Na, K, Cl)



K + (potasyum)

• K+ hücre içinde dışına göre normalden daha 
fazladır. 

• Hücre içinden dışına çıkmak ister.

• K un hücre içinde yüksek tutulması –84 mv
luk bir potansiyel fark oluşturur.



Na + (sodyum)

• Na + hücre dışında içine göre daha fazladır.

• Na+ hücre içine girme eğilimindedir. 

• Na un hücre dışında yüksek tutulması +61 
mv luk bir potansiyel fark oluşturur



Cl – (Klor)

• Klor iyonlarının da hücre dışındaki miktarı 
hücre içinden fazladır. Ve o da hücre içine 
girmek ister. 

• Bu –72 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.



Tanım 

• “Yarı geçirgen bir membranın iki 
tarafındaki iyonların konsantrasyonu 
arasındaki fark uygun koşullar altında bir 
membran potansiyeli yaratır. İstirahat 
halindeki hücrede gözlenen bu potansiyele 
istirahat membran potansiyeli denir.”





• Membran birden fazlı iyona geçirgen ise denge 
potansiyeli 3 faktöre bağlıdır:
– Her bir iyonun elektriksel yükünün çeşidi

– Membranın her iyona geçirgenliği

– Her bir iyonun membranın iki tarafındaki 
konsantrasyonu

• Bu gibi durumlarda membran potansiyel-denge 
potansiyeli Goldman-Hodgkin-Katz denklemi ile 
hesaplanır.



• Na+, K+ ve Cl – gibi mebran potansiyeline 
katkıda bulunan iyonların ortak 
oluşturdukları denge potansiyeli kas 
hücresinde –90 mv, sinir hücresinde –70 mv
tur. Bu da istirahat membran potansiyelini 
oluşturur.



• Na ve K iyonlarının zar geçirgenliğindeki 
değişiklik mebran potansiyelini etkiler, bu 
sinir ve kas hücresinde uyarı doğmasında ve 
uyarıların iletilmesinde etkili olur.

• Bütün hücrelerin görev yapmasının 
temelinde de bu potansiyel değişiklikler 
esastır.



Sinir hücresindeki istirahat-
dinlenim membran potansiyel

• -70 milivolttur. (hücre dışına göre daha 
negatiftir)

• Kaynağı nedir ?
– Na ve K difüzyonu ile

– Na-K pompası*



Potasyumun katkısı

• Potasyum sızma kanallarından K+ sızması
– Zar sadece K+ a geçirgen olsaydı Nernst

denklemince belirlendiği gibi potansiyel fark –
84 mv olurdu



Sodyum katkısı

• Sodyum sızma kanallarından Na+ sızması
– Zar sadece Na+ a geçirgen olsaydı yine Nernst

deklemine göre fark +61 mv olurdu.

– Fakat zar Na+ a K+ kadar geçirgen değildir(K+ 
100 kat daha geçirgen)





Na-K birlikte..

• Na ve K iyonları ikisi birlikte sızdırma 
kanallarından oluşan geçişle –86 mv luk bir 
potansiyel fark oluşturur.



Na-K pompası

• Vücuttaki bütün hücrelerin zarında bulunan bir 
pompadır.

• Görevi Na+ u hücre dışına, K+ u hücre içine 
pompalamaktır.

• Bu pompa içeriye pompaladığo her iki K+ için 3 
Na+ u dışarıya pompalamaktadır.

• Böylece devamlı olarak hücre içinde pozitif yük 
kaybı oluşur. (2/3)

• Bu durum sızma kanalları aracılığıyla oluşan 
difüzyonun oluşturduğu potansiyel farka ilave 
olarak -4 mv luk bir potansiyel fark oluşturur.







Özetle… 

• Yalnızca K+ ve Na+ difüzyonundan 
kaynaklanan potansiyel fark -86 mv tur ve 
bunun büyük bir bölümü K+ difüzyonu 
tarafından belirlenmektedir,

• Na-K pompası ile -4 mv luk bir fark daha 
oluşturulur, böylece -90 mv luk dinlenim
potansiyel farkına ulaşılır.





Aksiyon potansiyeli

• Aksiyon potansiyeli membran
potansiyelindeki hızlı değişikliktir.

• Sinir sinyalleri aksiyon potansiyelleri ile 
iletilir, 

• kas kasılmaları aksiyon potansiyelleri ile 
başlatılır, 

• kısacası hücreler özel görevlerini aksiyon 
potansiyelleri olarak başlayan uyarılar ile 
gerçekleştirirler.*





Aksiyon potansiyeli

• Her aksiyon potansiyeli normal 
dinlenim negatif potansiyelden 
pozitif membran potansiyeline ani 
bir değişme ile başlar ve hemen 
hemen aynı hızla tekrar negatif 
potansiyele döner.



Aksiyon potansiyelinin bölümleri

• Normal dinlenik durum:polarize durum



• Depolarizasyon: Na kanallarının açılıp 
hücre içine hızla Na+ girişi ile hücre içinin 
pozitifleşmesi. Depolarizasyon döneminde 
potansiyel fark +35 mv a kadar çıkar.







• Repolarizasyon:Depolarizasyonda açılan Na
kanallarının kapanarak, K kanalllarının
gittikçe artan hızda açılmasıyla hücre dışına 
K+ çıkışının olduğu dönemdir. Hücre 
içinden + yük (K+) kaybı ile hücre içi 
yeniden negatifleşerek dinlenim potansiyeli 
oluşur.







Aksiyon potansiyelinin başlaması…

• Aksiyon potansiyeli Na kanallarının pozitif fidbek
mekanizma ile açılmasıdır.

• Aksiyon potansiyelinin başlaması için zardaki 
potansiyelin eşik değere ulaşması gereklidir. Bu 
15-30 mv luk bir yükselmedir, yani zar 
potansiyelinin -90 mv tan -70-65 mv
yükselmesidir.

• Bu voltaj değişikliği voltaja duyarlı Na kapılarının 
açılmasını başlatır, hücre içine Na+ iyonu girdikçe 
potansiyel fark daha da pozitifleşir, bu daha çok 
Na kapısının açılmasına yol açar.



Aksiyon potansiyelinin yayılması

• Uyarılabilen bir hücrenin (kas sinir gibi) 
herhangi bir noktasında oluşan bir aksiyon 
potansiyeli membranın komşu bölgelerini 
de uyarır ve böylece aksiyon potansiyeli 
yayılır.

• Yayılma her iki yönde de oluşur.



Hep yada hiç yasası…

• Aksiyon potansiyeli hep ya da hiç yasasına 
göre oluşur.

• Bu yasaya göre aksiyon potansiyeli ya 
başlar ya da başlamaz, başlarsa tüm 
membrana yayılır. Buna hep ya da hiç 
yasası denir.

• Bu yasa tüm uyarılabilir dokular için 
geçerlidir.



Aksiyon potansiyelinden sonra 
sodyum ve potasyum iyon 

konsantrasyonu farklarının yeniden 
oluşturulması 

• Na-K pompasınca sağlanır ve ATP enerjisi 
kullanılır.






