


Canlıların bir içi bir de dış çevresi vardır. Çok hücreli organizmalarda iç ortam, hücrenin içinde bulunduğu 
ortam yani doku sıvısıdır.  
 
Canlılığın devam ettirilebilmesi için iç ortamdaki şartların dış ortamın değişkenliğine karşın oldukça sabit 
tutulması gerekmektedir.  
 
Homeostazi ve vücut fonksiyonlarının canlının ihtiyaçlarına göre yapılabilmesi için bir takım düzenleyici 
kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. 
 
Hayvanlarda sinir sistemi ve endokrin sistem olmak üzere iki iç haberleşme ve düzenleme sistemi bulunur.  
 
Sinir sistemi nöron denen özelleşmiş hücrelerle yüksek hızda sinyal iletimi yaparken   ( elimizi bir alevden 
çekmek gibi ani tepkiler ), daha yavaş haberleşmeler ( erkek ve dişi cinsiyet arasında farkların 
belirginleşmesi, kelebeğin gelişim süreçleri v.b ) endokrin sistem tarafından sağlanmaktadır. 
 
Sinir sistemi elektrokimyasal yolla sinyal iletimi yaparken, endokrin sistem hormon denen özel maddeler 
üreterek düzenleme işinde görev alır.  



Hormonların üretimi, kan yoluyla hedef doku ya da 
organlara taşınması ve etkinliği sona erdiğinde yıkılması 
zaman gerektiren süreçler olduğundan endokrin sistem çok 
daha yavaş etkinlik göstermektedir. 

Genel olarak basit prokaryotlardan insana kadar tüm canlılarda sinir sisteminin birbiriyle örtüşen 3 temel 
işlevi vardır.  
 
Bunlar; 
 
 Duyu girdisi ( uyarının fark edilmesi ve iletilmesi ) 
 Bütünleştirme 
 Motor çıktısı 
 
olarak değerlendirilebilir. 



Duyu reseptörleri ( örneğin gözdeki fotoreseptörler ) vücut içi ve 
dışından bilgi toplar ve oluşturulan bu duyu girdisini bütünleştirici 
merkeze iletir.  
 
Bütünleştirme, girdinin yorumlanıp vücudun uygun tepkileriyle 
birleştirildiği dönemi ifade eder. Bütünleştirmenin büyük bir kısmı 
merkezi sinir sisteminde yapılır ve omurgalılarda beyin ve 
omurilikten oluşmuştur.  
 
Motor çıktısı süreci ise bütünleştirme evresinde oluşturulan uygun 
cevabın efektör kas ya da bez hücrelerine iletilmesi işlemlerini 
kapsar. 
 
Örneğin, elimizi sıcak bir cisme dokundurup hızlıca çekmemiz 
olayında bu süreçleri anlamak daha kolay olacaktır. 

Çok hücrelilerde bu evrelerin her biri için özelleşmiş hücreler mevcuttur. Ancak tek hücreliler sinir hücreleri 
olmadan bu evreleri gerçekleştirirler. Bu canlıların hücre zarı üzerinde uyarıyı alan reseptör proteinleri 
vardır.  



Omurgalılarda sinir sistemi iç ve dış ortamdan gelen uyartıları alır.  Canlının çevresinde ses dalgaları,  ışık, 
sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler gibi pek çok uyarıcı etken vardır. Bu etkenlerin oluşturduğu uyarılar 
duyu organlarında bulunan özel hücreler tarafından algılanır. Bunlara reseptör  (alıcı)  hücreler denir. 
Uyarılar reseptör hücrede uyartının başlamasına neden olur.  
 
Bu uyartılar sinir hücrelerine iletilerek merkezî sinir sistemi organlarına ( beyin ve omurilik ) taşınır ve 
burada yorumlanır. Daha sonra kas ve salgı bezi gibi organlara iletilir. Efektör adı verilen bu organlar sinirsel 
uyartıları alır. Sonuç olarak da kasılma, gevşeme ya da salgı üretme gibi tepkiler gösterilir.   

İnsan vücudunda 5 tip reseptör bulunur. 
 
 Mekanoreseptörler 
 Termoreseptörler 
 Fotoreseptörler 
 Kemoreseptörler 
 Nosiseptörler ( Serbest sinir sonlanmaları ) 


