


 

 

Sodyum iyonlarının hücre içine girmesi ile oluşan ilk aksiyon potansiyeli zarın bir sonraki bölgesinde de 
başka bir aksiyon potansiyeli oluşturur.  
 
Aksiyon potansiyeli oluştuktan sonra akson boyunca ard arda devam eder. Yani impulsun iletimi aksiyon 
potansiyelinin ardı ardına tekrarlanmasıyla olmaktadır. ( Domino taşlarının devrilmesi gibi ) 
 
Aksiyon potansiyelinin akson boyunca tekrarlanma hızını akson çapı ve aksonun myelin kılıf taşıyıp 
taşımaması etkiler. 
 
Akson çapı ne kadar büyükse iletim hızı o kadar yüksek olur. Çünkü kalın bir aksonda belirli bir zaman dilimi 
içinde daha çok iyon akar ve sonraki bölgede daha çabuk aksiyon potansiyeli oluşturulur. 
 
Omurgalılarda, aksiyon potansiyelinin tekrarlanma hızını artıran myelin kılıf evrimleşmiştir. Myelinli 
aksonlarda iyon akımı sadece Ranvier boğumlarında olur. Bu sebeple myelinli aksonlarda görülen iletime 
atlamalı iletim denir.  
 



 

 

Myelin kılıf impuls iletim hızını yaklaşık olarak 10 kat artırmaktadır. Myelin kılıf taşımayan aksonlarda impuls 
iletim hızı 12 m/sn iken myelinli aksonlarda bu hız 120 m/sn kadardır. 

Bir nöronda impuls iletilirken, elektriksel değişiklikler 
yanında kimyasal değişiklikler de olur.  
 
İmpuls iletilirken O2 ve glikoz harcanması, bunun yanı 
sıra CO2 oluşup sıcaklığın artması kimyasal 
değişikliklerdir. 

Uyarının eşik şiddette veya daha fazla olması impulsun hızını ve şiddetini değiştirmez.  
 
Ya hep ya hiç yasasına göre eşik şiddetin üzerindeki uyarılar aynı şiddette impuls oluşumuna sebep oluyor 
ve bu impulslar aynı şekilde taşınıyorsa uyarının şiddeti nasıl algılanır sorusunun cevabı frekansta gizlidir.  
 
Reseptöre ulaşan uyarının şiddeti ne kadar fazla ise nöronda daha sık aralıklarla impuls oluşturulur. Duyu 
merkezleri gelen impulsun sıklığına bağlı olarak uyarının şiddetini belirler.  
 
Örneğin sıcak bir cisme dokunduğumuzda oluşturulan impuls sayısı, ılık bir cisme dokunduğumuzda 
oluşturulandan fazladır. 



Sinir sistemine gelen uyarının çeşidinin belirlenmesi ise 
uyarıyı alan reseptörün çeşidine ve impulsu taşıyan yola 
bağlıdır.  
 
Örneğin ışığın fotoreseptörler de oluşturduğu uyartı, 
beyindeki görme merkezine taşınır ve görüntü olarak 
algılanır. 

Bir sinir ya da kas hücresi tek başına ya hep ya hiç prensibine uyar. Ancak çok sayıda sinir hücresinden 
oluşmuş bir sinir kordonu veya çok sayıda kas hücresinden oluşmuş bir kas demeti bu prensibe uymaz. 
Çünkü her sinir hücresinin uyarılması için gereken eşik değer bir diğerinden farklıdır.  
 
Düşük şiddetteki uyarı öncelikle kolay uyarılabilen sinir tellerini veya kas tellerini uyarır. Uyarının şiddeti 
arttıkça uyarılan sinir teli sayısı artacağından daha kuvvetli cevap verilir. Belli bir değerden sonra ise verilen 
cevap değişmez. 



KISA KISA 

 Aksiyon potansiyelinin akson ( sinir lifi ) boyunda tekrarlanma hızı ( impuls iletim hızı ) hücrenin yapısal 
özelliklerine  bağlıdır.  ( Akson çapı ve myelin kılıf ) 
 

 Uyaranın şiddeti impuls iletim hızını etkilemez. 
 

 Bir nöronda aksiyon potansiyeli oluşabilmesi için gerekli en küçük uyarı şiddetine eşik değer denir. Bir 
nöron eşik değer altındaki uyaranlara cevap vermezken eşik değer ve üstündeki tüm uyaranlara aynı 
şekilde cevap verir. ( Ya hep , ya hiç prensibi ) 
 

 Tek bir nöron ya hep ya hiç prensibine uyarken, bir sinir demeti bu prensibe uymaz. Çünkü sinir 
demetindeki her bir nöronun eşik değeri bir diğerinden farklıdır. 
 

 İmpuls sayısı uyaranın, şiddeti, frekansı ve süresinden etkilenir. İmpuls sayısı arttıkça efektör organın 
tepki şiddeti artar. 
 

 Sinir sistemine gelen uyaranın çeşidinin belirlenmesi uyarıyı alan reseptör çeşidine ve impulsun taşınma 
yoluna ( iletildiği merkeze ) bağlıdır. 

 
 
 
 
 
 
 



Tek bir nöron ya hep ya hiç prensibine uyarken, bir sinir demeti bu prensibe uymaz. Çünkü sinir demetindeki 
her bir nöronun eşik değeri bir diğerinden farklıdır. 

Tek Bir Nöron Farklı Nöronlardan Oluşmuş Sinir Demeti 


