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Akson hücre zarında voltaj kapılı iyon kanalları ile 
kapısız iyon kanalları bulunur. Bunlarda voltaj 
kapılı kanallar uyarı gelmedikçe açılmaz. Ama 

kapısız kanallar daima açıktır. K kapısız 
kanallarının sayısı Na kapısız kanallarının 

sayısından daha fazla olduğu için hücre zarı K+ 

iyonlarına Na+ iyonlarından daha fazla 
geçirgendir. K+ dışarıya daha hızlı difüze olurken, 

Na+ içeriye daha yavaş difüze olur. Bu esnada 
içerideki A-'lar sayesinde de iç kısmın - yüklü dış 

kısmın ise + yüklü olması sağlanır.

Ancak difüzyon sonucu bir süre sonra zarın 
iki yüzeyinin de derişim farkı eşitlenecektir. 
Bu durumda Na-K pompası ATP harcayarak 

çalışır. K+ iyonları içeri Na+ iyonları tekrar 
dışarı pompalanarak yine dışarıdaki Na ve 
içerideki K iyonu miktarı arttırılır ki bu iki 

iyonun farklı hızlarda ve zıt yönde olan 
difüzyonu devam edebilsin, bunun 

sonucunda da zarın dış kısmı pozitif iç kısmı 
negatif yüklenebilsin.

A- : Bazı amino 
asitler, proteinler, 
SO4

-, PO4
- gibi 

anyonlar

DİNLENME HALİNDEKİ BİR NÖRONDA ZAR 

POTANSİYELİ OLUŞUMU



Polarizasyon: Dinlenme halindeki bir sinir hücresi 
polarizasyon durumundadır. Polarize durumdaki sinir 
hücresinde difüzyon ve aktif taşıma olayları sayesinde 
zarı dışı pozitif içi negatif yüklenmiş olur.

Depolarizasyon: Nörona bir uyarı geldiğinde Na kanalları 
açılır. Dışarıdaki Na+ iyonları difüzyonla içeri girer. Bu 
durum, iç kısmın +, dış kısmın ise - olmasını sağlar. İşte bu 
esnada nöronda bir aksiyon potansiyeli (impuls) oluşmuş 
olur.

Repolarizasyon: İmpulsun geçip gittiği kısımda bu sefer K 
kanalları açılır. İçerideki K+ iyonları difüzyonla dışarı çıkar. 
Bu durum iç kısmın -, dış kısmın ise + olmasını sağlar.

Repolarize olan bölgede K kanalları hemen kapanamaz. Bu nedenle 
dışarı difüzyonla fazla K+ iyonu çıkar. Bu durum dışarının çok pozitif 

içerinin çok negatif yüklenmesine neden olur. Buna 
hiperpolarizasyon denir. Hiperpolarize olan bölgelerde Na-K pompası 

çalışarak dışarıdaki K+ iyonlarını içeri, içerideki Na+ iyonlarını dışarı 
pompalar ve yeniden polarize duruma geçer. Eğer nöron bunu 

yapamazsa yeni bir uyarıyı alamaz ve yeniden impuls oluşturamaz.

NÖRONDA İMPULS OLUŞUMU VE İLETİMİ
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NÖRONDA İMPULS OLUŞUMU VE İLETİMİ



Nöronda impuls
iletimi

ATP üretilip tüketilen 
kimyasal tepkimelerin 

olmasından ötürü kimyasal

Yük değişiminden ötürü 
elektriksel

Yani 
elektrokimyasaldır

Nöron boyunca impuls iletimi esnasında;

ATP harcanır.
Oksijenli solunum yapılır.
Isı açığa çıkar.
CO2 açığa çıkar.

NOT



İmpuls akson ucuna ulaşır.

Akson ucundaki sinaptik keseciklerden ekzositozla nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna boşaltılır.

Nörotransmitter maddelere örn: Asetil kolin, nöradrenalin, dopamin, histamin, seratonin, endorfin ve bazı iyonlar.

Nörotransmitter maddeler komşu hücre zarındaki reseptörlere tutunur.

Bazı nörotransmitterler komşu hücre zarında depolarizasyon yaratarak impulsun iletilmesini kolaylaştırırken 
(kolaylaştırıcı sinaps), bazıları hiperpolarizasyona neden olarak impuls iletimini engeller (durdurucu sinaps).

İmpulsun bazı sinapslardan geçişine izin verilmesine bazılarında ise geçişinin engellenmesine seçici direnç denir.

Seçici direnç sayesinde sadece ilgili tepki organının tepki vermesi sağlanırken ilgisiz olanların tepki vermesi engellenmiş 
olur.

Görevi biten nörotransmitter madde daha sonra parçalanır. Atklar nöroglialar tarafından uzaklaştırılır. Parçalanma 
sonucu oluşan önemli maddeleri ise nöron tarafından geri alınır.

SİNAPSTA İMPULS İLETİMİ

Sinaptik uçtan (sinaptik yumrudan) hücre içine Ca2+ girer.
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Diş çekimlerinde bir uyuşturucu olarak kullanılan morfin 

nörotransmitter salgısını durdurarak uyartının bir süreliğine 

iletilmesini engeller.

Lokal anastezide kullanılan uyuşturucuların çoğunun işleyişi 

sinir hücresi zarındaki Na kanallarını kapatmak biçimindedir.

İmpuls iletiminin nöron boyunca elektrokimyasal, sinapslarda

ise sadece kimyasal olmasından ötürü, sinapslarda impuls iletim 

hızı nöronda impuls iletim hızından daha düşüktür. Yetişkinlerde 

oluşan her yeni sinaps sayesinde öğrenme ve diğer kompleks 

davranışlar gelişir.

NOT

Çevreden gelen farklı uyarıların nöronlarda impulsa çevrilme ve 

iletilme şekli hep aynı olmasına rağmen farklı çeşit algıların 

oluşma nedeni nedir?

Çünkü impulsların değerlendirme merkezleri birbirinden 

farklıdır.



• Her uyarı nöronda impuls oluşturamaz. Nöron üzerinde impuls oluşumunu sağlayan en küçük uyarı şiddeti eşik 

değer veya eşik şiddet olarak adlandırılır.

• Eşik şiddeti altında bir nöron, bir kas teli ve kalp kası hiç tepki vermezken eşik değer ve eşik değerin üzerine hep

aynı şiddette tepki verir. Bu durum nöron için …………………………….……….................. olarak adlandırılır.

Bir nöron, bir kas teli ve kalp kası
Sinir demeti ve kas demeti

• Ya hep ya hiç prensibine uyar.

• Uyarı şiddeti arttıkça,

❑ İmpuls şiddeti ve genliği değişmez.

❑ İmpuls iletim hızı değişmez.

❑ İmpuls sayısı ve frekansı artar.

❑ Canlının tepki şiddeti artar.

• Ya hep ya hiç prensibine uymaz.

• Uyarı şiddeti arttıkça,

❑ İmpuls şiddeti ve genliği artar.

❑ İmpuls iletim hızı değişmez.

❑ İmpuls sayısı ve frekansı artar.

❑ Canlının tepki şiddeti artar.

EŞİK ŞİDDETİ

ya hep ya hiç prensibi

Sinir demetindeki nöronların ya da kas demetindeki tellerin eşik değeri 
birbirinden farklıdır. Bu nedenle en yüksek eşik değerine sahip nöron ya 

da kas teli uyarılıncaya kadar impuls şiddeti de artar.



İmpuls iletim hızı,

Nöronun miyelinli olup 
olmamasına,

Akson çapına bağlıdır.

İmpuls sayısı,

Uyarının şiddetine,

Uyarının frekansına

Uyarının sayısına

Uyarının süresine bağlıdır.

NOT

Sıcaklık , ph vb. enzimatik
faaliyetlerin hızına etki eden 
faktörler

Canlının tepki Şiddeti

Uyaranın şiddetine

İmpuls frekansına

İmpuls sayısına

İmpulsun geçtiği nöron 
sayısına bağlıdır.


