
DUYU ORGANLARI

• Koku Duyusu (Burun)
• Tat Duyusu (Dil)
• His, Basınç, Sıcak, Soğuk, 

Ağrı Duyusu (Deri)

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



Koku molekülleri Mukusta çözünür Sarı bölgedeki 

kemoreseptörler uyarılır
Koku soğancığındaki 

sinirler

Uç beynin koku 

alma merkezi 

(şakak lobu)

KOKU DUYUSU 

Belirli bir süre aynı kokuya maruz kalındığında bu koku alınmaz hale gelir. Bunun 

nedeni koku reseptörlerinin çabuk yorulmasından kaynaklanır. Buna 

........................................................ denir. koku adaptasyonu



Dil
Tat alma cisimciği

(Papilla)
Tat tomurcuğu (İçinde 

kemoreseptörler var)

Tat molekülleri Tükrükte

çözünür

Tat tomurcuğundaki 

kemoreseptörler uyarılır.
Tat sinirleri

TalamusUç beynin tat alma merkezi

TAT DUYUSU 

Tat tomurcuğunda 
5 ayrı tadı algılayan 

kemoreseptörler
bir arada bulunur.

Bu tatlar; tatlı, 
tuzlu, ekşi, acı ve 
umami tatlarıdır.



Grip ve nezle gibi hastalıkları geçirirken besinlerin 

lezzetsiz gelmesinin nedeni nedir?

Çünkü sıcaklık artışıyla beraber koku ve tat 

moleküllerinin hareketi ve çözünme hızı da artar. Ayrıca 

uyarı şiddetinin artması, ilgili merkeze giden impuls

sayısını da arttıracaktır. Bu da sıcak çorbayı daha lezzetli 

algılamamızı sağlar.

Sıcak bir çorbanın soğuk bir çorbadan daha 

lezzetli olmasının nedeni nedir?

NOT 

Grip ve nezle gibi hastalıkları geçirirken besinlerin lezzetsiz 

gelmesinin nedeni, besinden alınan tadın lezzet algısı için yeterli 

olmamasıdır. Lezzet algısı için besinden alınan tadın yanı sıra 

besin kokusunun, dokusunun, görüntüsünün, sesinin, sıcaklığının 

da bir bütün olarak algılanması gerekir. Bunlardan biri eksik olunca 

besin her zamankinden daha lezzetsiz algılanır. Hastalık geçirirken 

burnumuz tıkanır. Doğal olarak besinin kokusunu yeterince 

alamayız. Bu da besinin lezzet algısında bir azalmaya neden olur. 

Bu nedenle lezzetini sevmediğimiz bir şurubu içerken burnumuzu 

kapama davranışı gösteririz.



DERİ

EPİTEL DOKU TEMEL BAĞ DOKU

Kılcal kan damarları ve sinirleri yoktur.

Alttaki bağ dokusundan beslenir.

Görevlerine göre ,

olmak üzere üç çeşidi vardır.

Örtü epiteli,

Salgı epiteli,

Duyu epiteli

• Fibroblast hücreleri

• Makrofaj hücreleri

• Melanosit hücreleri

• Plazma hücreleri

• Mast hücreleri

Bağ doku liflerini üretirler. (Kollojen, 

elastik, ağsı lifler)

Bakterileri fagosite eder.

Melanin sentezleyerek deriye renk verir.

Antikor üreterek mikroorganizmalarla 

savaşır.

Heparin ve histamin salgılar.

HİS, BASINÇ, SICAK, SOĞUK, AĞRI DUYUSU



Korun tabakası
Malpighi tabakası

Epidermis (Üst deri)

Dermis (Alt deri)

(Ölü tabaka)

(Melanin pigmentinin 
üretildiği tabaka

Serbest sinir uçları bu 
tabakanın içine 

yayılmıştır.)

(Kıl kökü,
Ter bezleri,

Kan damarları,
Reseptörler, 

Sinirler,
Kaslar,

Yağ bezleri, 
Süt bezlerinin 

bulunduğu tabaka)

DERİNİN KATMANLARI


