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GİRİŞ

Organizmanın yaşaması tüm organların uyumlu bir biçimde çalışmasıyla 
mümkündür. Sinir ve endokrin sistem iç ortam dengesini (homeostasis) 
sağlayan karmaşık bir yapılar topluluğudur. 

SİNİR DOKUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sinir dokusunun en küçük yapıtaşına nöron adı verilir ve soma (gövde), 
dendritler ve akson adı verilen uzantı lardan oluşur. Uyarılar dendritler 
aracılığıyla gövdeye ulaşır, akson uzantı larıyla da diğer hücrelere (kas 
hücresi, bez hücresi ya da başka bir nöron hücresi vb.) ulaştı rılır. Sinir 
uyarılarını nörondan başka bir nörona ileten bağlantı  noktalarına sinaps 
denir. İnsan beyninde 100 milyar civarında nöron ve bunun on katı  da glia 
hücresi (oligodentrosit, mikroglia, astrosit) bulunmaktadır.

SİNİR SİSTEMİNİN BÖLÜMLERİ

Merkezi sinir sistemi (MSS) ve periferik sinir sistemi (PSS) olarak ikiye ay-
rılır.

Merkezi Sinir Sistemi: Sistem beyin(cerebrum), beyincik(cerebellum) ve 
omurilikten(medulla spinalis) meydana gelir.

Beyin (Cerebrum, Encephalon): Beynin en karmaşık görevleri üslenen 
kısmı ön beyin bölümüdür. Burada sağ ve sol olmak üzere iki yarım küre-
den (cerebral hemispheres) oluşan beyin sağ yarımküre vücudun sağ ta-
rafı nı, sol yarımküre ise sol tarafı nı kontrol eder. Hemisferlerin en dış ta-
bakasına korteks denir. Kortekste nöronların gövde kısmı bulunur ve gri 
cevher(substanti a grisea) adı verilir. Sinir hücresinin myelinle kaplanmış 
aksonların bulunduğu kısmına ise beyaz cevher (substanti a alba) denir. 

Beyin Boşlukları (Ventriküller), Zarları ve Beyin Omurilik Sıvısı (BOS): 
Beyinde 4 ventrikül (arka ve ön beyinde birer adet, her iki hemisferde bi-
rer adet) bulunur ve içi BOS sıvısıyla doludur. BOS sıvısı, sinir sistemine 
steril ortam sağlar.

Beynin Kanlanması: Beyin enerji ihti yacını sadece glikozdan karşılar ve 
günlük gereksinimi 125 gramdır. Beynin glikoz ve oksijen ihti yacının karşı-
lanması için aralıksız kana (dakikada 40-60 ml) ihti yacı vardır.

Omurilik (Medulla Spinalis): Omurilikte nöronların gövdesinin oldu-
ğu gri cevher içte, lifl erin bulunduğu beyaz cevher dışta yer alır. Gri cev-
her kelebeği andırır ve kelebeğin ön kanatlarını meydana geti ren ön boy-
nuz (cornu anterior) kısmında kas hareketi ni sağlayan motor nöron ya da 
eff erent sinirler vardır. Kelebeğin arka kanadını meydana geti ren cornu 
posteriorda bulunan sinir hücreleri ise duyu ya da aff erent sinirler kana-
lıyla vücutt an gelen ileti leri beyne ulaştı rırlar.

Periferik Sinir Sistemi: Sistem, cranial sinir (beyinden sağlı sollu çıkar ve 
12 çift ti r.), spinal sinir (omurilikten çıkar ve 31 çift ti r.) ve otonom sinirler-
den (hem beyin hem omurilikten çıkar ve istem dışı işlevleri düzenler) 
meydana gelir. PSS’de bulunan duyusal lifl er deriden ve iç ortam yapıla-
rından aldığı uyarıları omurilik ve beyne ulaştı rırlar. Motor lifl er ise üst 
merkezlerden gelen impulsları ilgili organlara taşır. Otonom sinir sistemi 
sempati k (acil durumlardaki değişiklikleri düzenler) ve parasempati k (is-
ti rahat ve sindirimle ilgili görevleri düzenler) olmak üzere iki kısma ayrılır 
ve irade dışı işlevleri düzenler.
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SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ TANISI İLE İLGİLİ

TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Anxietas (anksiyete) Aşırı kaygı, sıkıntı  

Cervical disc hernia (servikal disk 

hernisi )

Boyun fı tı ğı 

Disco-pathy (diskopati ) Omur aralarındaki disklerle ilgi-

li bozukluk

Elektro-myo-graphy (elektromi-

yografi  EMG)

Doğrusal elektrik akımı kullanıla-

rak sinir ileti minin ölçülmesi 

Hypo-kondriaz-is (hipokondriazis) Sağlık hakkında aşırı kaygılanma 

hastalık hastalığı

Insomnia Uykusuzluk 

Mani Aşırı neşe

Cerebral Palsy (serebral palsi) Beyin felci

Polio-encephal-iti s (polyoense-

falit)

Beynin gri maddesinin ilti habı 

 

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ SEMPTOMATİK

TERİMLERİ

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

A-calculia (akalküli) Hesap yapamama 

A-polexia (apoleksi) İnme ya da ani kanama sonucun-

daki bilinç kaybı

Brady-kinesia (bradikinezi) Hareketlerin yavaşlaması 

Confusion (konfüzyon) Algılama karışıklığı

Dis-artri (dizarti ) Kekemelik

Hydro-cephal-us (hidrosefali) Beyinde su toplanması

Meningi-oma (menenjiom) Beyin zarı tümörü

Oligo-phrenia (oligofreni) Mental yetersizlik

Verti go Baş dönmesi
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SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ CERRAHİ MÜDAHALESİ İLE İL-
GİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Crani-ec-tomy (kraniyektomi) Kafatasının bir kısmının çıkarıl-

ması 

Crani-tomy (kraniyotomi) Kafatasının açılması 

De-compression (dekompresyon) Sinire bası yapan yapının alınması 

Neuro-anastomosis (nöroanasto-

moz)

Sinir lifl erinde ileti şim sağlamak 

için iki yapının birleşti rilmesi

Neur-o-lysis (nörolizis) Dokuya yapışan sinirin serbest 

hale geti rilmesi

Neur-o-rraphy (nörorafi ) Kesilen sinirlerin dikilmesi

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ TIBBİ SAĞALTIMI İLE 
İLGİLİ TERİMLER

Santral Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar: Sedati f-Hipnoti k, anti konvülsan 
ve Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar, anti psikoti k (nörolepti k), ank-
siyete ve anti depresan ilaçlar, analjezikler,  santral sinir sistemi sti mülan-
ları, genel ve lokal anestezikler, nöromüsküler bloke edici ilaçlar.

Otonom Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlar: Parasempatomimeti k (para-
sempati k sistemi taklit eden), parasempatoliti k (parasempati k etkiyi yok 
eden), sempatomimeti k (sempati k etkiyi taklit eden), sempatoliti k (sem-
pati k etkiyi yok eden ), anti kolinesteraz  ve otonom gangliyonları etkile-
yen ilaçlar. 

DUYU ORGANLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Duyu organları reseptör adı verilen algılama yapıları kanalıyla dış ortam-
dan aldığı uyarıları sinirsel kanalla beyinde bulunan ilgili merkezlere ileti r. 
Duyu organlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz.

Organum Visus (Görme organı): Göz orbita isimli çukurdadır. Görmeyi 
sağlayan bulbus oculi göz küresi içerisinde yer alır. Algıların beyne ileti l-
mesini sağlayan nervus opti cus isimli 2. Kranial sinirdir. Dış kısımda gözü 
koruyan kaşlar, göz kapakları, gözyaşı vb. yapılar ile hareketlerini sağla-
yan kaslar vardır.

Göz Küresi (Bulbus Oculi): Göz küresinin içerisinde bulunan lens ön ve 
arka segment olmak üzere ikiye ayrılır. Ön segment lensin ön yüzü ile kor-
nea arasında, arka segment ise lensin arka yüzü ile opti k disk arasındadır. 
Gözün tabakaları içten dışa doğru dış tabaka (tunica fi brosa), orta tabaka 
(tunica vasculosa), iç tabaka (tunica interna) şeklinde sıralanır. Dış taba-
ka cornea ve skleradan, orta tabaka iris, corpus ciliare ve choroidea isimli 
damar, iç tabaka reti na isimli sinir tabakasından oluşur.

Opti k Sinir (Nervus Opti cus): Reti nada meydana gelen uyarılar opti k si-
nirlerle beyne ulaşır. Göz sinirinin içinde bir milyon civarında üzeri myelin 
kaplı sinir lifi  bulunur. Sağ ve sol sinirler hipofi z bezinin ön yüzünde çap-
razlaşarak lif alışverişi yaparlar ve tek görmeyi sağlamış olurlar. 

Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri
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GÖRME DUYUSU İLE İLGİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Ambli-y-opia (ambliyopi) Görme keskinliğinin azalması

Ampho-dipl-opia (ampodiplopi) İki gözün de şaşı olması 

An-omal-opia (anomalopi) Renk körlüğü

Asti gmat-ismus (asti gmati zm) Saydam tabakanın eğriliğinin tüm 

yönlerde aynı olmamasına bağlı 

görme kusuru

Blephar-iti s (blefarit) Göz kapağının ilti haplanması

Cataracta (katarakt) Merceğin saydamlığının azalması 

Flourescein angiography (fl ore-

san anjiyografi )

Floresan boyayla damarların bo-

yanarak görüntü alınması 

Reti nal detachment (reti na de-

kolmanı)

Reti na tabakasının ayrılması

Organum Vesti bulocochleare (İşitme ve Denge Organı): Kulak (auris) 
hem işitme hem de denge organı olup, üç kısımda incelenir. Dış Kulak 
(Auris externa): Kulak kepçesi (auricula) ve dış kulak yolu (meatus acus-
ti cus externa) olmak üzere 2 bölümdür. Kulak kepçesi deriyle kaplı kıkır-
dak yapıdır. Dış kulak yolu kıkırdak yapıyla başlar (1/3 kısmı) kemik yapıy-
la devam eder (2/3 kısmı) ve membrana tympani isimli zarla sona erer. 
Dış kulak yolu dış ortamdan gelen toz, kir vb. maddeleri tutarak kulak za-
rını ve iç yapıları korur.

Orta Kulak (Auris Media): Kulak zarından iç kulağa kadar olan ve yüzeyi 
mukozayla kaplı hava dolu boşluklardan oluşan bölümdür.  Seslerin ti m-
pan zarına çarpmasını takiben meydana gelen ti treşimler çekiç (malle-
us), örs (incus), üzengi (stapes) isimli yapıları geçerek iç kulağa ulaştı rı-
lır. Dış kulak ile orta kulak arasındaki basıncı dengelendirme görevi östa-
ki borusuna aitti  r.

İç Kulak (Auris İnterna): İç kulağa aynı zamanda karmaşık yapısı nede-
niyle labirent denilmekte ve kemik labirent ve zar labirent olmak üze-
re ikiye ayrılmaktadır. Zar labirentleri kapsül gibi saran sert yapılar olup, 
önde cochlea, ortada vesti bulum, arkada canales semicirculares bulu-
nur. Kohlea salyangoza benzeyen ve işitme reseptörlerinin bulunduğu kı-
sımdır. Vesti bul kohlea ile yarım daire labirentleri arasında bulunan boş-
luk olup, dengeyi sağlayan yapıların bulunduğu kısımdır. Canales semi-
sirkülaris isimli yarım daire labirentleri ise ön, arka ve yanda olmak üze-
re 3 tanedir ve hepsi de vesti buluma açılır. Vesti bulum ve kanallar vücu-
dun dengesini sağlar. Zar labirenti n içinde endolenfa adı verilen sıvı bu-
lunur ve vesti buler labirent (denge) ve cochlearlabirent (işitme ) olmak 
üzere 2’ye ayrılır.

İşitme ve Denge Fizyolojisi: Kulak kepçesince algılanan ses dalgaları ku-
lak yolunu geçerek kulak zarına ileti r. Zar bu ti treşimleri güçlendirerek 
ti mpan boşluğundaki çekiç, örs ve üzengiye ileti r. Buradan oval pence-
re kanalıyla perilympa sıvısına geçer oradan cochlea boyunca ilerler ve 
corti  organındaki işitme reseptörlerine ulaşır. Reseptörler de aldığı ti tre-
şimleri cochlear sinirin lifl eri aracılığıyla beynin işitme merkezine gönde-
rir ve ses algılanmış olur. Dengeyle görevli vesti buler sistem oküler sis-
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tem (göz kaslarını kontrol eden ve uyumunu sağlayan) cerebellar sistem 
(istemli kasların tonusunu kontrol eden) ile beraber çalışır. Mesela baş 
sağa doğru hareket etti  ğinde yarım daire içindeki sıvı sola doğru hareket 
eder ve uyarıyı alan reseptörler bu uyarıları vesti bular sinir ile cerebellu-
ma (beyinciğe) ileti r.

İŞİTME VE DENGE DUYUSU İLE İLGİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Ambly-acousia (ambiakuzi) İşitmenin ileri derecede azalması 

Audio-metry (odyometri) İşitmenin derecesini ölçme 

Hyper-acusis (hiperakuzi) Seslerin daha yüksek tonda işiti lmesi

Ot-iti s-media (oti ti s medya) Orta kulağın ilti haplanması 

Tinnitus (ti nnitus) Kulağın çınlaması 

Verti go (verti go) Baş dönmesi 

Par-acusis (parakuzi) İşitme bozukluğu

Labyrinth-it-is (labirinti s) İç kulağın ilti haplanması 

Organum Tactus (Dokunma Organı):Deri tüm vücut ağırlığının % 15’i 
olup, en büyük duyu organıdır. Derinin yüzeyinde yer alan ince kırışıklık-
lara sulcus cuti s ya da hiyeroglif kalıplar adı verilir. Deri 3 tabakadan olu-
şur. Bunlar; epidermis, dernis ve hypodermisti r.

Epidermis: Derinin en dış kısmı olup, kerati n proteinini yapan kerati nosit 
hücrelerinden meydana gelmişti r. Damarsal yapılar içermez. Bunun yanı-
sıra derinin rengini oluşturan melanosit, langerhans ve Merkel hücreleri 
de bulunur. Görevi deriyi ve bedeni dış etkenlerden korumak ve su kay-
bını kontrol etmekti r.

Dermis: Bu katmanda çok az hücre olmakla birlikte çok miktarda lif (kol-
lajen, elasti n, reti küler ) bulunmaktadır. Dermiste yer alan fi broblast hüc-
releri dermisin hücre dışı destek dokusunu oluştururlar. Merkel ve Me-
issner cisimcikleri (dokunma duyunu alırlar) el içi ve ayak tabanında bu-
lunurlar. Pacinian cisimcikleri (basınç duyusunu algılar) genital bölgeyle 
ağırlık taşıyan alanlarda bulunur. Ruffi  ni cisimcikleri mekanik duyuları al-
gılar. Ayrıca sinir, ter ve yağ bezleri, tı rnak folikülleri, damar ve lenfati k 
yapılar bulunur.

Hypodermis: En alt tabaka olup, liposit hücreler bulunur. Lipositlerin ana 
görevi androjenleri östrojene çevirmek ve tokluk hissi veren lepti n hor-
monunu üretmekti r.

Deri Ekleri: Deride bulunan ekrin isimli ter bezlerinin ana görevi vücut 
ısısını düzenlemekti r. Günlük ter miktarı on litre kadar olabilmektedir. (% 
99’u su, % 0.5’i mineral tuzlar, % 0.5’i üre ve organik atı k)

Derinin Fonksiyonları: Bedeni dış etkenlerden korur, toksin ve atı kların 
uzaklaştı rılmasını sağlar. İlaç ve kimyasal maddelerin emilimi ve vücutt an 
atı lmasını, D vitamini yapımı, melanin sentezini sağlar ve vücudu biyolo-
jik etkenlerden korur.
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DERİ İLE İLGİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Acne (akne) Yağ bezlerinin ilti haplanması 

Celluliti s (selülit) Cilt altı ndaki dokunun ilti haplan-

ması 

Electro-desiccati on (elektrodesi-

kasyon)

Elektrik kıvılcımlarıyla dokuları 

kurutma

Skin graft ing (skin gıraft ing) Deri nakli 

Hyper-kerat-osis (hiperkeratoz) Epitermis tabakasının aşırı kalın-

laşması 

Pediculosis (pediküloz) Bitlenme

Organum Olfactorıum (Koku Organı): Fetusta ilk gelişen duyu koku du-
yusudur. Koku duyusu, burun boşluğunun üst kısmında yer alan regio ol-
factoria bölgesinde bulunan hücreler (koku reseptörleri, destek hücrele-
ri ve bazal hücreler) aracılığıyla meydana gelmektedir.

Koku Fizyolojisi: Havada bulunan koku molekülleri burun boşluğuna ge-
lir, burada nemlendirilip ısınmasını takiben moleküller çözünür ve regio 
olfactoria kısmındaki koku reseptörlerine ulaşır. Reseptörler koku siniri 
olan nervus olfactorius aracılığıyla ileti yi beyindeki koku merkezine ulaş-
tı rır. 

Organum Gustus (Tat Organı): Tat organı dil olup, çizgili kaslardan olu-
şur. Dilin yüzeyindeki tat tomurcukları sayesinde tat alma işlevi olur. Dilin 

üst yüzeyi epitel hücrelerinden meydana gelen mukoza ile örtülmüştür. 
Mukozanın altı ndaki bağ dokusu epitel dokuyu yukarı doğru iterek kabar-
cıklar (dil papillaları) oluşturur. Papillalar yanda ve uçta yer alır. Papillalar 
gıdaların mekanik sindirimine yardımcı olan yapılardır. Gıdalardaki fark-
lı tatlar bedenin iç dengesinin korunmasını sağlar. Mesela şekerli tatlar 
karbonhidrat alımının kontrolünü sağlar. Ekşili tatlar ile de aminoasit alı-
mının kontrolü sağlanır. 

TAT VE KOKU DUYUSUYLA İLGİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

A-geusia (aguzi) Hiç tat alamama

An-osmia (anozmi) Koku alamama

Fant-osmia (fantozmi) Hayali koku algılama 

Par-osmia (parozmi) Kokuların yanlış algılanması

ENDOKRİN SİSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Endokrin sistemine ait organlar hormon salgılayarak vücudu düzenler ve 
kontrol eder. İç salgı bezleri hipofi z (glandulae pituitaria-hypophysis), epi-
fi z bezi (glandulae pinealis-pineal bez), ti roid bezi (glandulae thyroidea), 
parati roid bezi (glandulae parathyroidea), böbrek üstü bezleri (glandu-
lae suprarenales-adrenal bezler), ti mus bezi (thymus bezi) pankreas bezi 
(pancreas), gonadlar (testi s ve ovariumlar) şeklindedir.

Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri
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Hormonların Kimyasal Özellikleri ve Salgılanma Düzeni:Hormonlar 
kimyasal yapılarına göre steroid (lipitt e çözünen), pepti d ve aminoa-
sit (suda çözünen) olmak üzere 3’e ayrılır. Hormonların salgılanması ilgi-
li hormonun kandaki seviyesine bağlıdır. Kanda seviye yüksekse salgılan-
maz, düşükse salgılanır. 

Hipofi z Bezinden Salgılanan Hormonlar: Hipotalamustan bazı serbest-
leşti rici veya baskılayıcı hormonlar salgılandıktan sonra ancak hipofi zden 
hormon salgılanabilir.  Hipofi zden salgılanan hormonlar da ilgili bezle-
re giderek hormonların salgılanmasını sağlamaktadır.  Hipofi zden 8 adet 
hormon salgılanır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

TSH (Tiroid Sti müle Edici Hormon): Hipotalamustan TRH isimli TSH’ı 
serbestleşti rici hormonun salgılanmasını takiben hipofi zden TSH salgıla-
nır, TSH ti roid bezine giderek ti roid hormonlarının salgılanmasını sağlar. 
Tiroid bezinden tetra-iyodo-ti ronin (T4) isimli ti roksin, tri-iyodo-ti ronin 
(T3) ve kalsitonin hormonları salgılanır. Tiroid bezinin ti roksin hormonu 
üretebilmesi için iyoda ihti yacı vardır ve gıdalarla alınması gerekmekte-
dir. T3 ve T4 hormonları metabolizmayı, ısıyı düzenler, solunum hızını ar-
tı rır. Protein sentezini yapması nedeniyle de büyümeyi ve gelişmeyi sağ-
lar. Yağ asitlerini yakar, glikojeni glikoza çevirerek kana geçmesini sağlar. 

FSH ve LH (Follikül Sti müle Edici Hormon ve Luteinizan Hormon): FSH 
ve LH hormonları kadında yumurta erkekte sperm üreti mini, cinsel hor-
monlara da etki ederek cinsel farklılaşmayı da sağlar.

Prolakti n: Süt salgısını başlatı r ve devam etmesini sağlar. Sütün meme-
den çıkma görevi oksitosin isimli hormonundur.

Büyüme Hormonu (Growth Hormon): Hipotalamustan salgılanan 
GHRH (Growth Hormon-Releasing Hormon) hormonuyla seviye yükselir, 
somatostati n hormonuyla da seviye azalır. Büyüme hormonu gece salgısı 
artan gündüz ise azalan bir hormondur.

ACTH (Korti kotropin Hormon): Hipotalamustan salgılanan CRH (Cor-
ti cotropin Releasing Hormon) hormonunun uyarısıyla hipofi zden ACTH 
öncü büyük bir molekül olarak üreti lir. Ciltt e pigmentleşmeyi, böbreküs-
tü bezlerde korti zol salgılanmasını sağlar.

ADH (Anti diüreti k Hormon): Hipotalamustan üreti ldikten nöronlar ara-
cılığıyla hipofi zin arka kısmına gelerek buradan kana geçer. ADH damar-
ların kasılmasına neden olur. Böbreklerden süzülen kanın geri emilmesi-
ni sağladıkları için vücutt a su tutulmasını sağlar.

Oksitosin: Bu hormonda hipotalamustan salgılandıktan sonra nöronlar 
aracılığıyla arka hipofi ze ulaşır ve memenin kasılmasına neden olarak sü-
tün çıkmasını sağlar. 

Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri
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Parati roid Bezlerden (Glandula Parathyroidea) Salınan Hormonlar: 
Parati roid bezler ti roidin arkasında, mercimek büyüklüğünde, çoğunlukla 
sağlı-sollu olarak 4 adetti  r. Bu bezden parathormon salgılanır ve kalsiyum 
ve fosfor metabolizması düzenlenir. 

Pankreastan Salınan Hormonlar: Pankreas hem endokrin hem de ek-
zokrin bez olup, endokrin kısmına Langerhans adacıkları denir. Her ada-
cıkta dört ti p hücre bulunur. Bunlar A (alfa, glukagon), B (beta, insülin ), 
D (delta, somatostati n), F hücreleri pankreoti k polipepti d salgılar. Kanda 
glikoz arttı  ğında insülin de artar ve glikozu karaciğere ulaştı rarak gliko-
jen şeklinde depolanması sağlar. Bağırsaklarda emilen glikoz insülin ara-
cılığıyla kaslarda ve karaciğerde depolanır. İnsülin hormonunun yetersiz-
liğinde kandaki glikoz yükselir ve buna hiperglisemi denir ve şeker hasta-
lığının nedenidir. İnsülinin fazla salgılanması sonucu kandaki glikoz sevi-
yesi düşer ve buna da hipoglisemi denir. Glukagon hormonu ise kandaki 
glikoz seviyesini artı rıcı etki yapar. Karaciğer ve kaslarda depo edilen gli-
kojeni glikoza dönüştürür.  İnsülin ve glukagon birlikte çalışarak glikoz se-
viyesini kontrol eder. 

Timus (Thymus) Bezi: Timus bezi, sternumun arkasında, ön mediasti -
numda bulunur. Ergenliğe kadar gelişen bu bez daha sonraları küçüle-
rek yağ ve bağ dokusuna dönüşür.  Buradan salgılanan ti mik hormonlar, T 
lenfositleri ve bazı B lenfositlerinin gelişmelerini destekleyerek bedenin 
savunma mekanizmasında görev yaparlar. Ayrıca ti mus hormonları FSH 
ve LH hormonlarını baskılar. 

ENDOKRİN SİSTEM İLE İLGİLİ TERİMLER

YAZILIŞ (OKUNUŞ) TANIM

Eu-thyroid (öti roid) Tiroid fonksiyonlarının normal ol-

ması 

Gyneco-mast-ia (jinekomasti ) Erkeklerde meme büyümesi ve 

süt gelmesi 

Hypo-kal-emia (hipokalemi) Potasyumun kanda normalden az 

olması 

Hypo-thyrod-ism (hipoti roi-

dizm)

Tiroidin yeterli düzeyde çalışma-

ması

Poly-dipsia (polidipsi) Aşırı biçimde susamak

Thyroid-iti s (ti roidit) Tiroidin ilti haplanması

Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri
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Aktif Öğrenme Testi - I

1. Nöron: Sinir sisteminin hücresine 
nöron denir. Uyarıların  nöronlar ara-
sı veya diğer bir hücreye geçişini sağla-
yan bağlantı yerlerine sinaps denir. Nö-
ronların gövde kısmına soma denir ve 
çeşitli organeller içerir. Hücre gövde-
sinden çıkan uzantılara dendrit denir. 
Nöron gövde, gövdeden çıkan dendrit 
uzantılar ve bir adet aksondan oluşur.

2. Sinir sistemini fagositoz yaparak 
mikroorganizmalardan koruyan glia 
hücresine mikroglia denir.

3. MSS: Merkezi sinir sistemi beyin ve 
omurilikten meydana gelir. 

4. Beynin lobları: Frontal, parietal, 
temporal ve occipital lobtur. 

4-B 3-A 2-C 1-B

1. Nöronlarla ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sinir sisteminin hücresine nöron denir. 
B) Uyarıların nöronlar arası veya diğer 

bir hücreye geçişini sağlayan bağlantı 
yerlerine afferent denir.*

C) Nöronların gövde kısmına soma denir 
ve çeşitli organeller içerir.

D) Hücre gövdesinden çıkan uzantılara 
dendrit denir. 

E) Nöron gövde, gövdeden çıkan dendrit 
uzantılar ve bir adet aksondan oluşur.

2. “Sinir sistemini fagositoz yaparak mik-
roorganizmalardan koruyan glia hüc-
resi” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligodentrositler 
B) Schwann hücreleri
C) Mikroglia*
D) Astrositler 
E) Nukleus

3. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Si-
nir Sistemi (MSS) yapıları arasında yer 
alır?
A) Omurilik *
B) Kranial sinirler 
C) Spinal sinirler 
D) Otonom sinirler 
E) Vagus siniri 

4. Aşağıdakilerden hangisi beynin lobları 
arasında yer almaz? 
A) Frontal lob
B) Kranial lob *
C) Parietal lob
D) Temporal lob 
E) Occipital lob 
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Aktif Öğrenme Testi - I

5. Solunum, dolaşım merkezleri ile yut-
ma, çiğneme, öksürme, hıçkırma gibi 
refleksleri kontrol eden merkezler arka 
beyinde yer alır. 

6. Sempatik Sinir Sistemi: Acil durum-
larda vücudun ani değişikliklerini dü-
zenler. 

7. Sinir sisteminin tanısıyla ilgili Te-
rimler: Insomnia = Uykusuzluk. Dis-
co - pathy = Omurlar arasındaki 
disklerin patolojik bozuklukları. Echo-
encephalo-graphy = Ultrasonla beynin 
incelenmesi. Cerebral palsy = Beyin fel-
ci. Lomber diskopati = Bel omurların-
daki kıkırdağın bozulması. 

8. Sinir sistemi hastalıklarının semp-
tomatik terimleri: A-gnosia = Tanıya-
mama, Confusion = Algı karışıklığı, 
Encephal-o-malacia = Beyin yumuşa-
ması, Myel-itis = Omuriliğin iltihaplan-
ması, Quadri-plegia = Dört uzvun hep-
sinin felci. 

8-C 7-D 6-C 5-D

5. “Solunum, dolaşım merkezleri ile yut-
ma, çiğneme, öksürme, hıçkırma gibi 
refl eksleri kontrol eden merkezler” 
beynin hangi bölümünde yer alır?
A) Korteks tabakası 
B) Orta beyin 
C) Ön beyin 
D) Arka beyin *
E) Tegmentum

6. Acil durumlarda vücudun ani değişik-
liklerini düzenleyen otonom sinir sis-
temine ait bölüme verilen ad aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Periferik sinir sistemi 
B) Parasempatik sinir sistemi 
C) Sempatik sinir sistemi *
D) Cranial sinir sistemi 
E) Somatik sinir sistemi 

7. Sinir sisteminin tanısıyla ilgili olarak 
aşağıda verilen terimlerden hangisi 
yanlıştır?
A) Insomnia = Uykusuzluk
B) Disco-pathy = Omurlar arasındaki 

disklerin patolojik bozuklukları  
C) Echo-encephalo-graphy = Ultrasonla 

beynin incelenmesi 
D) Cerebral palsy = Deri altı iltihabı*
E) Lomber diskopati = Bel omurlarındaki 

kıkırdağın bozulması 

8. Sinir sistemi hastalıklarının sempto-
matik terimleriyle ilgili olarak aşağıda 
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A-gnosia=Tanıyamama
B) Confusion=Algı karışıklığı 
C) Encephal-o-malacia=Beyin iltihabı*
D) Myel-itis=Omuriliğin iltihaplanması 
E) Quadri-plegia=Dört uzvun hepsinin 

felci
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1. Sinir sistemi hastalıklarının cerra-
hi müdahalesiyle ilgili terimler: An-
esthesia = Duyu kaybı. Cranio-tomy = 
Kafatasının açılması. De-compression 
= Sinire bası yapan dokunun yok edil-
mesi. Neur-o-rraphy = Kesik sinirin di-
kilmesi. Ventricul-o-stomy = Ventrikü-
le ağız açılması.

2. Organum vestibulocochleare: İşit-
me ve denge organıdır. 

3. Tunica fibrosa: Göz küresinin dış ta-
bakasıdır. 

4. Nervus opticus: Retinada oluşan 
elektriksel uyarıları beyne ileten sinir-
dir.

4-A 3-A 2-B 1-B

1. Sinir sistemi hastalıklarının cerrahi 
müdahalesiyle ilgili aşağıda verilen te-
rimlerden hangisi yanlıştır?
A) An-esthesia = Duyu kaybı 
B) Cranio-tomy = Kafatasının bir kısmı-

nın kesilerek alınması*  
C) De-compression = Sinire bası yapan 

dokunun yok edilmesi 
D) Neur-o-rraphy = Kesik sinirin dikilmesi 
E) Ventricul-o-stomy = Ventriküle ağız 

açılması 

2. Aşağıdakilerden hangisi “işitme ve 
denge organını” ifade eden terimdir?
A) Organum visus
B) Organum vestibulocochleare*
C) Organum tactus
D) Organum olfactus
E) Organum gustus 

3. Göz küresinin dış tabakasına verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunica fi brosa*  
B) Tunica vasculosa 
C) Tunica interna 
D) Tunica eksterna 
E) Tunica iris 

4. Retinada oluşan elektriksel uyarıları 
beyne ileten sinire ne ad verilir?
A) Nervus opticus* 
B) Nervus otonom 
C) Nervus sempatik 
D) Nervus parasempatik 
E) Nervus vagus 

Aktif Öğrenme Testi - II
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5. Dış Kulak (Auris externa): Kulak kep-
çesinin kıvrımlı dış kenarına helix de-
nir. Helixin önündeki çıkıntıya ise anti-
helix denir. Dış kulak yolu membrana 
tympani isimli zarla sonlanır. Dış kulak 
yolu toz, kir vb. tutarak kulağın içinde-
ki dokuları korur. Kulak içinde meydana 
gelen kire buşon adı verilir. 

6. Dış kulak ile orta kulak arasındaki ba-
sıncın dengelenmesi görevi östaki bo-
rusunundur. (tuba auditiva)

7. Epidermiste bulunan hücreler: Kera-
tinosit, melanosit, langerhans ve mer-
kel hücreleridir. 

8. Derinin görevleri: Bedeni iç ve dış et-
kenlere karşı korumak. Vücut ısısını dü-
zenlemek. İlaç ve kimyasal maddelerin 
emilimi ve atılmasını sağlamak. D vita-
mini ile melanin üretimi yapmak ve ult-
raviyole ışınlarına karşı dokuları koru-
mak. Organizmadaki statik elektriği dı-
şarı atmak.

8-C 7-B 6-D 5-E

5. Dış kulak ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Kulak kepçesinin kıvrımlı dış kenarına 

helix denir. 
B) Helixin önündeki çıkıntıya ise antihelix 

denir. 
C) Dış kulak yolu membrana tympani 

isimli zarla sonlanır.
D) Dış kulak yolu toz, kir vb. tutarak kula-

ğın içindeki dokuları korur.
E) Kulak içinde meydana gelen kire serü-

men adı verilir. *

6. Dış kulak ile orta kulak arasındaki ba-
sıncın dengelenmesi görevi aşağıdaki-
lerden hangisine aittir?
A) Üzengi
B) Örs
C) Çekiç 
D) Östaki borusu* 
E) Timpan zarı 

7. Aşağıdakilerden hangisi derinin en 
dış tabakası olan epidermiste bulunan 
hücreler arasında yer almaz?
A) Keratinosit 
B) Kollajen *
C) Melanosit  
D) Langerhans 
E) Merkel 

8. Derinin görevleriyle ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bedeni iç ve dış etkenlere karşı koru-

mak.
B) Vücut ısısını düzenlemek.
C) K vitamini sentezini yapmak.*
D) İlaç ve kimyasal maddelerin emilimi 

ve atılmasını sağlamak. 
E) D vitamini ile melanin üretimi yapmak 

ve ultraviyole ışınlarına karşı dokuları 
korumak. 

Aktif Öğrenme Testi - II
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1. Dilin uç kısmı tatlı, dil köküne yakın 
bölümü acıyı, ön yan kenarları tuzluyu, 
arka yan kenarları ise ekşiyi alır.

2. Hormonların özellikleri: Stereo-
id hormonlar yağda çözünür. Peptid 
ve aminoasit hormonlar suda çözü-
nür. Peptid hormonlar büyük molekül-
lü olup, etkilerini hücre reseptörlerine 
bağlanarak gösterir.  Steroid hormon-
lar nispeten daha küçük moleküllü ol-
duklarından hedef hücrenin plazma-
sından geçer. Kandaki hormon seviye-
si normalden az ise salgılanır, tersi du-
rumda salgılanmaz.

3. T3 ve T4 hormonları (tiroksin): Böb-
rek işlevlerini ve idrar miktarını artırır. 
Metabolik olayları düzenler. Oksijen 
tüketimini artırır. Vücut ısısını düzen-
ler. Çocuklarda fiziksel ve mental geli-
şimi sağlar.

4. Kretenizm (cücelik ve zeka geriliği): 
Yeni doğan ve çocukluk çağında tiroid 
hormonlarının salgılanmaması ya da 
az salgılanması nedeniyle oluşan tab-
lodur.

4-B 3-A 2-E 1-B
Aktif Öğrenme Testi - III

1. Dilin uç kısmı hangi tadı alır?
A) Acı
B) Tatlı *
C) Ekşi
D) Tuzlu 
E) Hem tuzlu hem de ekşi 

2. Hormonlarla ilgili olarak aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Stereoid hormonlar yağda çözünür.
B) Peptid ve aminoasit hormonlar suda 

çözünür. 
C) Peptid hormonlar büyük molekül-

lü olup, etkilerini hücre reseptörlerine 
bağlanarak gösterir. 

D) Steroid hormonlar nispeten daha kü-
çük moleküllü olduklarından hedef 
hücrenin plazmasından geçer. 

E) Kandaki hormon seviyesi normalden 
az ise salgılanmaz.*

3. Tiroid bezinden salgılanan T3 ve T4 
hormonlarıyla ilgili aşağıda yer alan 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Böbrek işlevlerini azaltır.*
B) Metabolik olayları düzenler.
C) Oksijen tüketimini artırır.
D) Vücut ısısını düzenler. 
E) Çocuklarda fi ziksel ve mental gelişimi 

sağlar.

4. “Yeni doğan ve çocukluk çağında tiro-
id hormonlarının salgılanmaması ya da 
az salgılanması nedeniyle oluşan tab-
loya” ne ad verilir?
A) Hipotiroidi 
B) Kretenizm* 
C) Hipertiroidi
D) Guatr
E) Kaşektizm 
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5. Kadında yumurta erkekte sperm sal-
gılanmasını ve cinsel farklılaşmayı sağ-
layan hormonlar FSH ve LH’dır. 

6. Büyüme hormonu (growth hor-
mon): Hipotalamustan salgılanan 
GHRH hormonu büyüme hormonu-
nun salınımını artırır. Hipotalamustan 
salgılanan somatostatin hormonu bü-
yüme hormonunun salınımını azaltır. 
Gece salgısı artar, gündüz azalır. Uyku, 
stres, hipoglisemi, siroz vb. durumlarda 
büyüme hormonu salınımı artar. Şiş-
manlık, hiperglisemi, tiroid hormonu-
nun azlığı vb durumlarda azalır. Beslen-
me ve seks hormonları büyüme hor-
monunu artırır. 

7. Kortizol salınımını artıran hormon 
ACTH hormonudur.

8. Kandaki glikozun normal seviyenin 
altında olması durumunda (hipoglise-
mi) en çok zarar gören organ beyindir. 
Çünkü beyin enerji için sadece glikozu 
kullanır. 

Aktif Öğrenme Testi - III
8-E 7-B 6-D 5-D

5. “Kadında yumurta erkekte sperm sal-
gılanmasını ve cinsel farklılaşmayı 
sağlayan” hormonlar aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) ADH ve FSH
B) ACTH ve TSH 
C) TSH ve LH 
D) FSH ve LH *
E) Oksitosin ve LH 

6. Büyüme hormonu (growth hormon) ile 
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır? 
A) Hipotalamustan salgılanan GHRH 

hormonu büyüme hormonunun salını-
mını artırır.

B) Hipotalamustan salgılanan somatos-
tatin hormonu büyüme hormonunun 
salınımını azaltır.

C) Gece salgısı artar, gündüz azalır.
D) Uyku, stres, hipoglisemi, siroz vb. du-

rumlarda büyüme hormonu salınımı 
azalır. *

E) Beslenme ve seks hormonları büyü-
me hormonunu artırır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi “ kortizol” sa-
lınımını artıran hormondur?
A) ADH
B) ACTH  *
C) Oksitosin 
D) Parathormon 
E) Glukogan 

8 Kandaki glikozun normal seviyenin al-
tında olması durumunda (hipoglisemi) 
en çok zarar gören organ aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Böbrekler  
B) Kaslar 
C) Sinirler 
D) Kalp 
E) Beyin *
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Ünite Uygulama Testi - I

1. Periferik Sinir Sistemi: PSS krani-
al, spinal ve otonom sinirlerden oluş-
maktadır. 

2. Beyin: Ön beyin (prosencephalon), 
orta beyin (mesencephalon) ve arka 
beyin (rhombencephalon) bölümle-
rinden oluşur. 

3. Beynin en karmaşık ve gelişimini en 
son tamamlayan yapıların bulunduğu 
kısım ön beyindir. 

4. Dopamin eksikliğinde Parkinson 
hastalığı görülür. 

4-C 3-B 2-A 1-D

1. Aşağıdakilerden hangisi “Periferik Si-
nir Sisteminde (PSS)” yer alır?
A) Omurilik 
B) Beyincik 
C) Beyin  
D) Otonom sinirler   *
E) Cranium

2. Aşağıdakilerden hangisi beynin orta 
kısmını anlatan terimdir?
A) Mesencephalon*
B) Prosencephalon
C) Rhombencephalon
D) Cerebral hemispheres
E) Korteks

3. Beynin en karmaşık ve gelişimini en 
son tamamlayan yapıların bulunduğu 
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta beyin (mesencephalon) 
B) Ön beyin (prosencephalon)*
C) Arka beyin (rhombencephalon)
D) Hemisfer (beyin küreleri) 
E) Beynin kabuğu (korteks)

4. Dopamin eksikliğinde görülen hastalık 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bipolar bozukluk 
B) Şizofreni 
C) Parkinson* 
D) Demans 
E) Epilepsi 
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Ünite Uygulama Testi - I

5. Beynin Tabakaları: En içten dışa doğ-
ru pia mater, arachnoid mater ve dura 
materdir. 

6. Beynin günlük enerji ihtiyacı için kul-
landığı glikoz miktarı 125 gramdır. 

7. Omuriliğin merkezinde bulunan ve 
kelebeğe benzeyen gri cevherin arka 
kanatlarını oluşturan cornu posterior 
da bulunan nöronların görevi vücuttan 
gelen iletileri beyne iletmektir.  

8. Periferik sinir sisteminde yer alan ve 
üst merkezlerden gelen uyarıları hedef 
organlara ulaştıran lifler motor liflerdir. 

8-E 7-B 6-B 5-E

5. Beyin zarlarına ait tabakalardan en dış-
ta yer alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) BOS
B) Subarachnoid aralık 
C) Arachnoid mater 
D) Pia mater 
E) Dura mater *

6. Beynin günlük enerji ihtiyacı için kul-
landığı glikoz miktarı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) 225 gram 
B) 125 gram *
C) 100 gram 
D) 75 gram 
E) 25 gram 

7. Omuriliğin merkezinde bulunan ve ke-
lebeğe benzeyen gri cevherin arka ka-
natlarını oluşturan cornu posterior da 
bulunan nöronların görevi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Kasların hareketini kontrol eder.
B) Vücuttan gelen iletileri beyne ulaştı-

rır.*
C) Dalağın çalışmasını düzenler.
D) Refl eksleri kontrol eder.
E) Dopamin salgısını üretir.

8. Periferik sinir sisteminde yer alan ve 
üst merkezlerden gelen uyarıları hedef 
organlara ulaştıran lifl er aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Sempatik lifl er 
B) Visseral motor lifl er 
C) Somatik lifl er 
D) Duyusal lifl er   
E) Motor lifl er *
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Ünite Uygulama Testi - II

1. Beynimize ulaşan tüm uyarıların % 
25’lik kısmı gözden kaynaklanmakta-
dır. 

2. Cornea: Göze gelen ışığı kırabilecek 
düzeyde saydamdır. Bu nedenle kan ve 
lenf damarları yoktur. Ancak çok fazla 
sinir bulunur ve gözün kırpma refleksi-
ni sağlar. Göz kapakları ve göz küresi-
nin ön kısmını kapatan konjuktiva, göz-
yaşıyla sürekli ıslaktır ve göz açılıp ka-
pandıkça da cornea temizlenir. 

3. Tunica interna :Göz küresinin en iç-
teki sinir tabakasıdır.  

4. Glokom: Göz içi basıncının yüksel-
mesi sebebiyle görmeyi sağlayan sini-
rin yapısal bozulmasıdır. 

4-E 3-C 2-A 1-C

1. Beynimize  ulaşan tüm uyarıların göz-
den  gelen kısmının oranı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) % 75
B) % 50
C) % 25*
D) % 10
E) % 5

2. “Göze gelen ışığı kırabilecek düzeyde 
saydam olan, çok fazla sinire sahip ol-
ması nedeniyle göz kırpma refl eksini 
sağlayan ve göz küresinin dış tabaka-
sında yer alan” yapıya ne ad verilir?
A) Cornea*
B) Sclera 
C) İris
D) Corpus ciliare
E) Retina

3. Göz küresinin en içte bulunan sinir ta-
bakasına ne ad verilir?
A) Tunica vasculosa 
B) Tunica iris 
C) Tunica interna *
D) Tunica fi brosa 
E) Sclera

4. “Göz içi basıncının yükselmesi sebe-
biyle görmeyi sağlayan sinirin yapı-
sal bozulması “şeklindeki tanımı ifa-
de eden terim aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Ampliyopi 
B) Afaki 
C) Diplopi 
D) Ekzotropi 
E) Glokom*
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5. Fotokoagülasyon: Laser veya ksenon 
lambası kullanılarak, yoğun ışık süzme-
si ile gözün bazı kısımlarında pıhtılaş-
ma meydana getirilerek tedavi yapıl-
masıdır.

6. İşitme ve denge organı olan kulak 
3 bölümde incelenir. Bunlar, dış kulak, 
orta kulak ve iç kulaktır. 

7. Kulakta en rahat işitilebilen ses yo-
ğunluğu 50-70 dB’dir. 

8. Koku organıyla ilgili bilgiler: Koku böl-
gesinde koku reseptörleri, destek ve 
bazal hücreler olmak üzere 3 tip hücre 
vardır. Koku reseptörleri bipolar nöron 
olup, her bir burunda 25 milyon civa-
rında bulunur.  Bazal hücreler çok hız-
lı bölünür ve yaklaşık 2 ayda döküle-
rek yok olur. Anne karnında ilk gelişen 
duyu organıdır. Reseptör hücrelerinin 
arasındaki destek hücrelerinin görevi 
reseptör hücrelerini beslemektir.

Ünite Uygulama Testi - II
8-C 7-D 6-B 5-D

5. “Laser veya ksenon lambası kullanıla-
rak, yoğun ışık süzmesi ile gözün bazı 
kısımlarında pıhtılaşma meydana geti-
rilerek tedavi yapılması” şeklindeki ta-
nımı ifade eden terim aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Fakomalazi 
B) Retina dekolmanı 
C) Floresan anjiografi  
D) Fotokoagülasyon *
E) Işın terapisi 

6. İşitme ve denge organı olan kulak kaç 
bölümde incelenir?
A) 2 B) 3* C) 4 D) 5 E) 6

7. Kulakta en rahat işitilebilen ses yoğun-
luğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120 - 130 dB

B) 105 - 110 dB

C) 90 - 100 dB

D) 50 - 70 dB*

E) 20 - 30 dB

8. Koku organıyla ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Koku bölgesinde koku reseptörleri, 

destek ve bazal hücreler olmak üze-
re 3 tip hücre vardır.

B) Koku reseptörleri bipolar nöron olup, 
her bir burunda 25 milyon civarında 
bulunur. 

C) Bazal hücreler çok hızlı bölünür ve 2 
haftada bölünerek yok olur.*

D) Anne karnında ilk gelişen duyu orga-
nıdır. 

E) Reseptör hücrelerinin arasındaki des-
tek hücrelerinin görevi reseptör hücre-
lerini beslemektir.
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1. Cac-osmia (kakozmi): Kafa travmala-
rı, tümör ya da nörolojik vakaların bir 
kısmında mevcut kokuları kötü koku 
olarak algılama.

2. İç salgı bezleri: Hipofiz, epifiz, tiroid, 
paratiroid, böbrek üstü bezleri, timüs 
bezi, pankreas bezi ve gonadlardır.

3. Hormonlar kimyasal yapılarına göre 
streoid, peptid ve aminoasit olmak 
üzere 3’e ayrılır.

4. Hipofiz bezinden TSH, FSH, LH, pro-
laktin, büyüme hormonu, ACTH, ADH, 
Oksitosin olmak üzere 8 adet hormon 
salgılanır. 

4-E 3-C 2-A 1-C

1. “Kafa travmaları, tümör ya da nörolojik 
vakaların bir kısmında mevcut kokula-
rı kötü koku olarak algılama” şeklinde-
ki tanımı anlatan terim aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Dis-osmia (disozmi)
B) An-osmia (anozmi)
C) Cac-osmia (kakozmi)*
D) Normo-osmi (normozmi)
E) Fant-osmia (fantozmi)

2. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezle-
ri arasında yer almaz?
A) Beyincik *
B) Hipofi z 
C) Epifi z
D) Tiroid 
E) Pankreas 

3. Hormonlar kimyasal yapılarına göre 
kaça ayrılır?
A) 5 B) 4 C) 3* D) 2 E) 1

4. Hipofi z bezinden kaç adet hormon sal-
gılanır?
A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 8*

Ünite Uygulama Testi - III
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5. Süt salgısını başlatan ve devam etti-
ren hormon prolaktin hormonudur. 

6. Kalsiyum ve fosfor metabolizması-
nı düzenleyen parathormon paratiro-
id bezinden salgılanır. 

7. Langerhans adacıklarının fonksiyon-
ları: Her adacıkta dört tip görev yapan 
hücre bulunur. A (alfa) hücreleri gluka-
gon salgılar. B (beta) hücreleri insülin 
salgılar. F hücreleri pankreotik polipep-
tid salgılar. D (delta) hücreleri somatos-
tatin salgılar. 

8. Timus: Ergenliğe kadar gelişir, ancak 
daha sonra küçülerek yağ ve bağ doku-
suna dönüşür. Ayrıca timus hormonları 
FSH ve LH salınımını baskılar.

8-A 7-D 6-C 5-E

5. Süt salgısını başlatan ve devam ettiren 
hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Growth hormon 
B) ACTH
C) ADH
D) Oksitosin 
E) Prolaktin *

6. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını 
düzenleyen parathormon nereden sal-
gılanır?
A) Adrenal bezlerden 
B) Pankreastan 
C) Paratiroid bezinden *
D) Tiroid bezinden 
E) Hipofi z bezinden 

7. Pankreasın Langerhans adacıklarının 
fonksiyonlarıyla ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her adacıkta dört tip görev yapan hüc-

re bulunur. 
B) A (alfa) hücreleri glukagon salgılar. 
C) B (beta) hücreleri insülin salgılar.
D) F hücreleri glikoz salgılar.*
E) D (delta) hücreleri somatostatin salgı-

lar. 

8. “Ergenliğe kadar gelişen, ancak daha 
sonra küçülerek yağ ve bağ dokusuna 
dönüşen, FSH ve LH salınımını baskı-
layan hormonları salgılayan bez” aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Timus*
B) Paratiroid 
C) Tiroid 
D) Lenf bezleri
E) Hipotalamus 

Ünite Uygulama Testi - III


