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SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN BÖLÜMLERİ 

OMURİLİK
• Beyinden perifere ve periferden beyne uyarıların geçişini sağlayan özelleşmiş yapıdır. 
• Afferent nöronlar, alfa ve gama motor nöronlar ve ara nöronları içerir. 

Motor yollar

Kortikospinal Yol (Piramidal Yol) 
• Kortikospinal yolun
ü % 30’u primer motor korteksten, 
ü % 30’u premotor ve suplementer motor alanlardan ve 
ü % 40’ı da somatik duysal alanlardan köken alır. 

• Motor korteksten inici en önemli yoldur. 
ü Piramidal liflerin büyük çoğunluğu karşı tarafa çaprazlar.
ü Başlıca omurilik gri maddesinde ara nöronlarda sonlanır. 

• Piramidal yolda en çok göze çarpan lifler 16 µm kalınlığında miyelinli liflerdir.
ü Bu lifler sadece primer motor kortekste bulunan ve Betz hücreleri de denen 

dev piramidal hücrelerden kaynaklanır.
§ Betz hücreleri 60 µm çapındadır ve bilgiyi omuriliğe 70 m/sn’lik hızla taşırlar. 
§ Bu hız, beyinden omuriliğe olan en hızlı iletidir.

Ekstrapiramidal Sistem

• Motor kontrole katkıda bulunan ancak doğrudan kortikospinal sistemin bir elemanı 
olmayan, beyin ve beyin sapı bölümlerini belirtmek için kullanılan bir terimdir. 

• Ekstrapiramidal Sistem
ü bazal gangliyonlar, 
ü beyin sapının retiküler formasyonu, 
ü vestibüler çekirdekler ve 
ü nukleus Ruber’den geçen yolları içerir.

Somatik Duyuları MSS’ye İleten Duysal Yollar:
• Duysal bilgiler spinal sinirlerin arka kökleri ile omuriliğe girer. 
• İki duysal yoldan biri ile beyne taşınırlar: 

1. Dorsal kolon-medyal lemniskal sistem
2. Anterolateral sistem
ü Bu iki sistem talamus seviyesinde tekrar kısmen birleşirler.

Dorsal Kolon-Medyal Lemniskal Sistem (DKML)

1. Hassas lokalizasyon gerektiren dokunma duyuları
2. Uyaranın şiddetinin hassas derecelendirilmesini gerektiren dokunma 

duyuları
3. Vibrasyon duyuları gibi fazik duyular
4. Deri üzerindeki hareketleri ileten duyular
5. Pozisyon duyuları
6. Basınç şiddetinin hassas derecelerini değerlendirmekle ilgili basınç duyuları
ü Medyal lemniskusun medulladaki çaprazlaşmasından dolayı, kortekste 

vücudun karşı tarafı ile temsil edilir.
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Anterolateral Sistem (ALS)
1. Ağrı
2. Soğuk-sıcak duyularının her ikisini de kapsayan ısı duyuları
3. Kaba lokalizasyon yeteneği olan kaba dokunma ve basınç duyuları
4. Gıdıklanma ve kaşınma duyuları
5. Cinsel duyular
ü ALS sistemi medulla spinalise girdikten 1-2 segment sonra medulla spinalis 

düzeyinde çapraz yapar

Medulla Spinalis Kesisi

Omurilik tam kesilirse: 
• Kesi altındaki bütün duyular ve motor fonksiyonlar bloke olur. 

Omurilik enine yarı-kesisi olursa: 

• Bu duruma Brown-Sequard sendromu adı verilir. 
•  Kesi olan tarafta;

ü Kesi seviyesinin altındaki bütün motor fonksiyonlar kaybolur.  
ü Dorsal ve dorsolateral kolonlarda taşınan 
§ Pozisyon ve kinestetik duyular, 
§ vibrasyon duyusu, 
§ hassas lokalizasyon ve iki nokta ayrımı duyuları kesi seviyesi altında 

kaybolur. 
• Kesinin karşı tarafında; 

ü Ağrı, sıcak ve soğuk gibi spinotalamik yollar ile taşınan duyular kesi 
seviyesinin iki-altı segment altında, bütün dermatomlarda kaybolur. 

BEYİN SAPI 
• Mezensefalon, pons ve bulbus (medulla oblongata)’tan oluşur. 
• Vazomotor merkez, solunum merkezi, uyku-uyanıklık, denge işlevlerinde rol alır. 
• Kraniyal sinirler bu bölümden çıkan sinirlerdir. 
• Retiküler formasyon ve vestibüler sistem de beyin sapındadır. 

Retiküler Formasyon: 
• Beyin ve periferle bir çok bağlantısı olan bir sistemdir. 
• Kas tonusu, durum ve dengenin kontrolünde görev yapar. 
ü Bulboretiküler fasilitatör alan

§ Antigravite kaslarında tonus artışı yapar. 
§ Böylece yerçekimine karşı dik durmayı sağlar.
ü Bulboretiküler inhibitör alan tonusu azaltır. 

• Bu iki sistem beraber çalışarak tonusu düzenlemede rol alırlar.
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Retiküler formasyon

Retiküler Aktive Edici Sistem (RAS): 
• Bütün duyu organlarından ve bazal ganglionlardan veri alır.
• Talamusa, limbik sisteme, hipotalamusa ve kortekse projeksiyonlar gönderir. 
ü Bu projeksiyonlar uyanıklık, dikkat ve bilinçten sorumludur. 
ü Kolinerjik ve adrenerjik nöronları içerir.

SEREBRAL KORTEKS

Serebral korteks
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Primer Motor Korteks
• Santral sulkusun önünde frontal lobun ilk kıvrımında uzanır.
• Girus presentraliste yer alır, sylvian yarıktan başlar, longitüdinal yarık içindeki 

derinliğe girer. 
• istemli hareketlerin yapılmasından sorumludur.
• Basit, tek eklemle ilgili hareketin kaba planını oluşturur.
ü Brodmann sınıflandırmasındaki alan 4’ün karşılığıdır. 
ü Betz’in dev hücreleri motor kortekse özgü piramidal hücrelerdir.
ü Motor kortekste en büyük alanı eller (özellikle başparmak) kaplar.
ü Daha sonra da dil ve dudaklar çok alan kaplar.

• Motor korteks hücreleri dikey kolonlar halinde organize olmuştur. 
ü Sylvian yarığa yakın ağız ve yüz, primer motor korteksin orta kısımlarında el ve 

kol, 
ü Beynin üst ucuna yakın gövde, longitüdinal fissüre inen yerde ayak-bacak temsil 

edilir.
ü Primer motor korteksin yarıdan fazlası el ve konuşma kaslarının kontrolü ile 

ilgilidir.

Primer Duyu Korteksi 
• Girus postsentraliste parietal lobda yer alır. 
ü Alan 1,2 ve 3 primer (SI); (somatik duysal korteks)
ü Alan 5 ve 7 ise sekonder somatik (somatik duysal asosiyasyon alanı SII) 

Somatik duysal alan I (SI)

• Somatik duysal alan I ( SI ) ‘in iki taraflı çıkarılması durumunda
1. Vücudun farklı bölümlerindeki duyuların tam lokalizasyonu yapılamaz fakat 

kaba lokalizasyon ( el, gövde, bacak olarak) devam eder.
2. Vücuda uygulanan hassas basınç derceleri değerlendirilemez.
3. Nesnelerin ağırlıklarına karar verilemez
4. Nesnelerin şekilleri ve biçimleri hakkında karar verilemez (asterognazi)
5. Materyalin dokusu hakkında karar verilemez (yüzeyde parmakların hassas 

duyuları gerekir)
ü Ağrı ve sıcaklık duyuları korunur (kaybolmaz fakat zayıf lokalize 

edilir).

Somatik duysal alan II (SII)

• Somatik duysal asosiyasyon alanının tek taraflı çıkarılmasının etkisi 
(Amorfosentez)
1. Vücudun karşı tarafıdaki karmaşık nesleri ve şekilleri tanıyamaz
2. Karşı taraftaki vücut bölimlerinin algısını kaybeder
3. Vücudun karşı tarafını motor hareketler için kullanmayı unutur.
4. Nesneleri hissederken nesnenin bir tarafını tanır ( diğer tarafın var olduğunu 

unutur)
İki nokta ayrımı:

• İki nokta duyarlılığını belirleyen faktörler, 
ü Duyu sinirinin reseptif alanının küçüklüğü ve lateral 

inhibisyondur.
ü Bir duyu sinirinin reseptif alanına giren tüm uyaranlar, aynı sinirle beyne 

iletilir.
ü Beyin de bu bölgedeki tüm uyaranları tek bir nokta olarak algılar.
ü Birim alandaki reseptör fazlalığı da o bölgenin hassas olduğunu 

gösterir.
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§ İki nokta ayrımının en hassas olduğu dil ucu (1 mm), sonra da parmak ucu 
(2 mm)’dur.

• İki nokta ayrımı, dokunma ve propriyosepsiyonun merkezi yolağı olan dorsal 
kolon (mediyal lemniskal) sistemin entegrasyonunu değerlendirmek için 
kullanılır.

Premotor Alan
• Alan 6’nın alt kısmında, primer motor korteksin hemen önünde yer alır. 
ü Premotor alan hareketin daha kompleks kalıplarıyla ilgilidir.
ü Omuz ve kollara biçim verdirerek ellerin özgül bir görevi yapması gibi…

• Vücutta eşgüdümlü kas aktivitesini düzenleyen kompleks genel sistem
ü Premotor korteks, 
ü bazal gangliyonlar, 
ü talamus, 
ü primer motor korteks oluşturur.

Suplementer Motor Alan
• Premotor alanın hemen üzerinde ve longitüdinal fissürde yer alır.
• Alan 6’nın üst kısmında bulunur. 
ü Uyarılması ile oluşan kasılmalar sıklıkla çift taraflıdır. 

§ Her iki elin eşzamanlı olarak kavrama hareketi
ü Premotor alanla eşgüdümlü çalışarak tüm vücuttaki davranışsal hareketin 

kontrolü için
§ Vücudun farklı bölgelerinin sabitlenme hareketleri
§ Baş ve gözlerin pozisyona bağlı hareketlerini sağlar.

BEYİNDE BAZI ÖZGÜL ALANLARIN İŞLEVLERİ

Korpus Kallozum
• İki hemisferin karşılıklı kortikal alanları arasında iki yönlü bağlantı kurar.
• İki tarafın iş birliği içinde çalışması için korpus kallozum gereklidir.
• Korpus kallozumun kesilmesi durumunda, 
ü Baskın Wernicke alanındaki bilgiler, karşı hemisfere aktarılamaz. 
ü Entellektüel işlevler, istemli motor işlevler ve somatik bilgiler aktarılamaz.

• Komissura anterior da iki tarafın duygusal cevaplarını birleştirmede önemli rol 
oynar.

@ Korpus Kallosum Hasarına örnek: Split Brain (ayrık 
beyin)

• Korpus kallozumun kesilmesi durumunda,
• Korpus kallozumu cerrahi olarak hasarlanan ayrık beyinli (split brain), sağ 

elini kullanan (Wernicke solda) insanlarda; 
ü Gözleri kapalıyken sol eline bırakılan cismin ne olduğunu tanımlayamaz 

(uyarı sağ kortekse geldikten sonra sola geçemez-wernicke solda 
idi-).

ü Sol görme alanında gösterilen sözcüğün ifade ettiği cismi sol eliyle 
gösterebilir (görme yolunun çaprazlanması kiazma opticumda).

ü Sağ görme alanından gösterilen kelimeleri okuyabilir (görme yolunun 
çaprazlanması kiazma opticumda).


