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Çevresel s�n�r s�stem�, reseptörler aracılığı �le �ç ve dış ortamdan aldığı b�lg�ler� merkezî s�n�r s�stem�ne, merkezî s�n�r s�stem�n�n

verd�ğ� em�rler� �se �lg�l� kas ve bezlere �let�r. Çevresel s�n�r s�stem�, bey�n ve omur�l�ğ�n dışındak� s�n�rlerden oluşur. Bey�n ve

omur�l�kten çıkan bu s�n�rler duyu s�n�rler� ve motor s�n�rlerd�r. Çevresel s�n�r s�stem�, vücuda yayılmış s�n�rler �le bu s�n�rler�n hücre

gövdeler�n�n oluşturduğu küme şekl�ndek� s�n�r düğümler�n� (gangl�on) �çer�r.

Bey�nden 12 ç�� s�n�r çıkar. Bu s�n�rler özell�kle baştak� duyu organları �le baş ve boyun bölges�ndek� kasların çalışmasını düzenler.

Aynı zamanda �ç salgı bezler�yle de bağlantılıdır. En öneml� s�n�r 10. ç�� bey�n s�n�r� olan vagus s�n�r�d�r. Vagus s�n�r�, kalp, akc�ğer,
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pankreas, m�de ve bağırsakların çalışmasını düzenler.

Omur�l�kten �se 31 ç�� s�n�r çıkar. En öneml�s� bacaklara g�den s�yat�k s�n�rlerd�r. Çevresel s�n�r

s�stem�ndek� s�n�rler, görev ve �şley�ş bakımından somat�k s�n�r s�stem� ve otonom s�n�r s�stem�
olarak �k� grupta �ncelen�r.

Somat�k s�n�r s�stem�
Beyn�n kontrolü altında, �steml� hareketler� yöneten motor s�n�rler �le duyu s�n�rler�nden oluşan

s�n�r s�stem�d�r. Bu s�n�rler�n akson çapları gen�şt�r ve m�yel�nl�d�r. S�n�rler�n hücre gövdeler�

merkezî s�n�r s�stem�nde bulunur. Aksonları �se doğrudan �steml� kaslara g�der. İskelet kaslarının

çalışmasını düzenleyerek yazı yazma, koşma g�b� b�l�nçl� davranışları kontrol eder.

Otonom s�n�r s�stem�
Bu s�stem �stems�z çalışır. Bazı salgı bezler�n�n ve �ç organların çalışmasını düzenler. Yalnızca m�yel�ns�z motor s�n�rlerden oluşur.

Otonom s�n�r s�stem� sempat�k ve parasempat�k s�n�rlerden oluşur. Sempat�k ve parasempat�k s�n�rler �ç organlara bağlıdır. İk� s�n�r�n

b�rb�r�ne zıt (antagon�st) çalışması �le �ç organların faal�yetler�nde düzen ve denge sağlanmış olur. Otonom s�n�rler çalışıyorsa bey�n

zarar görse de �nsan yaşamını sürdüreb�l�r ancak b�l�nçl� davranışların h�çb�r�n� yapamaz. Bu durum b�tk�sel hayat olarak tanımlanır.

Sempat�k s�n�rler

Omur�l�kten çıkan bu s�n�rler genel olarak organların çalışmasını hızlandırır. Örneğ�n, kalp atışını hızlandırır, kan basıncını ve kandak�

gl�koz m�ktarını artırır. Buna karşın m�de ve bağırsak hareketler�n� yavaşlatır.
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Parasempat�k s�n�rler

Parasempat�k s�steme a�t s�n�rler�n b�r kısmı omur�l�kten, b�r kısmı bey�nden çıkar. Omur�l�kten çıkan s�n�rler, solunum ve dolaşım

faal�yetler�n� yavaşlatırken s�nd�r�m faal�yetler�n� hızlandırır.
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Çevresel s�n�r s�stem�; görev ve �şley�ş�ne göre somat�k ve otonom s�n�r s�stem� olmak üzere �k� bölümde �ncelen�r. Duyu ve motor

nöronlarından oluşan somat�k s�n�r s�stem�, �steğ�m�ze bağlı olarak yapılan hareketler� kontrol eder. Somat�k s�n�rler�n hücre

gövdeler� bey�n ve omur�l�kte bulunurken, aksonları �se �skelet kaslarına ulaşır. Örneğ�n �skelet kaslarının kasılmasını sağlayan

s�n�rler somat�k s�n�rlerd�r. Aksonları m�yel�nl� olduğu �ç�n buradak� s�n�rlerde �mpuls �let�m� oldukça hızlıdır. Yazı yazmak, res�m

ç�zmek, spor yapmak, şarkı söylemek g�b� bey�n kontrolündek� �steml� hareketler bu s�n�rler aracılığıyla kontrol ed�l�r.

Motor�k s�n�rler�nden oluşan otonom s�n�r s�stem� �se �steğ�m�z dışında çalışır ve �ç organların fonks�yonlarını düzenler. Bu s�stem�

kontrol eden merkezler omur�l�k, omur�l�k soğanı ve h�potalamusta bulunur. Anatom�k ve �şlevsel farklılıklardan dolayı sempat�k ve

parasempat�k olmak üzere �k� kısımdan oluşur. Her �ç organa b�r� sempat�k d�ğer� parasempat�k s�n�r s�stem�nden gelen b�r ç�� s�n�r

g�der. Bu s�n�rler genell�kle b�rb�rler�ne zıt (antagon�st) etk�ler göster�r. Sempat�k s�n�rler ve parasempat�k s�n�rler farklı

nörotransm�tter maddeler salgılayarak organların çalışma hızını ayarlarlar.
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