
 

D�ş� üreme s�stem� yumurtalık (ovaryumlar), yumurta kanalı (fallop� tüp), döl yatağı (Uterus,rah�m), döl yatağı ağzı (serv�ks) ve vaj�nadan (doğum

kanalı) g�b� yapılardan meydana gelmekted�r. D�ş� üreme s�stem�nde yer alan bu yapıları s�zlere başlıklar altında anlatacağız. Ancak s�zlere bu

yapıları açıklamadan önce d�ş� üreme s�stem�n�n görevler� hakkında b�raz söz etmek �st�yoruz.
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D�ş� üreme organı olan ovaryumda, yumurta hücres�n�n üret�lmes�ne yan� oogenez �le yumurta hücres�n�n oluşmasında görevl�d�r.

FSH, LH ve LTH g�b� d�ş� hormonlarını üretmekle görevl�d�r.

Yumurtayı döllenme olayının meydana geleceğ� yere taşımakla görevl�d�r.

Embr�yo gel�ş�m�n� sağlayab�lmes� �ç�n d�ş� üreme s�stem� uygun ortamı sağlamaktadır.

Tüm döllenme olayı sonucunda meydana gelen yavru b�rey�n doğum olayını sağlamakla görevl�d�r.

DİŞİ ÜREME SİSTEMİNİN KISIMLARI

1. Yumurtalıklar (ovaryumlar)

2. Yumurta kanalı (fallop� tüpü)

3. Döl yatağı (uterus, rah�m)

4. Döl yatağı ağzı (serv�ks)

5. Vaj�na (doğum kanalı)



YUMURTALIK (OVARYUM) 

Rah�m�n her �k� tarafında b�rer tane olacak şek�lde bulunan ve karın boşluğunda yer alan yapılardır. Yumurtalıklar k�ş�den k�ş�ye değ�ş�kl�k

göstermekle beraber genell�kle 3 cm uzunluğunda, 1,5 cm gen�şl�ğ�nde ve 1 cm kalınlığındadır. Görüntüler� bademe benzet�l�r ve ağırlıkları 4 �la 8

gram arasında değ�şmekted�r.

Yumurtalıkların görevler� �se, oogenez olayı yumurta hücres� üretmekle beraber östrojen ve progesteron g�b� d�ş� üreme s�stem�nde kullanılan

hormonların ürem�n� sağlamaktadır.

YUMURTA KANALI 

Yumurtalık �le rah�m arasında yer alan kanaldır. Yumurta kanalı bazı b�yoloj� kaynaklarında fallop� tüpü olarak adlandırılmaktadır. Yumurta

kanallarının yumurtalığa yakın kısmı k�rp�kl� hun� şekl�nded�r. K�rp�kl� hun� şekl�ndek� bu yapılar yumurtalıktan atılacak olan yumurtanın

yumurta kanalına alınmasını sağlamaktadır. 

D�ş�lerde meydana gelen döllenme olayı yumurta kanalında meydana gelmekted�r.

DÖL YATAĞI 

Döl yatağına rah�m veya uterus’da den�lmekted�r. Embr�yonun doğuma kadar büyüyüp gel�şmes�n�n sağlayan organdır. Doğum yapmamış

kadınlarda 6-7 cm, doğur yapmış kadınlarda 7-8 cm uzunluğunda 5 cm gen�şl�ğ�nde, yaklaşık 2-2.5 cm kalınlığında olmakla beraber armut

şekl�ne benzemekted�r. 

Dölyatağı c�sm� (corpus), boynu (cerv�x) ve tepes� (fundus) olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 

İç kısmı endometr�yum adlı tabaka �le çevr�l�d�r. Endometr�yum mukus salgılayan ve bolca kan damarını yapısında taşıyan b�r tabakadır.

Endometr�yum d�ş�ler�n adet dönem� olarak adlandırılan zaman aralıklarında m�toz bölünme geç�rerek kalınlaşır. Bu kalınlaşma embr�yonun

gel�şmes� �ç�n uygun ortamın sağlanması demekt�r. 

Embr�yo gel�ş�m�n�n 2 �la 4 ha𐀮asında endometr�yum �le beslen�r.

VAJİNA VE SERVİKS 

Vaj�na, döllenmem�ş olan yumurtaların atılması, spermler�n alınması ve doğum olayının gerçekleşmes�nde rol alan öneml� b�r organdır. 



Vaj�na dışarı açılan b�r organdır. Vaj�na �le döl yatağı arasındak� bölgeye serv�ks den�lmekted�r. 

Vaj�nanın üretra yan� �drar kanalı �le herhang� b�r bağı bulunmamaktadır.

Yumurtanın meydana gelmes�nden dışarıya atılmasına kadar k� �zled�ğ� yol şu şek�lded�r. 
Ovaryum (yumurtalık) → Yumurta kanalı → Uterus → Dış ortam ←Vaj�na ← (Döllenmem�ş yumurta)

DİŞİ ÜREME SİSTEMİNİ KONTROL EDEN HORMONLAR
FSH HORMONU 

Fol�külün gel�şmes�nde ve yumurta üret�m�n� uyaran hormondur. 

Östrojen hormonu salgılamaktadır. Östrojen hormonu hem erkeklerde hemde d�ş�lerde görülen b�r hormon çeş�t� olmakla beraber kadınların

adet dönemler�nde rol almaktadır. FSH ve östrojen hormonları negat�f ger� b�ld�r�m �le ayarlanmaktadır.

LH HORMONU 

Ovulasyon yan� yumurtalamayı uyaran b�r hormon çeş�t�d�r. LH hormonu yumurtlama �şlem�nden sonra fol�küler dokunun korpus luteumaya
dönüşmes�nde rol oynamaktadır. 

LH hormonu korpus luteumdan progesteron salgılamaktadır. LH �le progesteron hormonlarının m�ktarları poz�t�f ger� b�ld�r�mle sağlanmaktadır.

LH hormonları korpus luteumun varlığını sürdürmes�n� sağlamaktadır.

LTH HORMONU 

LTH hormonu d�ş�lerde süt bezler�n�n gel�şmes�n�, süt salgılanmasını ve annel�k duygusunun oluşmasında büyük rol oynamaktadır.

D�ş� üreme s�stem�nde h�pof�z hormonları ve eşey hormonları b�rb�rler�n� poz�t�f veya negat�f ger� b�ld�r�m �le ayarlamaktadır. Bu karşılıklı

etk�leş�me feed-back (ger� 
b�ld�r�m) mekan�zması den�lmekted�r.
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