
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
D�ş� üreme s�stem�n� kontrol eden hormonlar FSH (fol�kül uyarıcı hormon), LH (lüte�nleşt�r�c�
hormon) ve LTH (lüteotrop�k hormon)‘dur. İç salgı bezler� tarafından salgılanan ve kana bulaşan,

vücut �çer�s�ndek� b�rçok organın çalışmasını kontrol eden ve düzenleyen yapılara hormon

den�lmekted�r. Ş�md� �se s�zlere d�ş�ler�n üreme s�stem�n� kontrol eden hormonların özell�kler�nden

kısaca bahsedeceğ�z.
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D�ş�ler�n beyn� tarafından salgılanan, uyarıcı ve kontrol ed�p düzenleyen hormon çeş�t�d�r.

D�ş�ler�n beyn�nde yer alan h�pof�z bez� tarafından salgılanan

FSH (fol�kül uyarıcı hormon) d�ş�lerdek� temel görev�

yumurtalıklardak� fol�küller� uyarmaktır.

FSH hormonu uyarma �şlem�n� yaparak, fol�küller�n büyümes�n�

sağlamaktır. Fol�kül, tek b�r yumurta hücres�n� sarmalayan ve

yumurta hücres�n� besley�p onu koruyan b�r yapıdır. B�r d�ğer

�fadeyle fol�küller yumurtalıktak� yumurtaları taşıyan

kesec�klerd�r. D�ş�ler�n adet dönem�nde Lh hormonunun

etk�s�yle yumurtalar çatlar ve ovulasyon olarak adlandırılan

yumurtlama olayı meydana gel�r.

D�ş�ler�n menstrual Döngüsünde (adet Döngüsü) rol oynayan

b�r stero�d hormon çeş�t� olan Östrojen hormonunun

salgılanmasını FSH hormonu sağlamaktadır.

FSH (fol�kül uyarıcı hormon) ve östrojen hormonunun m�ktarı

ger� b�ld�r�mle ayarlanmaktadır. Ger� b�ld�r�m, alıcı ve uyarıcı

arasında ger�ye doğru b�lg� akışının gerçekleşmes�d�r.
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LH (lüte�nleşt�r�c� hormon)

LH hormonu yumurtalıkların (ovulasyon) oluşumunda rol alamaktadır. 

LH hormonu d�ş�ler�n yumurtalık yapısında yer alan ‘teka’ olarak adlandırılan hücrelere etk� eder ve

‘andorjen’ adı ver�len hormonların üret�lmes�n� sağlamaktadır. Andorjen hormonları �se daha sonra

östrojen hormonlarına dönüşmekted�r. Böylel�kle yumurtalıkların denges�n� sağlamaktadır.

LH hormonu ovuslayonu uyarmanın dışında b�rde yumurtlamanın ardından fol�küller dokunun

korpus luteuma dönüşmes�n� sağlamaktadır.

Yumurtalama sonrası, fol�kül korpus luteum’a dönüşür ve progesteron hormonunun
salgılanmasını sağlar.

LH �le progesteron hormonlarının m�ktarı poz�t�f ger� b�ld�r�mle ayarlanmaktadır.

LH hormonu korpus luteumun varlığını sürdürmes�n� sağlamaktadır.
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LTH (lüteotrop�k hormon)

Süt bezler�n�n gel�mes�n� sağlamaktadır.

Süt bezler�n�n�n salgılanmasında öneml� rol oynakmaktadır.

LTH hormonuna d�ş�l�k hormonu da d�yeb�l�r�z. Çünkü analık hormonunun oluşmasını

sağlamaktadır.

ÖNEMLİ NOT : Yukarıdak� yazılarda da fark ed�ld�ğ� üzere h�pof�z bezler� ve eşey hormonları poz�t�f ger�

b�ld�r�m ve negat�f ger� b�ld�r�m �le etk�lenmekted�r. Bu karşılıklı olarak gerçekleşen �let�ş�me feed-back
(ger� b�ld�r�m) den�lmekted�r.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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