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• Sinir sistemi gibi çevreden gelen uyarılara karşı tepki oluşturmamızı sağlar. Sinir sistemi, 

duyu organları ve endokrin sistemin eşgüdümlü çalışması ile ……........................... 

sağlanmış olur.

• Ancak endokrin sistem ile verilen tepkiler sinir sistemine nazaran daha geç ve etkisi daha

kalıcı olur.

• Bunun nedeni hormonların tepki oluşturabilmesi için kanda belirli bir eşik değerin üzerine 

çıkmaları, tepkinin ortadan kalkabilmesi için ise belirli bir eşik değerin altına düşmeleri

gerektiğinden kaynaklanır. Bütün bu işlemler zaman alır.

Hormonlar hemen hemen bütün vücut sıvılarımızda bulunabilir.

Kan plazması, doku sıvısı, göz yaşı, ter, idrar, dışkı, süt, genital

sıvılar gibi...

homeostasi

ENDOKRİN SİSTEM

Ancak hormon salgılandığı bölgeden daha uzak bir yere 

taşınacaksa bunu kan yolu ile gerçekleştirir.



Hormonlar kan yolu ile bir çok organın 

içinden geçmesine rağmen çoğu 

sadece belirli organları uyarabilir. Bu 

durumun nedeni hormon reseptörü 

taşıyan hedef hücrelerin o organda 

olup olmamasıyla alakalıdır.

Hormonların Yapıları ve Hücresel Cevap Oluşturma Yolları

• Hormonların bazıları özelikle belli yaşa kadar hemen hemen bütün vücut hücrelerine etki 

edebilirken, bazıları birkaç organa, bazıları ise sadece bir organa etki eder. 

• Belli bir yaşa kadar hemen hemen bütün vücut hücrelerine etki eden hormonlara, …............... 

ve …………........... örnek verilebilir.

• Birkaç organa etki eden hormonlara, ......................... ve ................................. örnek olarak 

verilebilir.

• Bir organa etki eden hormonlara ise, ..................... ve ……......... örnek olarak verilebilir. 

• Hormonlar, ……………, ………………, ………………...., …………………. veya ……………… 

yapılı olabilir.
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• Protein yapılı hormonların hormon reseptörleri 

hücre zarında bulunur.

• Çünkü hücre zarının fofolipit tabakasından 

çözünüp içeri giremezler.

• Hormon reseptörüne tutunan hormon bir aracı 

molekül sayesinde mesajı hücre içine iletir. 

• Steroit yapılı hormonların hormon reseptörleri 

hücre içinde bulunur.

• Çünkü steroit yapılı hormonlar, hücre zarının 

fosfolipit tabakasından çözünüp geçebilirler.

• Bu nedenle aracı moleküle ihtiyaç 

duyulmaksızın mesajı hücreye kendileri iletir.

Protein yapılı hormonlar Steroit yapılı hormonlar

Hormonların Yapıları ve Hücresel Cevap Oluşturma Yolları
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NOT

Kanda belirli bir eşik değerin üzerine çıkan hormon kendi yapımını durdurur. Buna .............................................. mekanizması 

denir. Bir hormonun kandaki artışı başka bir hormonun da yapımını uyarıyorsa buna …………………………………. 

mekanizması denir.

negatif feed back

pozitif feed back

Hipotalamusun
ürettiği RF salgısı 
artar. Hipofiz bezi 

uyarılır.

Hipofiz bezinin 
ürettiği TSH 

salgısı artar. TSH 
kan yoluyla tiroit 

bezini uyarır.

Kandaki Tiroksin 
salgısı artınca 

hipotalamustan
RF salgısı azaltılır.

Kandaki 
Tiroksin salgısı 
artınca hipofiz 
bezinden TSH 
salgısı azaltılır.

Tiroit bezinden 
üretilip kana geçen 
tioksin salgısı artar.

Pozitif feed back

Negatif feed back



Hormonların hedef hücrede oluşturdukları hücresel cevaplar ile,

değiştirilibelir.

• Gen ve enzim aktivasyonu

• Metabolizma hızı

• Mitotik aktivite

• Protein sentez hızı

• Hücre zarının geçirgenliği

NOT



HİPOTALAMUS ve HİPOFİZ BEZİ

Ön 
lob

Arka 
lob

Hipotalamus

OKSİTOSİN



HİPOTALAMUS ve HİPOFİZ BEZİ

TSH (Tiroit Uyarıcı Hormon):
Glikoprotein yapılıdır. Tiroit bezini uyararak tiroksin 

hormonunu salgılattırır. Tiroit bezinin gelişimini sağlar.

ACTH (Adrena Kortiko Tropik 

Hormon):

Peptit yapılıdır. Adrenal (böbrek üstü bezi) korteksi uyararak 

kortizol ve aldosteron hormonlarını salgılattırır.

STH (GH) (Somoto Tropin

Hormonu, Growth Hormon):

Protein yapılıdır. Büyüme hormonudur. 

Belirli bir yaşa kadar hormon reseptörleri bütün vücutta bulunur.

Protein sentez hızını ve mitotik aktiviteyi arttırır. Kan glikoz oranını 

arttırır.

Çocuklarda normalden az salgılanırsa cücelik (nanizim), normalden 

çok salgılanırsa devlik (gigantizm) hastalığına, yetişkinlerde 

normalden çok salgılanırsa akromegali hastalığına neden olur. 

Prolaktin Hormonu: Protein yapılıdır. Gebelik döneminde süt bezlerini uyararak süt 

üretimi sağlar. 

FSH (Folikül Uyarıcı Hormon):
Glikoprotein yapılıdır. Yumurtalıkları uyararak yeni foliküllerin

gelişmesini sağlar. Yumurtanın oluşumunu (oogenez) sağlar. 

Yumurtalıktan östrojen hormonu salgılattırır. Erkekte, 

spermatogenezi uyarır.

LH (Lüteinleştirici Hormon): Glikoprotein yapılıdır. Dişide yumurtalıkları uyararak ovulasyonu

sağlar. Yumurtalıklardan progesteron hormonunu salgılattırır. 

Erkekte testislerden testosteron salgılanmasını uyarır.

MSH (Melanosit Uyarıcı 

Hormon):

Derideki melanosit hücrelerini uyararak melanin pigmenti üretimini 

sağlar. Açlık, iştah ve metabolizmayla ilgili işlevleri vardır. 

ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin Hormonu):

Peptit yapılıdır. Böbrek nefron kanallarını etkileyerek 

suyun vücuda geri emilimini sağlar. Normalden az 

salgılanırsa idrarla aşırı su kaybına neden olur. Buna 

şekersiz şeker hastalığı denir.

Peptit yapılıdır. Gebelik döneminde sütün süt 

kanallarından dışarı atılmasını, rahim düz kaslarını 

kasarak doğum sancılarının başlamasını, annelik 

güdülerinin uyarılmasını sağlar.

Ayrıca hem erkek hem de dişilerde karşı cinse ilgi 

duymayı, cinsel faaliyetleri, affetme ve güven duygusunu 

tetikler.

Oksitosin: 

Hipofiz bezinin arka lob hormonları, 
hipotalamustaki nöronlar tarafından üretilerek 

arka lobda depolanır. Nöronlar tarafından 
üretilen bu hormonlara nörohormon denir. 

Hipofiz bezinin ön lob hormonları epitel kökenli 
hücreler tarafından üretilerek kana salgılanır.

ÖN LOB HORMONLARI

ARKA LOB HORMONLARI

Endokrin bezleri hormon üretmeleri için uyaran 
hormonlara tropik hormonlar denir. TSH, FSH, 

LH, ACTH tropik hormonlardır. Prolaktin ve MSH 
endokrin bezleri hormon üretmeleri için 

uyarmadığından tropik değildir. STH ise hem 
tropik hem de tropik olmayan etki gösterir. FSH 
ve LH gonadları yani üreme organlarını uyardığı 
için bu iki hormona gonodotropinler de denir.


