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Endokrin sistemEndokrin sistem

�� Endokrin sistem bir kontrol ve dEndokrin sistem bir kontrol ve düüzenleme zenleme 
sistemidir. Vsistemidir. Vüücuttaki 3 ana fonksiyon ile cuttaki 3 ana fonksiyon ile 
yakyakıın ilin ilişşkilidir.kilidir.

1.1. VVüücut scut sııvvıılarlarıındaki kimyasal maddelerin ndaki kimyasal maddelerin 
konsantrasyonunun, protein, lipit ve konsantrasyonunun, protein, lipit ve 
karbonhidrat metabolizmaskarbonhidrat metabolizmasıınnıın n 
ddüüzenlenmesi,zenlenmesi,

2.2. Sinir sistemi ile birlikte vSinir sistemi ile birlikte vüücudun streslere cudun streslere 
karkarşışı koymaskoymasıına yardna yardıım etmek,m etmek,

3.3. SeksSeksüüel geliel gelişşim ve im ve üüremeyi iremeyi iççene alan ene alan 
bbüüyyüüme ve gelime ve gelişşmenin dmenin düüzenlenmesi.zenlenmesi.



Endokrin bezler ve hormonlarEndokrin bezler ve hormonlar

��Endokrin sistem endokrin bezler Endokrin sistem endokrin bezler 
olarak adlandolarak adlandıırrıılan doku ve lan doku ve 
organlardan oluorganlardan oluşşmumuşştur.tur.

��Bu bezler hormon olarak Bu bezler hormon olarak 
adlandadlandıırrıılan kimyasal maddeleri lan kimyasal maddeleri 
sentezleyip salgsentezleyip salgıılarlar.larlar.



Endokrin BezlerEndokrin Bezler

�� Hipofiz beziHipofiz bezi--HipotalamusHipotalamus
�� TiroidTiroid bezibezi
�� ParatiroidParatiroid bezibezi
�� BBööbrek brek üüststüü bezleribezleri
�� PankreasPankreas
�� GonadlarGonadlar--cinsiyet bezlericinsiyet bezleri
�� DiDiğğerlerierleri

�� BBööbreklerbrekler
�� PinealPineal bezbez
�� TimusTimus bezibezi
�� KalpKalp
�� Sindirim kanalSindirim kanalıı
�� PlasentaPlasenta





Hormonlar kimyasal yapHormonlar kimyasal yapıılarlarıına gna gööre re 
3 e ayr3 e ayrııllıırlarrlar

�� Amino asit tAmino asit tüürevleri:  revleri:  
�� KatekolaminlerKatekolaminler trozintrozin isimli amino asitten yapisimli amino asitten yapııllıırlar, nrlar, nööronlardan ronlardan 

ya da adrenal bezinden salya da adrenal bezinden salıınnıırlar. rlar. 
�� TroidTroid hormonlarhormonlarıı da da tirozintirozin amino asidinden tamino asidinden tüürerler, rerler, tiroidtiroid

bezinden salbezinden salıınnıırlar. rlar. 
�� Melatonin Melatonin triptofantriptofan amino asidinden yapamino asidinden yapııllıır, r, pinealpineal bezinden bezinden 

salsalıınnıır.r.

�� PeptidPeptid hormonlar: hormonlar: 
�� Amino asit zincirlerinden oluAmino asit zincirlerinden oluşşurlar.urlar.
�� HormonlarHormonlarıın bn büüyyüük k ççooğğunluunluğğu u peptidpeptid yapyapııssıındadndadıır. r. 

�� SteroidSteroid hormonlar:  hormonlar:  
�� Lipit tLipit tüürevidirler.revidirler.
�� AldosteroneAldosterone, , glukokortikoidlerglukokortikoidler, ve , ve gonadalgonadal hormonlar bu hormonlar bu 

guruptandguruptandıır. r. 
�� Plazmada erimedikleri iPlazmada erimedikleri iççin tain taşışıyyııccıı proteinleri vardproteinleri vardıır. r. 



Hormon salgHormon salgııssıınnıın kontroln kontrolüü......

�� HormonalHormonal sekresyonlarsekresyonlar genellikle genellikle 
negatif negatif feedbackfeedback sistemler ile normal sistemler ile normal 
seviyede tutulur.seviyede tutulur.





HORMONLARIN ETKHORMONLARIN ETKİİ
MEKANMEKANİİZMALARIZMALARI--11

�� Hormonlar kan dolaHormonlar kan dolaşışımmıına verilince, kanna verilince, kanıın ulan ulaşşttığıığı
her yere gidebilirler.her yere gidebilirler.

�� Ancak hormonlar, yalnAncak hormonlar, yalnıızca belirli bir hormona zca belirli bir hormona 
öözgzgüü reseptreseptöörrüü olan holan hüücreler creler üüzerine etkili olabilir. zerine etkili olabilir. 

�� Bu Bu öözel reseptzel reseptööre sahip hre sahip hüücrelere hedef hcrelere hedef hüücre ya cre ya 
da daha genel olarak hedef doku veya hedef da daha genel olarak hedef doku veya hedef 
organ denir.  organ denir.  

�� Protein, Protein, peptidpeptid ve aminler yave aminler yağğda da çöçözzüünmezler, bu nmezler, bu 
sebeple de hsebeple de hüücrelerin plazma crelerin plazma membranlarmembranlarıınnıı
gegeççemezler. emezler. 

�� Bu tBu tüür hormonlarr hormonlarıın reseptn reseptöörleri hrleri hüücre cre 
membranmembranıınnıınn ddışıışındadndadıır. r. 



HORMONLARIN ETKHORMONLARIN ETKİİ
MEKANMEKANİİZMALARIZMALARI--22

�� Hormonun reseptHormonun reseptöörrüü ile birleile birleşşmesi hmesi hüücre icre iççinde, ikincil inde, ikincil 
haberci denilen bir bilehaberci denilen bir bileşşiiğğin oluin oluşşmasmasıına neden olur. na neden olur. 

�� Hormonun hHormonun hüücre icre iççinde etkisini, ikincil haberci denilen bu inde etkisini, ikincil haberci denilen bu 
bilebileşşikler gikler göösterir. sterir. 

�� İİkincil haberciler hkincil haberciler hüücre icre iççinde daha inde daha öönceden nceden 
programlanmprogramlanmışış aktiviteleri haktiviteleri hıızlandzlandıırrıır ya da r ya da inhibeinhibe
ederler. ederler. 

�� Bu aktiviteler, bir enzimin etkisini veya protein sentezini Bu aktiviteler, bir enzimin etkisini veya protein sentezini 
dedeğğiişştirmek ya da, bir tirmek ya da, bir membranmembran kanalkanalıınnıı aaççmak veya mak veya 
kapamaktkapamaktıır. r. 

�� ÇÇeeşşitli hormonlar tarafitli hormonlar tarafıından kullanndan kullanıılan ikincil habercilerin lan ikincil habercilerin 
babaşşllııcalarcalarıı şşunlardunlardıır.r.





İİkinci habercilerkinci haberciler

�� Siklik Siklik AdenozinAdenozin MonofosfatMonofosfat ((cAMPcAMP))

�� Siklik Siklik GuanozinGuanozin MonofosfatMonofosfat ((cGMPcGMP))

�� İİnozitolnozitol TrifosfatTrifosfat (IP3)(IP3)

�� Kalsiyum iyonlarKalsiyum iyonlarıı



HORMONLARIN ETKHORMONLARIN ETKİİ
MEKANMEKANİİZMALARIZMALARI--33

�� TiroidTiroid hormonu ve hormonu ve steroidsteroid hormonlar yahormonlar yağğda eridikleri ida eridikleri iççin in 
hhüücre cre membranmembranıınnıı gegeççebilirler. ebilirler. 

�� Bu sebeple plazma Bu sebeple plazma membranmembranıınnıınn ddışıışında reseptnda reseptööre re 
ihtiyaihtiyaççlarlarıı olmadolmadığıığı gibi, ikincil haberciye de ihtiyagibi, ikincil haberciye de ihtiyaçç
duymazlar. duymazlar. 

�� Bunun yerine yaBunun yerine yağğda eriyen hormonlar sitoplazma da eriyen hormonlar sitoplazma 
iiççindeki reseptindeki reseptöörlere direkt olarak ularlere direkt olarak ulaşışırlar. rlar. 

�� Sitoplazma iSitoplazma iççindeki bu hormonindeki bu hormon--reseptreseptöör kompleksi daha r kompleksi daha 
sonra hsonra hüücre cre nnüükleusunakleusuna ulaulaşışır. r. 

�� BBööylece nylece nüükleer DNA ve gen ekspresyonunu kleer DNA ve gen ekspresyonunu 
dedeğğiişştirerek hedef htirerek hedef hüücrenin aktivitelerini yeniden crenin aktivitelerini yeniden 
programlayabilirler.programlayabilirler.







Endokrin BezlerEndokrin Bezler
�� Hipofiz beziHipofiz bezi--HipotalamusHipotalamus
�� TiroidTiroid bezibezi
�� ParatiroidParatiroid bezibezi
�� BBööbrek brek üüststüü bezleribezleri
�� PankreasPankreas
�� GonadlarGonadlar--cinsiyet bezlericinsiyet bezleri
�� DiDiğğerlerierleri

�� BBööbreklerbrekler
�� PinealPineal bezbez
�� TimusTimus bezibezi
�� KalpKalp
�� Sindirim kanalSindirim kanalıı



Hipofiz beziHipofiz bezi

�� Beyinde Beyinde hipotalamusunhipotalamusun hemen althemen altıında nda 
bulunur.bulunur.

�� İİki ayrki ayrıı lobtanlobtan oluoluşşmumuşştur;tur;
�� AnteriorAnterior lob (lob (adenohipofizadenohipofiz))

�� PosteriorPosterior lob (lob (nnöörohipfizrohipfiz))

�� AdenohipofizAdenohipofiz gergerççek bir endokrin bezdir ve ek bir endokrin bezdir ve 
salgsalgıı hhüücreleri creleri ihtiveihtive eder.eder.

�� NNöörohipofizrohipofiz ise ise hiptalamustanhiptalamustan kkööken alan ken alan 
pek pek ççok sinir ucunun sonlandok sinir ucunun sonlandığıığı bbööllüümdmdüür.r.



Hipofiz Hipofiz hipotalamushipotalamus iliilişşkisikisi

�� Hipofiz bezi kan damarlarHipofiz bezi kan damarlarıı ve sinir lifleri ile ve sinir lifleri ile 
hipotalamuslahipotalamusla babağğlantlantııllııddıır. Bu bar. Bu bağğlantlantıı sinir sinir 
sistemi ile endokrin sistem arassistemi ile endokrin sistem arasıındaki direkt ndaki direkt 
bir babir bağğlantlantııddıır.r.

�� HipotalamusHipotalamus ile ile adenohipfizadenohipfiz arasarasıındaki ndaki 
babağğlantlantıı hipotalamikhipotalamik--hipofizielhipofiziel portalportal sistem sistem 
adadıı verilen damar sistemi ile saverilen damar sistemi ile sağğlanlanıır.r.

�� HipotalamusHipotalamus ile ile nnöörohipofizrohipofiz arasarasıındaki ndaki 
babağğlantlantıı ise sinirler aracise sinirler aracııllığıığıyla yla 
gergerççekleekleşştirilir.tirilir.



HipofizHipofiz--hipotalamushipotalamus iliilişşkisikisi

�� HipotalamusHipotalamus;;

�� AdenohipofizdenAdenohipofizden salgsalgıılanan hormonlarlanan hormonlarıın n 
salgsalgıılanmaslanmasıınnıı ddüüzenleyen salgzenleyen salgıılatlatııccıı
((releasingreleasing) ve salg) ve salgııyyıı durdurucu (durdurucu (inhibitinginhibiting) ) 
hormonlar salghormonlar salgıılar. Bu hormonlar kan yoluyla lar. Bu hormonlar kan yoluyla 
hipofize gelir.hipofize gelir.

�� AntidiAntidiüüretikretik hormon (ADH) ve hormon (ADH) ve oksitosinoksitosin
hormonlarhormonlarıınnıı sentezler, depolar ve sentezler, depolar ve 
nnöörohipofizdenrohipofizden salgsalgıılatlatıır. Bu hormonlar r. Bu hormonlar 
sinirin aksonu aracsinirin aksonu aracııllığıığıyla hipofize gelir.yla hipofize gelir.









HipotalamusHipotalamus--hipofiz hipofiz 





AdenohipofizAdenohipofiz hormonlarhormonlarıı

1.1. GrowthGrowth hormon(GH)hormon(GH)--BBüüyyüüme hormonu me hormonu 
(BH)(BH)

2.2. ProlaktinProlaktin

3.3. TiroidTiroid stimstimüülele edici hormon(TSH)edici hormon(TSH)

4.4. AdrenokortikotropikAdrenokortikotropik hormon (ACTH)hormon (ACTH)

5.5. LuteinizanLuteinizan hormon (LH)hormon (LH)

6.6. FollikFolliküüll stimstimüülele edici hormon (FSH)edici hormon (FSH)

7.7. MelanositMelanosit stimstimüülele edici hormon (MSH)edici hormon (MSH)



TiroidTiroid stimstimüülele edici hormon(TSH)edici hormon(TSH)

�� TSH TSH tiroidtiroid bezi hormonlarbezi hormonlarıınnıın n 
sekresyonunusekresyonunu ve sentezini uyarve sentezini uyarıır.r.

�� TSH TSH nnıınn fazla salgfazla salgıılanmaslanmasıı goitergoiter (guatr) (guatr) 
olarak isimlendirilen olarak isimlendirilen tirodtirod bezinin bezinin 
genigenişşlemesine yol alemesine yol aççar.ar.

�� TSH TSH sekresyonusekresyonu hipotalamustahipotalamusta üüretilen retilen 
tirotropintirotropin salgsalgıılatlatııccıı hormon ile  kontrol hormon ile  kontrol 
edilir.edilir.



AdrenokortikotropikAdrenokortikotropik hormon hormon 
(ACTH)(ACTH)

�� ACTH bACTH bööbrek brek üüststüü bezinden bezinden 
glukokortikoidlerglukokortikoidler olarak adlandolarak adlandıırrıılan lan steroidsteroid
yapyapııllıı hormonlarhormonlarıın n üüretimini ve salgretimini ve salgııssıınnıı
artartıırrıır.r.

�� ACTH salgACTH salgııssıı hipotalamustanhipotalamustan salgsalgıılanan lanan 
kortikotropinkortikotropin salgsalgıılatlatııccıı hormon tarafhormon tarafıından ndan 
ddüüzenlenir.zenlenir.

�� Stres, Stres, isisüülinlin, ADH ve di, ADH ve diğğer hormonlar er hormonlar 
kortikotropinkortikotropin salgsalgıılatlatııccıı hormon salghormon salgııssıınnıı
feedbackfeedback mekanizmalar ile etkileyerek ACTH mekanizmalar ile etkileyerek ACTH 
salgsalgııssıınnıı artartıırrıırlar.rlar.



LuteinizanLuteinizan Hormon (LH)Hormon (LH)
�� OvulasyonOvulasyon--Yumurtlama; Yumurtlama; overlerdenoverlerden olgun olgun 

yumurta hyumurta hüücresinin aylcresinin aylıık k peryotlarperyotlar halinde halinde 
salsalıınmasnmasıı

�� LH LH ovulasyonuovulasyonu uyaran uyaran gonadotropikgonadotropik bir bir 
hormondur.hormondur.

�� LH LH nnıınn hedef organhedef organıı
�� EkeklerdeEkeklerde testislerdeki testislerdeki interstitialinterstitial hhüücreler ki bu creler ki bu 

hhüücreler creler testesterontestesteron salgsalgıılarlar.larlar.
�� DiDişşilerde ise ilerde ise overlerdiroverlerdir..

�� LH salgLH salgııssıı progesteronprogesteron, , ööstrojen ve strojen ve 
testesterontestesteron gibi hormonlarla gibi hormonlarla feedbackfeedback olarak olarak 
ddüüzenlene zenlene gonadotropingonadotropin salgsalgıılatlatııccıı hormon hormon 
taraftarafıından kontrol edilir. ndan kontrol edilir. 



FollikFolliküüll stimstimüülele edici hormon edici hormon 
(FSH)(FSH)

�� FSH da bir FSH da bir gonadotropikgonadotropik hormondur.hormondur.
�� FSH diFSH dişşilerde ilerde menstruelmenstruel siklussiklus boyunca boyunca 

ovelerdeovelerde follikfolliküüll hhüücrelerinin crelerinin 
bbüüyyüümesini ve mesini ve follikfolliküüll hhüücrelerinden crelerinden 
ööstrojen salstrojen salıınmasnmasıınnıı uyaruyarıır.r.

�� Erkeklerde FSH testislerde sperm Erkeklerde FSH testislerde sperm 
üüreten hreten hüücreleri uyarcreleri uyarıır.r.

�� SalgSalgııssıı gonadotropingonadotropin salgsalgıılatlatııccıı hormon hormon 
ile kontrol edilir.ile kontrol edilir.



ProlaktinProlaktin

�� ProlaktininProlaktinin kadkadıınlarda iki gnlarda iki göörevi revi 
vardvardıır;r;

1.1. ÖÖstrojen (distrojen (dişşi cinsiyet hormonu) ile i cinsiyet hormonu) ile 
birlikte gebelikte meme bezlerinde birlikte gebelikte meme bezlerinde 
meme kanallarmeme kanallarıınnıın gelin gelişşimini uyarimini uyarıır.r.

2.2. DoDoğğumdan sonra meme dokusunda umdan sonra meme dokusunda 
ssüüt t üüretimini uyarretimini uyarıır.r.



ProlaktinProlaktin salgsalgııssıınnıın kontroln kontrolüü

�� ProlaktinProlaktin salgsalgııssıı hipotalamustahipotalamusta üüretilip retilip 
adenohipofizeadenohipofize aktaraktarıılan iki hormon lan iki hormon 
taraftarafıından kontrol edilir;ndan kontrol edilir;

1.1. ProlaktinProlaktin salgsalgıılatlatııccıı hormonhormon

2.2. ProlaktinProlaktin salgsalgııssıınnıı durdurucu hormon durdurucu hormon 



BBüüyyüüme Hormonu (BH)me Hormonu (BH)

�� Tek bir Tek bir öözel hedef organzel hedef organıı olmayolmayııp bp büüttüün n 
vvüücut bcut bööllüümlerini etkileyerek bmlerini etkileyerek büüyyüümeyi meyi 
uyaruyarıır.r.

�� En belirgin etkisi En belirgin etkisi ççocuklarda ve ocuklarda ve 
adelosanadelosan ddöönemde doku kitlesini nemde doku kitlesini 
artartıırarak (protein sentezi) ve hrarak (protein sentezi) ve hüücre cre 
bbööllüünmesini uyararak bnmesini uyararak büüyyüümeyi meyi 
hhıızlandzlandıırrıır.r.

�� Uzun kemiklerin Uzun kemiklerin epifizepifiz plaklarplaklarıı üüzerine zerine 
dodoğğrudan etkiyerek rudan etkiyerek epifizepifiz plaklarplaklarıınnıın n 
devamldevamlııllığıığınnıı sasağğlar.lar.



BH yetersizliBH yetersizliğğii

�� BBüüyyüüme dme döönemindeki bir kinemindeki bir kişşide BH ide BH 
salgsalgııssıı yetersiz olursa yetersiz olursa epifizepifiz plaklarplaklarıı
erken kapanerken kapanıır ve vr ve vüücut bcut büüyyüümesi durur mesi durur 
dwarfizmdwarfizm (c(cüücelik)celik) ortaya ortaya ççııkar.kar.



BH fazlalBH fazlalııllığıığı

�� Tersine BH Tersine BH sekresyonusekresyonu adolesanadolesan ddöönemin nemin 
sonuna dosonuna doğğru azalmazsa ru azalmazsa giantismgiantism (devlik)(devlik)
oluoluşşur ve kiur ve kişşinin boyu uzamaya devam eder.inin boyu uzamaya devam eder.

�� BH BH sekresyonusekresyonu normal bnormal büüyyüüme bittikten me bittikten 
sonra fazla olursa sonra fazla olursa akromegali (akromegali (acromegalyacromegaly))
adadıı verilen durum ortaya verilen durum ortaya ççııkar.kar.

�� Akromegalide baAkromegalide başştaki, ellerdeki ve taki, ellerdeki ve 
ayaklardaki kemiklerde uzamadan ziyade ayaklardaki kemiklerde uzamadan ziyade 
kalkalıınlanlaşşma ortaya ma ortaya ççııkar.kar.



BH BH nnıınn genel etkilerigenel etkileri

�� Protein sentez hProtein sentez hıızzıınnıı artartıırrıır,r,

�� Protein Protein yyııkkııllıımmıınnıı azaltazaltıır,r,

�� Glikoz kullanGlikoz kullanıımmıınnıı azaltazaltıır, r, öönler; enerji nler; enerji 
kaynakaynağığı olarak karbonhidrattan yaolarak karbonhidrattan yağğa a 
dodoğğru bir kayma olmasru bir kayma olmasıınnıı sasağğlar,lar,



BBüüyyüüme Hormonunun plazma me Hormonunun plazma 
glikozunun ayarlanmasglikozunun ayarlanmasıına etkilerina etkileri

Glikoz
↑↑↑↑

Amino asit
ve Gliserol

Trigliseritler
↓↓↓↓

SYA+Gliserol

Yağ Dokusu

Karaciğerde

Glikoneogene
z

↑SYA Oksidasyonu

Büyüme Hormonu

Dokular

Glikoz

+
+

-



BH salgBH salgııssıınnıın kontroln kontrolüü

�� BH salgBH salgııssıı hipotalamustahipotalamusta üüretilip retilip 
adenohipofizeadenohipofize aktaraktarıılan iki hormon lan iki hormon 
taraftarafıından kontrol edilir;ndan kontrol edilir;

1.1. BBüüyyüüme hormonu salgme hormonu salgıılatlatııccıı hormonhormon

2.2. BBüüyyüüme hormonu salgme hormonu salgııssıınnıı durdurucu durdurucu 
hormon hormon 



BBüüyyüüme Hormonunun me Hormonunun sekresyonununsekresyonunun
ddüüzenlenmesi ve etkilerizenlenmesi ve etkileri

Egzersiz
Uyku
Stres

Düşük Plazma Glikozu

Hipotalamus
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NNöörohipofizrohipofiz hormonlarhormonlarıı

�� NNöörohipofizdenrohipofizden hipotalamustahipotalamusta
sentezlenen 2 hormon salgsentezlenen 2 hormon salgıılanlanıır.r.

1.1. AntidiAntidiüüretikretik hormon (ADH)hormon (ADH)

2.2. OksitosinOksitosin



AntidiAntidiüüretikretik hormon (ADH)hormon (ADH)

�� AntidiAntidiüüretikretik: idrar at: idrar atııllıımmıınnıı azaltanazaltan

�� ADH diADH diğğer ader adııyla yla vazopressininvazopressinin ana gana göörevi revi 
vvüücut scut sııvvıı dengesinin ddengesinin düüzenlenmesine zenlenmesine 
katkkatkııda bulunmaktda bulunmaktıır.r.

�� ADH ADH nnıınn hedef organhedef organıı bbööbreklerdir.breklerdir.

�� BBööbreklerden su geri emilimini artbreklerden su geri emilimini artıırarak, rarak, 
idrar yoluyla su atidrar yoluyla su atııllıımmıınnıı azaltazaltıır.r.

�� DehidrasyonDehidrasyon ve koma gibi kan sve koma gibi kan sııvvıı miktarmiktarıınnıın n 
azaldazaldığıığı durumlarda ADH salgdurumlarda ADH salgııssıı artar.artar.







OksitosinOksitosin

�� OksitosinOksitosin dodoğğum esnasum esnasıında nda uterusuterus
kaskasıınnıın kasn kasıılmaslmasıınnıı, do, doğğumdan sonra umdan sonra 
da sda süüt salgt salgıılanmaslanmasıınnıı uyaran bir uyaran bir 
hormondur.hormondur.



TiroidTiroid bezibezi

�� TiroidTiroid bezi boyunda bezi boyunda trakeantrakeanıınn öönnüünde nde 
iki lob halinde bulunur.iki lob halinde bulunur.

�� TiroidTiroid bezinin bezinin follikfolliküülerler hhüücrelerinden;crelerinden;
�� Tiroksin (Tiroksin (tyroxinetyroxine)(T4),)(T4),

�� TriiodotironinTriiodotironin ((triiodothyroninetriiodothyronine) (T3)) (T3)

�� TiroidTiroid bezinin bezinin parafollikparafolliküülerler
hhüücrelerinden;crelerinden;
�� KalsitoninKalsitonin hormonlarhormonlarıı salgsalgıılanlanıır.r.





TiroidTiroid bezi salgbezi salgııssıınnıın...n...

�� % 90 % 90 ıı tiroksindir (T4),tiroksindir (T4),

�� T4 ve T3 her ikisi de T4 ve T3 her ikisi de tirozintirozin amino amino 
asitineasitine iyot baiyot bağğlanmaslanmasııyla oluyla oluşşur.ur.



TiroidTiroid hormonlarhormonlarıınnıın etkilerin etkileri

�� VVüücudun pek cudun pek ççok hok hüücresinde hcresinde hüücresel cresel 
reaksiyonlarreaksiyonlarıı hhıızlandzlandıırrıır.r.

�� BBööylece;ylece;
�� Bazal metabolizma hBazal metabolizma hıızzıı artar,artar,

�� BBüüyyüüme hme hıızlanzlanıır,r,

�� ÇÇocuklarda sinir, kas ve iskelet geliocuklarda sinir, kas ve iskelet gelişşimi iimi iççin in şşarttarttıırr

�� HHüücresel cresel farklanmafarklanma ve ve protein sentezi uyarve ve protein sentezi uyarııllıır.r.

�� Karbonhidrat ve yaKarbonhidrat ve yağğ metabolizmasmetabolizmasıı uyaruyarııllıır r 
((kalorijenikkalorijenik etki).etki).





HipertiroidiHipertiroidi--hipotiroidihipotiroidi

�� TiroidTiroid bezi aktivitesinin artmasbezi aktivitesinin artmasıına na 
hipertiroidihipertiroidi, azalmas, azalmasıına ise na ise hipotiroidihipotiroidi
denir.denir.

�� ÇÇocukta gocukta göörrüülen len hipotiroidizmehipotiroidizme
kretinizmkretinizm denir, sinir ve kas gelidenir, sinir ve kas gelişşme me 
geriligeriliğği gi göörrüüllüür.r.



TiroidTiroid hormonlarhormonlarıınnıın salgn salgııssıınnıın n 
ddüüzenlenmesizenlenmesi

�� TiroidTiroid hormonlarhormonlarıı TSH tarafTSH tarafıından ndan 
feedbackfeedback mekanizmalar ile dmekanizmalar ile düüzenlenir.zenlenir.

�� T4 kanda dT4 kanda düüşşüükse, kse, 

�� sosoğğuk, stres ve gebelik gibi durumlar uk, stres ve gebelik gibi durumlar 
var ise ki bu durumlarda enerji ihtiyacvar ise ki bu durumlarda enerji ihtiyacıı
artar, TSH salgartar, TSH salgııssıı uyaruyarııllıır, o da r, o da tiroidtiroid
bezini uyarbezini uyarıır.r.



KalsitoninKalsitonin

�� KalsitoninKalsitonin kan kalsiyum dkan kalsiyum düüzeylerini zeylerini 
ddüüşşüüren bir hormondur.ren bir hormondur.

�� KalsitoninKalsitonin
�� Kemik yapKemik yapıımmıınnıı uyaruyarıır,r,
�� ParatiroidParatiroid hormon hormon salsalıınnıımmıınnıı inhibeinhibe eder,eder,
�� kemik hkemik hüücresinde kemik ycresinde kemik yııkkıımmıınnıı azaltazaltıır,r,
�� kemikten kana kalsiyum gekemikten kana kalsiyum geççiişşini azaltini azaltıır,r,
�� kandan kemikandan kemiğğe kalsiyum gee kalsiyum geççiişşini artini artıırrıır. r. 
�� SonuSonuççta kan kalsiyumunu dta kan kalsiyumunu düüşşüürrüüllüür.r.



ParatiroidParatiroid bezlerbezler

�� ParatiroidParatiroid bezler bezler tiroidtiroid bezinin bezinin 
arkasarkasıında bulunan knda bulunan küçüüçük bezlerdir.k bezlerdir.

�� ParatParat hormon (hormon (paratiroidparatiroid hormon) hormon) 
(PTH) salg(PTH) salgıılarlar.larlar.

�� PTH PTH kalsitonininkalsitoninin tersi etkilere sahiptir.tersi etkilere sahiptir.
�� Kan kalsiyum dKan kalsiyum düüzeylerini artzeylerini artıırrııp, fosfat p, fosfat 

ddüüzeylerini azaltzeylerini azaltıır.r.
�� Kan kalsiyum miktarKan kalsiyum miktarıı azaldazaldığıığı zaman zaman 

PTH artar.PTH artar.



ParatiroidParatiroid bezlerbezler

�� PTH PTH nnıınn etkileri:etkileri:
1.1. Kemik dokusunda kemik Kemik dokusunda kemik yyııkkııllıımmıınnıı

hhıızlandzlandıırarak kemikten kana rarak kemikten kana CaCa
gegeççiişşini uyarini uyarıırr--osteoklastlarosteoklastlarıı uyaruyarıır, r, 
osteoblastlarosteoblastlarıı inhibeinhibe eder.eder.

2.2. İİnce bance bağığırsaklardan kana rsaklardan kana CaCa ve fosfat ve fosfat 
emilimini artemilimini artıırrıır.r.

3.3. BBööbreklerden kalsiyum geri emilimini breklerden kalsiyum geri emilimini 
artartıırrıır.r.





BBööbrek brek ÜÜststüü bezleri bezleri 
(Adrenal Bezler)(Adrenal Bezler)

�� Adrenal bezler bAdrenal bezler bööbrebreğğin in üüst ucunda st ucunda 
lokalize olmulokalize olmuşşlardlardıır.r.

�� Her bir adrenal bez iki farklHer bir adrenal bez iki farklıı bezin bezin 
bilebileşşiminden oluiminden oluşşmumuşşturtur
�� MedMedüüllalla (i(içç bbööllüümmüü), ), adrenal adrenal medmedüüllalla
�� KortexKortex (d(dışış bbööllüüm, m, medmedüüllanllanıınn ççevresi), evresi), 

adrenal adrenal kortexkortex

�� MedMedüüllalla ve ve kortexkortex farklfarklıı hedef organlarhedef organlarıı
olan farklolan farklıı hormonlar sentezler.hormonlar sentezler.













Adrenal Adrenal kortexkortex

�� KortexKortex de 3 farklde 3 farklıı steroidsteroid hormon hormon 
sentezlenir.sentezlenir.

1.1. GlukokortikoidlerGlukokortikoidler,,

2.2. MineralokortikoidlerMineralokortikoidler

3.3. GonadokortikoidlerGonadokortikoidler



�� GlukokortikoidlerGlukokortikoidler 2 tiptir;2 tiptir;
�� KortizolKortizol
�� KortikosteronKortikosteron

�� GlukokortikoidGlukokortikoid etkinin % 95 i etkinin % 95 i kortizolekortizole
aittir.aittir.

�� GlukortikoidlerGlukortikoidler karbonhidrat, protein ve karbonhidrat, protein ve 
yayağğ metabolizmasmetabolizmasıı iiççin gereklidir.in gereklidir.

�� GlukoneogeneziGlukoneogenezi (karbonhidrat (karbonhidrat 
ddışıışındaki kaynaklardan karacindaki kaynaklardan karaciğğerde erde 
glikoz sentezlenmesi) uyarglikoz sentezlenmesi) uyarıır.r.

�� AllerjikAllerjik reaksiyonlarreaksiyonlarıı ve ve inflamatuvarinflamatuvar
cevaplarcevaplarıı baskbaskıılar.lar.

Adrenal Adrenal kortexkortex; ; 
GlukokortikoidlerGlukokortikoidler



KortizolKortizolüünn plazma glikozunun ayarlanmasplazma glikozunun ayarlanmasıına na 
etkileri(SYA:Serbest yaetkileri(SYA:Serbest yağğ asitleri)asitleri)

Trigliseritler
↓↓↓↓

SYA
+

Gliserol

Yağ Dokusu

Kortizol

Protein
↓↓↓↓

Amino asitler

Kas

Glikoz
↑↑↑↑

Amino asit
ve Gliserol

Karaciğerde

Glikoneogene
z

↑SYA Oksidasyonu

Dokular

Glikoz

Dokulara Girişin 

engellenmesi

Kan

↑SYA

Glikoz



KortizolKortizol salgsalgıılanmaslanmasıınnıın kontroln kontrolüü ve etkileri ve etkileri 
Egzersiz

Kemik kırılması

Yanık

Stres

Üst beyin 
merkezleri

Hipotalamus

Ön hipofiz 
bezi

Böbreküstü bezi 
korteksi(adrenal korteks)

Doku amino 
asitlerinin 

mobilizasyonu

Serbest yağ
asitlerinin 

mobilizasyonu

Glukoneogenezi

n uyarılması

Glukozun

dokulara girişinin 

engellenmesi

CRH (Kortizol sallgılatıcı (rleasing) hormon) 

)hormon)

ACTH

Kortizol

+     +

+     +

+     +

+     +

_

_



�� En En öönemli nemli mineralokortikoidmineralokortikoid
aldosteronduraldosterondur..

�� AldosteronAldosteron sodyum, potasyum kaybsodyum, potasyum kaybıı ve ve 
geri emilimi aracgeri emilimi aracııllığıığıyla mineral yla mineral 
dengesini kontrol eder.dengesini kontrol eder.

�� MineralokortikoidMineralokortikoid aktivite;aktivite;
�� Ter, Ter, ttüükrkrüükk, idrar ve mide salg, idrar ve mide salgııssıı gibi gibi 

ssııvvıılarda sodyum geri emilimini dolaylarda sodyum geri emilimini dolayııssııyla yla 
da su geri emilimini artda su geri emilimini artıırmaktrmaktıır.r.

Adrenal Adrenal kortexkortex; ; 
MineralokortikoidlerMineralokortikoidler



ReninRenin--anjiotensinanjiotensin--aldosteronaldosteron
sisteminin kan bassisteminin kan basııncncıı, su ve tuz , su ve tuz 

dengesinin ayarlanmasdengesinin ayarlanmasıındaki rolndaki rolüü
↓Plazma 
Volümü

↓Böbrek kan 

basıncı

↑Böbrek 
sempatik 

sinir 
aktivitesi

Böbrek 
Hücreleri

↑Su ve tuz 
geriemilimi

BÜB 
korteksi

Aldosteron Renin
Sekresyonu

Anjiotensin II

Plazma 
Anjiotensinojen

Anjiotensin I

Vazokonstriksiyo
n

Total 
Periferik
Direnç

+ ++

(-)

(-) (-)



�� GonadokortikoidlerGonadokortikoidler cinsiyet organlarcinsiyet organlarıınnıı
etkilerler, fakat etkileri hafiftir.etkilerler, fakat etkileri hafiftir.

�� Bu hormonlar Bu hormonlar androjenlerandrojenler ve ve 
ööstrojenlerdir.strojenlerdir.

Adrenal Adrenal kortexkortex; ; 
GonadokortikoidlerGonadokortikoidler



Adrenal Adrenal MedMedüüllalla
�� Adrenal Adrenal medmedüülladanlladan epinefrin (adrenalin) ve epinefrin (adrenalin) ve 

norepinefrinnorepinefrin ((noradrenalinnoradrenalin) salg) salgıılanlanıır.r.

�� MedMedüüllanllanıınn ana salgana salgııssıı epinefrindir, az epinefrindir, az 
miktarda miktarda norepinefrinnorepinefrin salgsalgıılanlanıır.r.

�� Bu iki hormon sempatik sinir sistemini Bu iki hormon sempatik sinir sistemini stimstimüülele
eder.eder.

�� Epinefrin ve Epinefrin ve norepinefrinnorepinefrin sempatik sinir sempatik sinir 
sitemine benzer etki yaparlar.sitemine benzer etki yaparlar.

�� HormonalHormonal etki daha uzun setki daha uzun süürer.rer.

�� MedMedüüllalla hormonlarhormonlarıı stres hormonlarstres hormonlarııddıır. r. 



KatekolaminlerinKatekolaminlerin EtkileriEtkileri

Glikojen
↓↓↓↓

Glikoz

Trigliseritler
↓↓↓↓

SYA+Glisero
l

Yağ Dokusu
Karaciğer

↑SYA Oksidasyonu

Katekolaminler: E/NE

Dokular

Glikoz

Girişe Blok
+ +

-



Stres durumlarStres durumlarıında...nda...
�� Hipofiz bezinden ACTH salgHipofiz bezinden ACTH salgııssıı uyaruyarııllıır.r.

�� ACTH kas, sindirim, dolaACTH kas, sindirim, dolaşışım ve solunum m ve solunum 
sistemlerinin strese karsistemlerinin strese karşışı koymaskoymasıı iiççin adrenal in adrenal 
kortexkortex ve ve medmedüüllayllayıı uyaruyarıır.r.
�� Protein yProtein yııkkııllıımmıı uyaruyarııllıır, ar, aççığığa a ççııkan amino asitler kan amino asitler 

enerji kaynaenerji kaynağığı olarak veya yaralanma durumunda olarak veya yaralanma durumunda 
doku tamiri idoku tamiri iççin kullanin kullanııllıır.r.

�� Amino asitler karaciAmino asitler karaciğğerde glikoza erde glikoza ççevrilir.evrilir.

�� Sempatik sistem etkileri artar. Sempatik sistem etkileri artar. 

�� UzamUzamışış stres durumlarstres durumlarıında nda immimmüünn sistem sistem 
baskbaskıılanlanıır ve ciddi hastalr ve ciddi hastalııklar ortaya klar ortaya ççııkabilir.kabilir.



Stres 
Hipotalamus

Adrenal medülla E ve NE Hiofiz bezi (ACTH)

Kan glikozu

İskelet kası kan
Akışı

Kalp atım 
hızı

Kan basıncı

Solunum hızı

Bronşiyal
dilatasyon

Adrenal kortex
kortizol

Enerji ve doku tamiri 
İçin protein kullanımı

Glikoneogenez
(enerji için) 

Sempatik uyarılma

CRH 



Pankreas Pankreas 

�� Pankreas sindirim kanalPankreas sindirim kanalıına enzim na enzim 
salgsalgıılayan layan egzokrinegzokrin bir bezbir bez ve kana ve kana 
hormon salghormon salgıılayan layan endokrin bir organendokrin bir organ
olarak iolarak işşlev glev göörrüür.r.

�� Hormonlar  pankreasHormonlar  pankreasıın endokrin n endokrin 
bbööllüümmüündeki ndeki pankreatikpankreatik adacadacııklarda klarda 
sentezlenir, depolansentezlenir, depolanıır ve salgr ve salgıılanlanıır.r.





Pankreas hormonlarPankreas hormonlarıı

�� PankreatikPankreatik adacadacııklardan;klardan;

1.1. GlukogonGlukogon (alfa h(alfa hüücreleri)creleri)

2.2. İİnsnsüülinlin (beta h(beta hüücreleri)creleri)

3.3. SomatostatinSomatostatin (delta h(delta hüücreleri)creleri)

4.4. PankretaikPankretaik polipeptidpolipeptid(F h(F hüücreleri) creleri) 
sentezlenir.sentezlenir.



Pankreas hormonlarPankreas hormonlarıı;;
GlukagonGlukagon

�� Glikojenin glikoza Glikojenin glikoza ççevrilmesini evrilmesini 
((glikojenolizglikojenoliz) uyararak kan glikozunu ) uyararak kan glikozunu 
yyüükseltir.kseltir.

�� YaYağğ dokusundan yadokusundan yağğ asidi ve asidi ve gliserolgliserol
salsalıınnıımmıınnıı uyararak enerji iuyararak enerji iççin yain yağğ
kullankullanıımmıınnıı teteşşvik eder.vik eder.

�� Bu nedenlerle Bu nedenlerle glukagonglukagon hiperglisemikhiperglisemik
bir hormondur.bir hormondur.



�� İİnsnsüülinlin glukagonunglukagonun tersi etkilere tersi etkilere 
sahiptir.sahiptir.

�� Dokulara glikoz giriDokulara glikoz girişşini artini artıırarak kan rarak kan 
glikoz dglikoz düüzeylerini dzeylerini düüşşüürrüür.r.

�� Glikozun glikojene Glikozun glikojene ççevrilmesini evrilmesini 
((glikogenezglikogenez) uyararak depo edilmesini ) uyararak depo edilmesini 
sasağğlar.lar.

Pankreas hormonlarPankreas hormonlarıı;;
İİnsnsüülinlin



İİnsnsüülinlin ve ve GlukagonunGlukagonun EtkileriEtkileri

Trigliseritler
↑↑↑↑

Glikoz+SYA

Plazma 
Glikozu

Yağ Dokusu

Trigliseritler
↓↓↓↓

SYA+Gliserol

Plazma SYA
+

Gliserol

↑↑↑↑İnsülin

↑↑↑↑ Glukagon

Yağ Dokusu

Glikojen
↑↑↑↑

Glikoz

Plazma 
Glikozu

Karaciğer

Amino asitler
ve gliserol

↓↓↓↓

Glikoz

Glikojen
↓↓↓↓

Glikoz

Karaciğer

↑↑↑↑Plazma Glikozu



Kan Glikozunda 
Normalin Altına 

Düşme

Kan Glikozunda 
Normalin 

Üstüne Çıkma

Pankreastan 
İnsülin

salgılanır

Pankrestan
Glukagon
salgılanır

Kan Glikozu 
Normale 
Yükselir

Glikoz karaciğere 
girer ve glikojen 
olarak depolanır, 

salınmaz

Karaciğerde 
glikojen glikoza 
çevrilir ve kana 

salınır

Kan glikozu 
normale düşer





DiabetesDiabetes MellitusMellitus

�� Pankreas beta hPankreas beta hüücrelerince yeterli crelerince yeterli 
miktarda miktarda insinsüülinlin üüretilemediretilemediğği zaman i zaman 
diabetesdiabetes mellitusmellitus adadıı verilen hastalverilen hastalıık k 
ortaya ortaya ççııkar.kar.

�� HiperglisemiHiperglisemi:kan glikozunda y:kan glikozunda yüükselmekselme

�� Fazla Fazla insinsüülinlin hipoglisemiye yol ahipoglisemiye yol aççar.ar.

�� İİnsnsüülinlin ve ve glukagonunglukagonun her ikisi de kan her ikisi de kan 
glikozu tarafglikozu tarafıından kontrol edilir.ndan kontrol edilir.



GonadlarGonadlar: Cinsiyet bezleri: Cinsiyet bezleri

�� GonadlarGonadlar kadkadıında nda overleroverler erkekte ise erkekte ise 
testislerdir.testislerdir.

�� GonadlarGonadlar üüreme fonksiyonlarreme fonksiyonlarıınnıı kontrol kontrol 
eden hormonlar salgeden hormonlar salgıılarlar.larlar.

�� Erkeklerde ana cinsiyet hormonu Erkeklerde ana cinsiyet hormonu 
testesterontestesteron, kad, kadıınlarda ise nlarda ise ööstrojen, strojen, 
progesteronprogesteron ve ve relaxindirrelaxindir..



TestesteronTestesteron

�� Testislerin Testislerin intersititielintersititiel hhüücrelerinden crelerinden 
salgsalgıılanlanıır.r.

�� FSH ve LH ile birlikte FSH ve LH ile birlikte spermatogenezispermatogenezi
(sperm (sperm üüretimi) uyarretimi) uyarıır.r.

�� Erkek cinsiyet organlarErkek cinsiyet organlarıınnıın gelin gelişşimi ve imi ve 
devamldevamlııllığıığı iiççin gereklidir.in gereklidir.

�� İİkincil cinsiyet kincil cinsiyet öözelliklerinin gelizelliklerinin gelişşimini imini 
uyaruyarıır;r;
�� YYüüzde ve zde ve pubikpubik bböölgede klgede kııllanmallanma
�� LarinksteLarinkste genigenişşlemeleme
�� Sesin kalSesin kalıınlanlaşşmasmasıı
�� KaslKaslııllığıığın artmasn artmasıı



ÖÖstrojenler strojenler 

�� OverlerdenOverlerden salgsalgıınalnalıırlarrlar,,

�� KadKadıınlarda nlarda menstruelmenstruel siklussiklus, meme , meme 
bezlerinin gelibezlerinin gelişşimi ve ikincil cinsiyet imi ve ikincil cinsiyet 
öözelliklerinin dzelliklerinin düüzenlenmesine katkzenlenmesine katkııda da 
bulunur.bulunur.



ÖÖstrojenin etkileri ve strojenin etkileri ve 
salgsalgıılanmaslanmasıınnıın kontroln kontrolüü

Hipotalamu
s

Ön Hipofiz Bezi

Overler

Ovum(yumurta) 

gelişimi

Kalça ve uylukta 

yağ depolanması

Meme gelişimi

Gonadotropin Salgılatıcı Hormon

FSH LH

Östrojen
İnhibin

(-)

(-) (-)



Testosteron salgTestosteron salgıılanmaslanmasıınnıın n 
kontrolkontrolüü ve etkileri ve etkileri 

Hipotalamu
s

Ön Hipofiz Bezi

Gonadotropin Salgılatıcı Hormon

FSH LH

(-)

(-) (-)

Testisler 
(seminifer tüpler)

Testisler 
(interstisyel hüc.)

Erkek sekonder
seks karakterleri

Testosteron

İnhibin





ProgesteronProgesteron

�� ProgesterondaProgesteronda meme bezlerinin meme bezlerinin 
geligelişşimini ve imini ve menstruelmenstruel siklususiklusu
ddüüzenler, ayrzenler, ayrııca gebelikte plasenta ca gebelikte plasenta 
oluoluşşumuna katkumuna katkııda bulunur.da bulunur.



RelaksinRelaksin

�� Az miktarda sentezlenir ve doAz miktarda sentezlenir ve doğğum ile um ile 
ililşşkilidirkilidir



DiDiğğer bezlerer bezler

�� BBööbrekler;brekler;
�� EritropoietinEritropoietin

�� 1,25 1,25 dihidroxivitamindihidroxivitamin D3D3

�� PrekallikreinlerPrekallikreinler

�� ProstaglandinlerProstaglandinler veve

�� ReninRenin enzimini enzimini üüretirlerretirler



�� PinealPineal bez;bez;
�� Melatonin ;deri pigmentleri ile iliMelatonin ;deri pigmentleri ile ilişşkilidir.kilidir.

�� TimusTimus bezibezi
�� T lenfositlerinin oluT lenfositlerinin oluşşumu ile ilgili hormon umu ile ilgili hormon 

ve maddeler salgve maddeler salgıılar.lar.

�� KalpKalp
�� AtriopeptinAtriopeptin adadıı verilen bir hormon verilen bir hormon 

sentezler, depolar ve salgsentezler, depolar ve salgıılarlar
�� AtriopeptinAtriopeptin ssııvvıı--elektrolit dengesi ile elektrolit dengesi ile 

ililşşkilidirkilidir, a, aşışırrıı yyüükselmikselmişş kan baskan basııncncıınnıı ve ve 
kan kan mikatarmikatarıınnıı ddüüşşüürrüür.r.

DiDiğğer bezlerer bezler



�� Sindirim sistemi;Sindirim sistemi;
�� GastrinGastrin, , sekretinsekretin ve ve kolesistokininkolesistokinin hormonlarhormonlarıı salgsalgıılanlanıır.r.

�� GastrinGastrin mide mukozasmide mukozasıından salndan salıınnıır ve midenin asit r ve midenin asit 
salgsalgıılamaslamasıınnıı uyaruyarıır.r.

�� SekretinSekretin ddüüededöönumnum mukozasmukozasıından salndan salıınnıır ve r ve 
pankreastan pankreastan bikoarbonattanbikoarbonattan zengin szengin sııvvıı
salgsalgıılatarak mideden gelen ilatarak mideden gelen iççerieriğğin in asiditesininasiditesinin
nnöötralize edilmesini satralize edilmesini sağğlar.lar.

�� KolesistokininKolesistokinin de de ddüüedonumdanedonumdan salgsalgıılanlanıır ve safra r ve safra 
kesesinin kaskesesinin kasıılmaslmasıınnıı uyaruyarıır. Safra r. Safra kesesidekeseside yayağğ
sindiriminde gsindiriminde göörev alan safra salgrev alan safra salgııssıınnıı yapar.yapar.

DiDiğğer bezlerer bezler



�� PlasentaPlasenta
�� Plasenta gebelikte fetPlasenta gebelikte fetüüssüün beslenmesi in beslenmesi iççin in 

geligelişşen en öözellezelleşşmimişş bir organdbir organdıır.r.
�� Plasenta Plasenta ööstrojen, strojen, progesteronprogesteron ve ve humanhuman

koryonikkoryonik gonadotropingonadotropin hormaonlarhormaonlarıınnıı
salgsalgıılar.lar.

�� Bu hormonlar gebeliBu hormonlar gebeliğğin devamlin devamlııllığıığına yardna yardıım m 
ederler.ederler.

�� Bu hormonlarBu hormonlarıın hedef organlarn hedef organlarıı everlereverler, , 
meme bezleri ve meme bezleri ve uterusturuterustur..

DiDiğğer bezlerer bezler



Endokrin bezler ve hormonlarEndokrin bezler ve hormonlarıı

HHİİPOFPOFİİZ BEZZ BEZİİ
ÖÖn Hipofiz(n Hipofiz(AdenohipofizAdenohipofiz))
11--BBüüyyüüme hormonu(BH), me hormonu(BH), growthgrowth

hormon(GH)hormon(GH)
22--AdrenokortikotropikAdrenokortikotropik hormon(ACTH)hormon(ACTH)
33--TiroidTiroid stimstimüülele edici hormon(TSH)edici hormon(TSH)
44--FollikFolliküüll stimstimüülele edici hormon(FSH)edici hormon(FSH)
55--LuteinleLuteinleşştiricitirici hormon(LH)hormon(LH)
66--ProlaktinProlaktin
77--MelanositMelanosit stimstimüülele edici hormon (MSH)edici hormon (MSH)

Arka Hipofiz(Arka Hipofiz(NNöörohipofizrohipofiz))
11--AntidiAntidiüüretikretik hormon(ADH)hormon(ADH)
22--OksitosinOksitosin
TTİİROROİİD BEZD BEZİİ
11--TriiodotyronineTriiodotyronine(T3), (T3), TyroxineTyroxine(T4)(T4)
22--KalsitoninKalsitonin
PARATPARATİİROROİİDD
11--KalsitoninKalsitonin

BBÖÖBREKBREKÜÜSTSTÜÜ BEZBEZİİ(B(BÜÜB), B), 
KorteksKorteks
11--KortizolKortizol
22--AldosteronAldosteron
MedMedüüllalla
11--Epinefrin(E),(adrenalin)Epinefrin(E),(adrenalin)
22--NorepinefrinNorepinefrin(NE),((NE),(NoradrenalinNoradrenalin))
PANKREASPANKREAS
11--İİnsnsüülinlin
22--GlukagonGlukagon
OVERLER(YUMURTALIKLAR)OVERLER(YUMURTALIKLAR)
11--ÖÖstrojenstrojen
22--ProgesteronProgesteron
TESTTESTİİSLERSLER
11--Testosteron Testosteron 


