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• Kadın ve erkek üreme sistemi dölün 
üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel 
organlardan oluşmaktadır.

• Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini 
üretir, diğerleri bu hücreleri başka 
organlara taşır.

• Bazı üreme organları da cinsiyet 
özelliklerinin oluşumu, gelişimi ve 
devamlılığını sağlayan hormonlar salgılar.



Erkek üreme sistemi 
fizyolojisi



Yapılar 

• Testisler

• Yardımcı bezler
– Seminal veziküller,

– Prostat bezi,

– Bulboüretral bezler

• Yardımcı kanallar
– Epididimis,

– Ductus deferens,

– Ejekülatör kanal,

– Üretra

• Penis 
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Semen 

• Epididimis, seminal veziküller, prostat bezi ve 
bulboüretral bezlerden yapılan salgılara sperm 
ile birlikte semen adı verilir.



Spermatogenez

• Aktif seksüel yaşam sürecinde, önhipofiz
gonadotropik hormonlarının uyarısı
sonucunda testislerdeki seminifer tüplerde 
gerçekleşen ve yaşam boyu süren sperm 
oluşma olayı.

• Testosteron, LH, FSH, östrojenler ve BH 
spermatogenezde etkili olan hormonlardır.

• Testislerdeki ısı artışı spermatogenezi
engeller, testislerin ısısı vücut ısısından 2 
derece daha düşüktür.







Sperm 

• Seminifer tüplerde oluşan spermler 
epididimiste kaldıktan sonra hareket ve 
dölleme yeteneği kazanırlar.

• Genç erişkinde iki testis günde yaklaşık 120 
milyon sperm üretirler.

• Olgun sperm hareketlidir ve sıvı ortamda 
dakikada 1-4 mm hızla hareket eder.

• Sperm erkek genital kanallarında 1-2 hafta 
canlı kalabildiği halde kadın genital
kanallarında sadece 1- 2 gün yaşar.



Sperm sayısı ve fertilite

• Her koitusta ejekülattaki semen miktarı
3,5 ml kadardır ve her ml de yaklaşık 
120 milyon sperm bulunur.

• Her ejekülatta toplam 400 milyon sperm 
bulunur.

• Mililitredeki sperm sayısının 20 
milyonun altına düşmesi koşulunda kişi 
infertil olmaya adaydır.





Testesteron sentezi 

• Testeron testislerin interstisyel leyding
hücrelerinde sentezlenir.

• Çocukluk çağında 10-13 yaşına kadar 
testosteron üretilmez.

• Puberte döneminde ön hipofiz 
gonadotropik hormonların etkisiyle 
yapımı hızlanır, 50 yaşından sonra 
düşmeye başlar, 80 yaşında maksimum 
düzeyin % 20-50 sine iner.



Testosteron;
primer ve sekonder seks 

karakaterleinin gelişimine etkileri
• Penis, skrotum ve testislerde büyüme,
• Vücut kıllarının dağılımına etkileri

– Pubis, göbeğe doğru, yüzde, göğüste, az oranda da sırtta ve 
diğer vücut bölgelerinde kıllanma.

• Kellik;
– testesteron+genetik yatkınlık başın tepe kısmındaki saç

büyümesinde yavaşlama .
• Sese etkisi-kalınlaşma
• Deri ve akne gelişimine etkisi

– Deride kalınlaşma ve yağ bezlerinde salgılama artışı
• Protein oluşumu ve kas gelişimini artırır
• Kemik büyümesi ve kalsiyum depolanmasını artırır
• Bazal metabolizmayı artırır





Dişi üreme sistemi;
fizyolojisi

• Dişi üreme sistemi daha komplekstir.
• Yumurta hücresi üretimi yanında, 

fertilizasyondan sonra embriyonun beslenmesi, 
taşınması, korunması gibi işlevleri de vardır.

• Yapılar;
1. Ovaryumlar,
2. Uterus tüpleri (fallop tüpleri),
3. Uterus,
4. Vajina,
5. Dış genital organlar,
6. Meme bezleri















Uterus tüpleri (fallop tüpleri)

• Ovaryumdan salınan 
ovumu uterusa 
taşıyan tüp şeklindeki 
kanallar.

• Fertilizasyon
(döllenme) bu 
tüplerden birinde 
gerçekleşir.





Uterus 

• Embriyonun gelişmesi 
ve beslenmesi için ev 
sahipliği yapan organ









Ovulasyon

• Aylık peryotlar halinde 
olgunlaşmış yumurta 
hücresinin (ovum) 
folliküllerden salındığı
olay







Fertilizasyon-
döllenme

• Olgunlaşmış yumurta 
hücreleri uterus 
tüpleri tarafından 
alınır ve uterusa 
iletilir.

• Ovum genellikle 
uterus tüplerinde 
fertilize edilir (eğer 
sperm varsa).





İmplantasyon

• Uterus fertilize olan ovumun yapışma yeridir.

• Gebelik oluşursa uterus fetüse ev sahipliği 
yapar.

• Endometriyum olarak adlandırılan uterus iç
duvarı her ay olası bir gebelik için gelişir, 
kalınlaşır. 

• Fertilize olan ovumun uterusa yerleşmesine 
implantasyon denir.

• Eğer gebelik olmazsa endometriumun bu 
gelişen bölümü menstruasyon olayında yıkılır ve 
dışarı atılır.





Menstruel siklus (1-5. günler) 
(kanamanın olduğu ilk gün 1.gün)

• Bir önceki siklustan kalan yumurta 
artıkları iyice geriler, yok olur. 

• Östrojen ve progesteron
konsantrasyonları düşer.

• Endometrium duvarı incelir.
• FSH ve LH hormon salgıları yeniden 

başlar.
• Ovaryumlarda yeniden pek çok follikül

gelişmeye başlar.





Menstruel siklus (5. gün)

• Dominant follikül
seçilir.



Menstruel siklus (7-12. günler)

• Dominant follikülden
salınan östrojen kan 
östrojen düzeylerini 
yükseltir.

• Östrojen uterus 
gelişimini uyarır.



Menstruel siklus (12-13. günler)

• LH konsantrasyonları
artar,

• Oosit ilk bölünmesini 
tamamlar,

• Follikülden
litik/sindirim enzimleri 
salınır.



Menstruel siklus (14. gün)

• Follikülden salınan 
enzimler ve 
prostaglandinler
ovulasyonu yani 
follikülden olgun 
yumurta hücresinin 
salınımını uyarır.



Menstruel siklus (14-25. günler)

• Korpus luteum adı
verilen yapı oluşur, 
östrojen ve progesteron
salgılar.

• Endometrium
gelişmeye devam eder.

• LH ve FSH sekresyonu
inhibe edilir.

• Yeni follikül oluşmaz.



Menstruel siklus (25-28. günler)

• Korpus luteum
dejenere olur.

• Östrojen ve 
progesteron
konsantarsyonları
düşer.

• Endometrium incelir, 
kanama başlar.

• Yeni bir siklus başlar



Menstruel siklus (özet)

• Yaklaşık her 28 gün içinde ön hipofiz bezinden 
salgılanan gonadotropik hormonlar, overlerde yeni 
folliküllerin gelişimini sağlarlar.

• Sonuçta folliküllerden biri olgunlaşır ve siklusun 14. 
gününde ovulasyon gerçekleşir.

• Follikülün gelişimi süresince sekrete edilen en 
önemli hormon östrojendir.

• Ovulasyondan sonra follikülün sekresyon yapan 
hücreleri korpus luteum haline dönüşür. Bu hücreler 
büyük miktarlardaa kadın hormonları progesteron ve 
östrojen salgılarlar. 

• İki hafta sonra korpus luteum dejenere olur, 
ovaryumda östrojen ve progesteronun çok 
azalmasıyla menstrusayonu yeni bir siklus izler.







Ovaryum hormonlarının 
fonksiyonları: 

östrojen ve progesteronlar



Östrojenlerin etkileri

• Uterus ve dış genital organlarını gelişimini 
sağlar,

• Follop tüplerinin gelişimini sağlar,

• Meme bezlerinin gelişimini uyarır,

• İskelet sisteminin büyümesini hızlandırırlar-ileri 
yaşlarda eksiklikleri osteoporoza yol açar.

• Protein birikimin hafifçe artırırlar,

• Deri altı yağ dokusunu artırır,

• Derinin yumuşak ve düzgün olmasını sağlarlar,



Progesteronun etkileri

Progesteronun salgısı siklusun ikinci 
yarısında artar ve şu etkileri sergiler;

• Uterusu geliştirerek implantasyona
hazırlar,

• Fallop tüplerinde salgı ile ilgili değişimleri 
başlatır,

• Meme bezlerini geliştirir, göğüslerin 
kabarmasını sağlar,



Conception (Gebe Kalma)

• Fertilizasyon ve sonrasında oluşan gebelik 
beraberce conception olarak tanımlanır.

• Fertilizasyon yumurtlamadan en çok 24 sonra 
oluşabilir.

• Çünkü olgun yumurta ancak 24 saat canlı
kalabilir.

• Sperm ise dişi üreme yollarında 72 saat canlı
kalabilir.

• Bu süreler takvim yoluyla gebelikten korunmanın 
temelini oluşturur. 



Contraception (gebe kalmanın 
önlenmesi)

1. Ovum ve sperm üretiminin önlenmesi,
2. Ovum ve spermin karşılaşmasının 

önlenmesi,
3. Embriyonun uterusa yapışmasının 

önlenmesi
• En etkili korunma yolu sterilizasyon 

(vazektomi, tüp ligasyonu) ve ağızdan 
alınan yada implante edilebilen 
kontraseptiflerdir.



Takvim yoluyla korunma

• Ovulasyona yakın dönemlerde cinsel 
birleşmeden kaçınma.

• Ovulasyon çoğunlukla siklusun 14 gününde 
gerçekleşmekle birlikte 13-15. günlerinde de 
oluşabilir.

• Buna göre ovulasyon tarihinden 4 gün önce ve 3 
gün sonra cinsel birleşmeden kaçınılarak 
gebelikten korunulabilir.

• Ancak bu yöntem menstruel siklusları düzenli 
olan kişilerce uygulanmalıdır.



Çeşitli tanımlamalar

• Amerorrhea: menstruel kanamanın olmayışı,

• Dysmenorrhea:Ağrılı ve zor menstruasyon
kanaması,

• Impotance:erkekte cinsel birleşme için yeterli 
ereksiyon olmaması,

• Orchitis:testislerin inflamasyonu,

• Vaginitis: Vajinanın inflamasyonu,

• Uterus prolapsusu: uterusun vajinaya doğru 
çıkıntı yapması.


