


Timüs Bezi 
 
Göğüs boşluğunun ön üst kısmında göğüs kemiğinin arkasında yerleşmiş pembe gri renkte bezdir. Bezin 
boyutları yaşla birlikte değişkenlik gösterir.  
 
Yeni doğanda bağışıklık sisteminin en önemli organıdır fakat yaş ilerledikçe küçülür.  

Kemik iliğinde gelişen T lenfositleri Timüs bezine göç ederek burada 
bölünerek çoğalmanın yanında farklı antijenlere karşı cevap 
oluşturacak şekilde çeşitlendirilirler.  
 
Timüs bezi T lenfositlerinin vücudun kendi dokularında bulunan 
protein ve diğer antijenlere karşı cevap vermemesi bakımından teste 
tabii tutulurlar.  
 
Vücudun antijenlerine bağışıklık tepkisi oluşturan lenfositler burada 
fagosite edilerek dolaşıma sunulmaz. 



Epifiz Bezi ( Pineal Bez ) 
 
Epitalamusun bir parçasıdır. Çam kozalağına benzediği için pineal 
bez olarak ta adlandırılır.  
 
Salgılama faaliyeti retina üzerine düşen ışık miktarı ile ayarlanır.  
 
Epifizden salınan melatonin hormonunun biyolojik saat üzerinde 
etkili olduğu, insanda eşeysel olgunlaşmayı ve uykuyu uyardığı, 
enfeksiyonlara karşı koruyucu ( bağışıklığı güçlendirici )  etkisi 
olduğu bilinmektedir. 

Eşeysel Bezlerden Salgılanan Hormonlar 
 
Üreme sistemi hormonlarını, dişilerde ovaryumlar ( yumurtalıklar ) erkeklerde ise testisler üretmektedir. Bu 
hormonların salgılanması hipofizin glikoprotein yapılı FSH ve LH hormonları ile denetlenir. 
 
Hipofizin FSH ve LH salgılaması, hipotalamusun GnRH salgılarıyla kontrol edilir. 



Östrojen ve Progesteron 
 
Dişilerde ovaryumlardan salgılanan östrojen ve progesteron hormonları 
menstrual döngüyü düzenler. 
 
Östrojen, hipofizden salgılanan FSH hormonunun etkisiyle yumurtanın 
geliştiği keseciklerden ( folikül ) ve LH etkisiyle de foliküllerin ileride 
oluşturacağı sarı cisimden ( corpus luteum ) salgılanır. Gebelik 
durumlarında plasenta da önemli östrojen kaynağıdır. 

Bu hormon, dişilerde mitoz bölünmeyi hızlandırarak döl yatağı duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Ses 
tonunun ve vücut yapısının dişi özelliklerini göstermesi gibi sekonder eşeysel karakterlerin ortaya çıkmasını 
sağlar. Dişiye has özelliklerin ortaya çıkmasında östrojenin deri altı dokusunda yağ birikimini artırması da 
etkilidir. 
 
Temel görevi, embriyonun tutunması için döl yatağının hazırlanmasını sağlamak olan progesteron hormonu 
ise yumurtanın atılmasıyla foliküllerden oluşan sarı cisimden ve gebelik döneminde de plasentadan 
salgılanır. Gebelik süresince döl yatağında kas kasılmasını inhibe ederek ve döl yatağı iç duvarının atılmasını 
önleyerek gebeliğin devamını sağlar. 



Hipofizden salgılanan LH hormonu etkisiyle testislerdeki Leydig hücrelerinden testosteron hormonu 
salgılanır.  
 
Testosteron hormonu, spermlerin olgunlaşmasında eşeysel organların gelişmesi ve işlerliğinin 
sürdürülmesinde görevlidir. Ayrıca erkeklere ait sakal ve bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, kemik ve kasların 
erkeklere özgü biçimde gelişmesi gibi ikincil eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. 
 
Testosteronun vücuttaki diğer etkileri şunlardır. 
 
 Bazal metabolizmayı artırır. 
 Protein sentezi ve kas gelişimini uyarır. 
 Kemik gelişimi ve kalsiyum depolanmasını uyarır. 
 Eritrosit yapımını uyarır. 
 Deri kalınlığını artırır. 


