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Boyunda, soluk borusunun her iki 

yanında yerleşmiş iki loblu bir bezdir. 

Loblar birbirine küçük bir ara bölmeyle 

bağlanmıştır. Kelebek şeklindedir. 

Tiroksin Kalsitonin

TİROİT BEZİ

• Tirozin amino asidinin iyotlaşmış türevidir.

• Hücrelerde oksijenli solunumu, protein sentez hızını, kalp atış 

hızını arttırır. Yani metabolizmayı hızlandırır.

• Kan şekerini dolaylı yoldan da olsa yükseltir.

• Soğukta fazla, sıcakta az salgılanarak vücut sıcaklığını 

düzenler.

• Çocuklarda az salgılanırsa kretenizm, yetişkinlerde az 

salgılanırsa miksodema, çok salgılanırsa eksoftalmik (zehirli, 

iç) guatr hastalığına (graves hastalığı) neden olur. İyot 

eksikliğinden dolayı tiroksin üretilemezse TSH tarafından 

aşırı uyarılan tiroit bezinin şişmesiyle basit guatr hastalığı 

ortaya çıkar. 

• Peptit yapılıdır. Kandaki yüksek kalsiyum 

seviyesini normale düşürür.

• Kandaki kalsiyumun kemiklere geçişini, 

idrarla atımını hızlandırırken, kemikteki 

kalsiyumun çözünmesini engeller.



• Tiroit bezinin arkasında gömülü olarak bulunan 4 adet küçük bezdir.

• ….............................................................. salgılar. Peptit yapılıdır.

• Bu hormon kalsitonin hormonu ile antagonist çalışır.

• Kandaki düşük kalsiyum seviyesini normale yükseltir. D vitamininin etkin bir hormona 

dönüşmesini sağlar. Bu süreç karaciğerde başlar ve böbrekte devam eder. 

• Kemikten ve bağırsaktan kana kalsiyum geçişini sağlar. Böbreklerden kalsiyum atımını engeller. 

Kandaki fosfat miktarını azaltır. 

• Normalden çok salgılanırsa kemik erimesi, böbreklerdeki fazla kalsiyumun fosfatla birleşerek 

................................... oluşturmasına ve geniş çaplı organ hasarlarına neden olur.

• Normalden az salgılanırsa kaslar için gerekli olan kalsiyum kanda yeterince olmadığından 

kaslarda şiddetli ve ağrılı, ölümcül olabilen kasılmalara neden olur. Buna …………….......... 

hastalığı denir.

Parathormon (Paratirin)

böbrek taşı

tetani

PARATİROİT BEZİ

Paratiroit bezi



ADRENAL BEZ (BÖBREK ÜSTÜ BEZİ)

1. Kortizol (Glukokortikoyit)

2.Aldosteron (Mineralkortikoyit)

Böbrek üstü bezi kabuk bölgesi

(Adrenal korteks)

• Steroyit yapılıdır. Vücudun karbonhidrat, 

yağ ve protein metabolizmasına etki 

eder.

• Protein ve yağları glikoza dönüştürerek 

kan şekerini arttırır.

• Uzun süreli stres altında daha fazla 

salgılanır.

• Bağışıklık sisteminin baskılanmasını 

sağladığından romatizmal hastalıklarda 

tedavi edici olarak kullanılır.

• Steroyit yapılıdır. Nefron kanallarına etki 

ederek, Na, Cl iyonlarını kana geri emer, 

K'u idrarla atar. Kan basıncını arttırır.

• Normalden çok salgılanırsa, kan basıncı 

ve doku sıvısı artarak, ödem oluşturur.

• Normalen az salgılanırsa, deride K 

birikimine neden olarak pigmentleşme 

artar. Deri tunç rengini alır. Bu hastalığa 

addison hastalığı denir.

3.Bazı eşeysel hormonlar

• Östojen, progesteron ve testosteron (Steroyit

yapılıdır)

Böbrek üstü bezi öz bölgesi 

(Adrenal medulla)

1.Adrenalin (Epinefrin)

• Amin yapılıdır. Korku, heyecan ve 

stres anlarında salgılanır.

• Kan basıncını arttırır.

• Kalp atış hızını, solunum hızını ve 

metabolizmayı hızlandırır.

• Deri, sindirim organları ve 

böbreklere giden giden damarları 

daraltıp bu bölgelere giden kan 

miktarını azaltırken, iskelet 

kasları, kalp ve beyine giden 

damarları genişleterek bu 

bölgelere daha fazla kan 

ulaşmasını sağlar.

• Karaciğerdeki glikojen 

depolarının yıkımını ve glikozların 

kana geçişini uyarır. Yağ 

hücrelerinden yağ asitlerinin kana 

salınmasını uyarır.

2.Nöradrenalin (Nörepinefrin)

• Amin yapılıdır. Adrenalinle ortak 

etkilere sahiptir.



PANKREAS

Bu iki salgıyı virsung kanalına 

boşalttığı için ekzokrin çalışır.

Tüp 

hücreleri 

NaHCO3 

iyonlarını 

üretir

Acinar

hücreleri

sindirim 

enzimlerini 

üretir.

Langerhans

adacıklarında alfa ve 

beta hücreleri 

bulunur.

İnsülin ve glukagon

hormonlarını kana

boşalttığı için endokrin 

çalışır.

Virsung

kanalı

• Karma bezdir.

• Alfa hücreleri glukagon salgılar.

• Beta hücreleri insülin salgılar.

Glukagon:

• Protein yapılıdır. Kan şekerini normale 

yükseltir.

• Karaciğereki glikojen depolarının yıkımını 

uyarır ve hücrelerdeki glikozun kana 

geçmesini sağlar.

• Aminoasitleri ve gliserolü glikoza dönüştürür. 

İnsülin:

• Protein yapılıdır. Kan şekerini düşürür.

• Kandaki glikozun beyin dışındaki diğer hücrelere 

geçişini sağlar.

• Ayrıca, kan glukozunu düşürmek için 

karaciğerde glikojen yıkımını azaltır.

• Amino asit ve gliserolün glukoza dönüşümünü 

engeller.

• Protein sentezini artırır. Glukozdan yağların 

sentezini hızlandırır, yağların metabolik yıkımını 

önler.

• İnsülin normalden az salgılanırsa şeker hastalığı 

(diyabetes mellitus) ortaya çıkar. Tip I ve Tip II 

diyabet olmak üzere iki çeşidi vardır. 

• Tip I diyabet yani insüline bağlı diyabet hastalığı, 

otoimmün bir hastalık olup, bağışıklık sisteminin 

beta hücrelerini yok etmesi sonucu insülin 

üretilememesinden kaynaklanır. Genellikle 

çocukluk döneminde ortaya çıkar. Tip II diyabet 

yani insüline bağlı olmayan diyabet hastalığında 

ise insülin üretilebilmekte ancak hormonun 

hedef hücrelerindeki hormon reseptörlerinin 

hormona karşı tepki vermemesi sonucu kandaki 

glikoz hücrelere geçemez. Genellikle 40 yaş 

üstü bireylerde ortaya çıkmaktadır. Kalıtsal 

faktörler neden olabildiği gibi sağlıksız yaşam 

tarzı hastalığın görülme riskini arttırmaktadır. 



EPİFİZ BEZİ, YUMURTALIK VE TESTİSLER

EPİFİZ BEZİ

YUMURTALIK 
(OVARYUM)

TESTİS

• Melatonin hormonunu 
salgılar.

• Melatonin hormonu 
biyolojik ritmi düzenler.

• Karma bez özelliği gösterir. 
• Döllenmemiş yumurtayı kanala verir. 

(Ekzokrin)
• Östrojen ve progesteron hormonlarını 

kana salgılar. (Endokrin)
• Östrojen, rahim duvarının 

kalınlaşmasını, mukus salgısının artması 
ve rahim duvarındaki kan damarlarının 
artışını uyarır. Dişiye ait ikincil eşeysel 
özelliklerin oluşmasında görevlidir.

• Progesteron, rahim duvarının 
kalınlaşmasını ve rahimde yumuşak 
dokuların oluşmasını uyarır.

• Hamilelik döneminin 5. ayı itibariyle bu 
hormonlar plasentadan da salgılanır.

• Karma bez özelliği gösterir.
• Spermleri kanala verir. (Ekzokrin)
• Testosteron ve inhibin hormonlarını 

kana salgılar. (Endokrin)
• Testosteron, sperm olgunlaşmasına 

ve erkeğe ait ikincil eşeysel 
özelliklerin oluşmasında görevlidir.

• İnhibin, FSH salınımının azaltılması 
için negatif feed back uygulayan 
hormondur.



MİDE, İNCEBAĞIRSAK, KARACİĞER VE BÖBREK

MİDE İNCEBAĞIRSAK KARACİĞER BÖBREK

• Karma bez özelliği gösterir.
• Mide özsuyunu kanallar 

aracılığıyla mide boşluğuna 
salgılar. (Ekzokrin)

• Gastrin hormonunu kana 
salgılar. (Endokrin)

• Gastrin hormonu midenin 
çalışmasını hızlandırır.

• Karma bez özelliği gösterir.
• İncebağırsak öz suyunu kanallar 

aracılığıyla incebağırsak boşluğuna 
boşaltır. (Ekzokrin)

• Sekretin, kolesistokinin ve gastrik
inhibitör peptit hormonlarını kana 
salgılar. (Endokrin)

• Sekretin, karaciğerde safra üretimini 
uyarır. Pankreasta bikarbonat iyonlarının 
üretimini uyarır.

• Kolesistokinin, safra kesesinin kasılmasını 
uyarır. Pankreası uyararak sindirim 
enzimlerinin üretilip pankreas özsuyunun 
kanal boşaltılmasını sağlar.

• Gastrik inhibitör peptit hormonu, 
sekretin ve kolesistokininle birlikte mide 
çalışmasını yavaşlatır. Yani enterogastrik
etki oluştururlar.

• Karma bez özelliği gösterir.
• Safra sıvısını üretip safra 

kanallarına salgılar. 
(Ekzokrin)

• Eritropoietin hormonunu 
kana salgılar. (Endokrin)

• Karma bez özelliği 
gösterir.

• İdrarı kanala 
salgılar. (Ekzokrin)

• Eritropoietin
hormonunu kana 
salgılar. (Endokrin)

Eritropoietin hormonunun %10’unu 
karaciğer, %90’nını böbrek salgılar. Bu 
hormon kemik iliğini uyararak alyuvar 

yapımını arttırır.


