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DİŞİ ÜREME SİSTEMİ

Yumurtalık 

(Ovaryum)

Oogenezle sekonder oosit  

oluşumunu sağlarken  

Östrojen ve progestron

hormonlarının üretimini sağlar.

Kirpikli huni

Yumurtalıktan atılan sekonder

oositin yumurta kanalına 

alınmasını sağlar.

Fallop tüpü (Oviduct)

Döllenme olayının gerçekleştiği yumurta 

kanalıdır. Döllenmemiş yumurta ya da 

embriyonun rahime taşınmasını sağlar. 

Serviks

Vajinayı dölyatağına bağlayan 

bölgede olup serviks kaslarıyla 
doğum sürecini kolaylaştırır.

Döllenmemiş yumurtanın dışarı 

atılmasını, bebeğin dışarı 

çıkmasını ve spermlerin dişi 

vücuduna girişini sağlar.

Vajina

Rahim 

(Uterus=Dölyatağı)

Embriyonun doğuma kadar 

büyüyüp geliştiği organdır.

Endometrium

Rahim iç duvarı



DİŞİDE MENSTRÜASYON DÖNGÜSÜ VE HORMONAL KONTROL

Hipotalamusun GnRH adı verilen salgılatıcı faktörlerle hipofiz bezi uyarılır. Hipofizden az miktarda FSH 

ve LH salgılanır. Bu evrede folikül keseleri daha çok FSH için reseptör taşıdığından FSH, yumurtalıktaki 

genç folikülleri uyararak  olgunlaştırıp, oogenezi başlatır.

Evre boyunca foliküllerden daha çok miktarda östrojen daha az miktarda progesteron salgılanır. 

Östrojenin hafif artışı, hipofize negatif feed back yaparak FSH ve LH salgılarının bu evre boyunca düşük 

tutulmasını sağlar. Evre boyunca kademe kademe östrojen salınımı hızlanır. Çok miktarda üretilen 

östrojen, endometriumu kalınlaştırarak kan damarlarıyla zenginleştirir. Mukus salgısını arttırır.

Genç folikül

Olgunlaşan folikül

1.FOLİKÜL EVRESİ

Folikül evresinin sonuna doğru 

östrojenin miktarındaki hızlı artış 

Hipotalamusa pozitif geri bildirim 

yaparak FSH ve LH salgısını arttırır. 

Ancak LH daha çok artar. Çünkü 

östrojenin bu hızlı artışı hipofizdeki 

LH salgılama mekanizmalarını daha 

çok uyarmıştır. LH folikülün yırtılarak 

sekonder oositin serbest kalmasını 

sağlar. Bu olaya ovulasyon denir. 

(14.gün)

Serbest kalan sekonder oosit kirpikli 

huni tarafından yakalanarak fallop

tüpü içine alınır.

2.OVULASYON EVRESİ

Yırtılan folikül LH sayesinde içini yağla doldurarak kendini onarır. Bu yapıya korpus

luteum (sarı cisim) denir. Ardından LH etkisiyle çok miktarda progesteron daha az 

miktarda östrojen salgılamaya başlar. Progesteron, endometriumu kalınlaştırmaya 

devam ederken embriyonun tutunmasını kolaylaştıracak yumuşak dokuların oluşmasını 

sağlar. 

3.KORPUS LUTEUM EVRESİ

Döllenme olmazsa progesteron ve östrojenin bileşik etkisi 

hipofize negatif feed back yaparak FSH ve LH salınımını azaltır. 

Korpus luteum bozulur. Östrojen ve progesteron salgısı azalır. 

Endometrium parçalanır. Sekonder oosit bir miktar kanla 

beraber vajinadan dışarı atılır. (Regl dönemi)

4. MENSTRÜASYON EVRESİ

Korpus luteum

Bozulmuş Korpus
luteum



HORMONLARIN OVARYUMA ETKİLERİ

Folikül evresi

Ovulasyon

Korpus luteum Menstrüasyon 

Östrojen 

LH
FSHÖstrojen

Progesteron



YA DÖLLENME OLURSA!

• Embriyo uterusa yerleşir. Buna implantasyon denir.
• İmplantasyon sonrasında embriyo ve uterus işbirliği

ile HCG ( Karyonik Gonodotropin Hormonu) salgılar. 
HCG'nin kanda artışı ve kan yoluyla korpus luteuma 
gelmesi, korpus luteumun bozulmadan kalmasına 
olanak sağlar. Bu sayede progesteron salgısı devam 
eder. Ayrıca  hipofiz bezini uyararak prolaktin
salgılanmasını sağlar. Prolaktin süt bezlerinin 
gelişmesini ve bebek dünyaya geldikten sonra süt 
üretimini uyarır.

• Endometrium kalınlığı maksimuma ulaşır.
• Hamileliğin son aylarına doğru bebeğin rahim düz 

kaslarını ittirmesi, kasılmaları daha da çok arttırarak 
hipofize (+) feed back yapar. Kana oksitosin salgılanır. 
Bu hormon serviks kaslarının kasılmasını daha da çok 
arttırılarak doğum sancısı başlatılır. Ayrıca süt 
kanallarından sütün dışarı atılması sağlanır.

• Fallop tüpünde döllenme olursa zigot oluşur. 
Oluşan zigot segmentasyon bölünmelerine başlar. 
Segmentasyon devam ederken, artık zigot 
demeyeceğimiz hücre kitlesi, fallop kanalındaki 
kaslar ve kanalda bulunan siller yardımıyla uterusa
ulaşır.

• Menstrüasyon evresine geçilmez. 
• Oogenez durur.



In Vitro Fertilizasyon (IVF)

Bazı durumlarda bebek sahibi olmak isteyip olamayan 
çiftler tüp bebek yöntemini dener. Tüp bebek, in vitro

fertilizasyon yöntemi ile elde edilir. Dişinin yumurtaları 
erkeğin spermleriyle laboratuvar ortamında döllendirilir. 

Oluşan zigotlar laboratuvar ortamında embriyolara 
dönüşür. Bu embriyolar annenin rahmine yerleştirilir. 
Embriyo gelişim sürecini anne rahminde tamamlar. Bu 

işlemde bazı embriyolar rahim iç duvarına tutunamadığı 
için düşük olabilir. Hamile kalma oranını arttırmak için çok 
sayıda embriyo yerleştirilir. Hepsi tutunursa çoklu doğum 

gerçekleşir.
Burada her yumurta farklı bir sperm tarafından döllendiği 

için oluşan kardeşler birbirinin genetik kopyası değildir. 
Bu noktada çift yumurta ve tek yumurta ikizlerini 

hatırlatmakta fayda var. Farklı iki yumurta farklı iki sperm 
tarafından döllenirse çift yumurta ikizi, bir yumurta bir 

sperm tarafından döllendikten sonra oluşan zigot ilk 
mitoz bölünmelerini geçirirken embriyo hücreleri 

birbirinden ayrılıp bağımsız bir şekilde gelişmeye devam 
ederse birbirinin genetik kopyası olan tek yumurta ikizleri 

oluşur.


