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GİRİŞ 

Böbreğin anatomisine ve işlevine genel bir bakış; 

Eşleştirilmiş böbrekler, vücut sistemlerimiz için 

homeostazın merkezi organlarıdır (Şekil 1A). Böbrekler 

tarafından günde yaklaşık 180 litre kan süzülür ve bu da 

kalp çıktısının yaklaşık% 20'sini oluşturur. Filtreleme, 

metabolik atık ürünleri ortadan kaldırır ve böbrek hareketi, 

doku sıvılarının homeostatik dengesini korumak için su, 

tuz ve pH'ı ayarlar. Böbrekler ayrıca renin-anjiyotensin-

aldosteron sistemi yoluyla kan basıncını, eritropoietin 

üretimi yoluyla eritrosit üretimini ve kısmen D vitamini 

aktivasyonu yoluyla dolaşımdaki kalsiyum ve fosfat 

seviyelerini düzenler. 
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Şekil 1: Yetişkin fare metanefrik böbreğinin şematik 

çizimleri A). Yetişkin böbreğinin brüt bölgesel 

organizasyonu. B). Nefronun anatomisi. C). Renal 

korpüskül ve ilişkili yapıların (B'de kutulanmış bölge) 

yüksek çözünürlüklü genel görünümü. 

Böbreğin fonksiyonel birimi nefrondur. Fare böbreği, 

değişen sayılarla böbrek başına 12 ila 16.000 nefrona 
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sahiptir [1]. Şaşırtıcı bir şekilde, nefron sayısı insanda 

daha da değişken görünüyor: raporlar, böbrek başına 

ortalama 1.000.000 nefrona sahip bireyler arasında nefron 

sayısında on kat kadar bir fark olduğunu gösteriyor [2]. Bu 

büyük fark, çalışmalar düşük nefron sayısını böbrek 

hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirirken farede daha 

yüksek nefron içeriği tuzun neden olduğu hipertansiyona 

karşı koruma sağladığından önemsiz olmayabilir [3]. 

Renal filtrasyon, nefronun proksimal boyutunda renal 

korpüskül içinde gerçekleşir [1]. Burada, afferent 

vaskülatür, glomerulus olan sızdıran kan damarlarının 

kıvrımlı bir düğümünü oluşturur. Vücudun başka 

yerlerinde bulunan vasküler ilişkili perisitlerin glomerüler 

bir varyantı olan mezanjiyal hücreler, vasküler endotelin 

bütünlüğünü ve gözenekliliğini koruyarak vasküler 

endotele çok yakın durur. Sıvı, glomerüler vaskülatürden 

Bowman kapsülünün podositlerle kaplı interstisyel 

boşluğuna geçer. Podositler, alışılmadık derecede kalın ve 

oldukça özelleşmiş bir glomerüler taban zarının üstüne 

salınır ve oturur [4]. Glomerüler bazal membran, serum 

albümini gibi daha büyük moleküler ağırlıklı serum 

solütlerinin (> 15 kDa) nefrona girişini azaltarak bir 
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filtrasyon bariyeri görevi görür. Podosit muhteşem bir 

hücredir. Her biri bir ahtapotun kollarına benzeyen uzun, 

aktin bazlı ayak işlemleri hücre gövdesinden uzanır. 

Bitişik podosit kollarından yayılan ayak süreçleri, 

nefronun proksimal tübüler segmentine sıvı akışını 

düzenleyen yaklaşık 40 nanometrelik dar açıklıklar, yarık 

diyagramlar ve dar açıklıklar oluşturmak için birbirine 

karışır [5]. Eşsiz biyosentetik ve yapısal özellikleri göz 

önüne alındığında, podositler, matris üretimini ve ayak 

süreci oluşumunu ve işlevini kontrol eden bir dizi genin 

ifadesi ile kolayca tanımlanır [6]. Bu yapısal yönleri 

düzenleyen genlerdeki mutasyonlar böbrek hastalığı ile 

bağlantılıdır (Bierzynska ve diğerleri, 2015). Ayrıca, 

podosit hasarı, hastalığın ilerlemesinde, özellikle de son 

dönem böbrek hastalığının ana nedeni olan diyabetik 

nefropatide kilit bir faktör olarak ortaya çıkmıştır [7]. 

Böbrek gövdesi ve proksimal tübülün ortaya çıkan S1 ve 

S2 bölümleri böbreğin dış korteksiyle sınırlıdır. Proksimal 

tübülün son segmenti olan S3 segmenti, dış medüller alan 

içinde lokalizedir. Proksimal tübül epitel zarı içindeki 

sayısız zara gömülü kanalların ve taşıyıcıların temel işlevi, 

glikoz, amino asitler ve temel mineraller gibi hayati küçük 
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moleküllerin yeniden emilmesi ve geri kazanılmasıdır. 

Ultrafiltrata giren sodyum klorürün yaklaşık %70'i, 

çevredeki efferent vasküler kılcal damarlara geri 

döndürülür. Sonuç olarak, proksimal tübül hücreleri, 

membran taşıma süreçlerindeki ağır kaldırma rollerini 

yansıtan ayırt edici bir transkripsiyonel imzaya sahiptir. 

Proksimal tübül hücreleri metabolik olarak oldukça 

aktiftir ve kısmen bu nedenle yaralanmaya karşı 

savunmasızdır. Hipoksik ataklar, enfeksiyon veya 

nefrotoksik ilaçlarla bağlantılı akut böbrek hasarı, hastane 

ortamında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir; 

proksimal tübül, bu farklı patolojik hakaretlerin ortak 

hedefidir. Henle halkası renal tübülü medüller içine doğru 

genişleterek renal korteks içindeki distal tübül segmenti 

haline gelmeden önce. Henle döngüsünün birincil rolü, 

karada kolonileşen omurgalıların radyasyonu ve 

çeşitlendirilmesi için gerekli olan kritik bir işlev olan idrar 

konsantrasyonudur. Distal tübül, aldosteron ve paratiroid 

hormonunun aracılık ettiği hormona yönelik süreçlerde 

sodyum ve kalsiyumun kana dönüşünü düzenler ve su 

alımına ve pH dengesine katılır [8]. Özel bir distal tübül 

bileşeni olan macula densa, kıvrımlı bölümün hemen 



6 | BÖBREĞIN YAPISININ INCELENMESI VE MEZONEFROZ KANAL VE 
ÜRETERLERIN KONUM DEĞIŞTIRMESI 

 

önünde, afferent arteriyollerin giriş noktasında ve efferent 

arteriyollerin çıkış noktasında her glomerulusa yakın bir 

yerde bulunur. Makula densa hücreleri, distal tübüldeki 

tuz seviyelerini izler ve yanıt olarak, komşu afferent 

arteriyolleri sınırlayan lokal vazokonstriktörler salgılar ve 

glomerulusa sıvı akışını azaltır. Bu, fizyolojik olarak 

önemli filtrasyon hızlarını sağlamak için anahtar bir geri 

bildirim sistemidir. Makula densa ayrıca jukstaglomerüler 

hücrelerle de iletişim kurar, renin'in anjiyotensinojen 

sistem üzerindeki katalitik etkisiyle renin salgılanmasını 

ve sistemik kan basıncını düzenlemek için glomerüler 

arteriyolleri çevreleyen düz kasın özel bir alt kümesi. 

Renin salınımı ayrıca afferent arteriyoldeki kan 

basıncındaki değişikliklerle tetiklenir. Distal tübül, bitişik 

renal tübülden oldukça farklı bir kökene sahip, sürekli 

yüksek oranda arboriye edilmiş bir epitel ağı olan toplama 

kanalına bağlanır. Toplama kanalı sistemi, idrarı 

böbrekten üreter yoluyla mesaneye aktarır. Toplama 

kanalı epitelyumu, dallanma, büyüme ve hücresel 

organizasyonun ayrı bir kortikal-medüller eksenini 

gösterir; tübüler ağ, çıkış noktasında tek (fare) veya çoklu 

(insan) böbrek papillalarına odaklanır (Şekil 1A). 
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Medüller toplama kanalı son derece su geçirgendir, su 

tutmayı kolaylaştırır ve iki farklı hücre tipinin bir 

mozaiğidir: sodyum tutulması için kritik olan bol miktarda 

ana hücreler ve asit-baz taşıyıcılarıdır. Vasküler ve 

vasküler olmayan epitel arasında iç içe geçmiş, bazal 

yüzeylerinin tam tersi, değişen derecelerde düz kas 

özellikleri gösteren interstisyel hücre tipleridir. İyi niyetli 

kasılabilen düz kas, ana kan damarlarını ve en içteki 

toplama kanalı epitelini çevreler ve kasılmalar idrarı 

üreterin içine ve boyunca iter. Özelleştirilmiş renin 

salgılayan interstisyel hücre tiplerine ek olarak, proksimal 

tübül segmentleriyle ilişkili bir interstisyel popülasyon, 

eritropoietin hormonunu salgılayarak kırmızı kan 

hücrelerinin üretimini uyarır. Kalan interstisyel hücrelerin 

çoğu, böbrek onarımı ve kronik fibrotik böbrek hastalığı 

ile bağlantılı bir popülasyon olan perisit benzeri 

miyofibroblastlara en çok benzemektedir [9]. Böbreğe 

ayrıca sempatik sinir sistemi zarar verir, aksonlar 

glomerulusa giden vasküler yolları izler. Sempatik 

nöronlar, aşırı sıvı kaybından kaynaklanan kan basıncının 

azalmasına, afferent arteriyol veziküllerinin daralmasına 

ve jukstaglomerüler hücreler tarafından renin üretiminin 



8 | BÖBREĞIN YAPISININ INCELENMESI VE MEZONEFROZ KANAL VE 
ÜRETERLERIN KONUM DEĞIŞTIRMESI 

 

tetiklenmesine yanıt olarak otoregülasyon ağlarına karşı 

koyar [10]. 

Böbrek gelişimi hakkında anladığımızın çoğu, sadece iki 

memelinin araştırılmasından geliyor: sıçan ve fare. 

Gelişim her iki türde de benzerdir, ancak fare, göreceli 

olarak, kemirgen kuzeninden 24 saat ileridedir. Embriyo 

kök hücreleri ve gen hedeflemesiyle mümkün kılınan yeni 

genetik, anahtar memeli modeli olarak farenin önceliğine 

yol açtı. Farede böbrek gelişiminin geniş bir incelemesini, 

gelişimsel olarak farklı bileşen parçalarının daha ayrıntılı 

bir tartışması izler. Metanefrik böbrek, geçici ve uzamsal 

olarak farklı süreçlerde orta mezodermden türemiştir [11]. 

İlk olay, embriyonik gün 8.75 (e8.75) civarında, rostral 

somit seviyelerinde eşleştirilmiş nefrik kanalların ortaya 

çıkmasıdır. Bu kanallar, e10.5 civarında arka ekstremite 

seviyesine ulaşana kadar yanal olarak mezonefrik tübüler 

yapıları indükleyerek arkadan göç eder (Şekil 2A. Burada, 

önceden belirlenmiş metanefrik mezenkim hücreleri ve 

bitişik nefrik kanal arasındaki etkileşimler, böbrek 

gelişiminin dinamik sürecini tetikler [12]. Mezenkimal 

hücreler, medial olarak konumlandırılmış metanefrik 
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mezenşime (Şekil 2A). Mezenkim, üreter tomurcuğunun 

büyüyen ucunu kapsüllemek için yoğunlaşır ve e11.5'e 

kadar üreter tomurcuğu T benzeri bir yapı oluşturmak için 

dallara ayrılır. 

 

Şekil 2: Gelişmekte olan fare böbreğinin şematik çizimleri 
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Şekil 3: Fare embriyosunda erken böbrek gelişiminin 

şematik temsili. Böbrek, memelilerde gastrulasyonu 

takiben orta mezodermden kranio-kaudal dağılımda üç 

kısım halinde gelişir: pronephros, mesonephros ve 

metanephros. Pronephros ve mesonephros geçici 

yapılardır. Pronephros, E8.0 civarında anterior Wolffian 

kanalından filizlenir ve mezonefrolar gelişmeye 

başladığında E9.0 ile dejenere olur. Mezonefros, Wolffian 

kanalından ve lineer bir mezonefrik mezenşim dizisinden 

oluşur ve sadece kraniyal kısım mezonefrik tübüllere 

dönüşür. Mezonefrolar E14.5 civarında dejenere olmaya 

başlar ve kaudalden kraniyal yönde apoptoz yoluyla hızla 

kaybolur. Metanefrik mezenşim E10.5 civarında ortaya 

çıkar ve metanefros kesin yetişkin böbreği olarak kalır. 
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Böbrek, memelilerde gastrulasyonu takiben orta 

mezodermden kranyo-kaudal dağılımda üç kısım halinde 

gelişir: pronephros, mesonephros ve metanephros. 11 

Nefrik veya mezonefrik kanal olarak da bilinen Wolffian 

kanalı (WD), embriyonun uzun ekseni boyunca 

kraniyokaudal olarak büyür, ön segmentler olarak oluşan 

pronephros ve mezonefroları ve orta mezodermin arka 

ucunda metanefroları uyarır. orta arka uzuv. 2 E8.0'da 

pronephros, ara mezodermin kraniyal kısmından veya 

nefrojenik korddan oluşur. Bu, yaklaşık E9.0'da dejenere 

olan, işlevsel olmayan, geçici bir organdır; bununla 

birlikte, ara mezodermden mezenkimal-epitel geçişi 

yoluyla oluşan pronefrik kanal kalır ve WD'yi oluşturmak 

için kloaca doğru kaudal olarak büyümeye devam eder 

[13]. E9.0'a gelindiğinde pronephros geriledi ve 

mezonefros ürogenital çıkıntının lateral kısmında 

gelişmeye başladı. Mezonefros, renal veziküller içeren 

yaklaşık 18-26 mezonefrik tübülden oluşur. Bu veziküller, 

sadece çoğu kraniyal 4-6 tübülün WD'ye bağlandığı 

nefrojenik korddan kaynaklanır. Mezonefrosun kraniyal 

kısmındaki nefronlar, mezonefroların bazı sınırlı 

işlevselliğe sahip olduğunu gösteren temel glomerüller 
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içerir. Mezonefros, E14.5'e kadar devam eder ve bu sırada 

apoptoza uğrar. 

Yaklaşık E10.5'te, metanefros gelişimi, WD'nin ürogenital 

sinüs (UGS) ile temasın hemen proksimalinde dışa doğru 

çekilmesiyle başlatılır. Bu, metanefrik mezenşime (MM) 

doğru büyüyen üreter tomurcuğu (UB) olmak üzere şişen 

ve uzayan epitelyal bir kalınlaşma oluşturur (Şekiller 2A 

ve ve2B2B) [14]. MM, yaklaşık olarak E10.5, 12'de orta 

mezodermden kaynaklanır ve ilkel böbrek stroma ve 

nefronların progenitörlerini içerir. UB ve MM arasındaki 

karşılıklı sinyaller, bu iki ilkel yapının özelleşmiş yapılara 

farklılaşmasından sorumludur. UB, üreterleri, renal 

pelvisi, kaliksleri ve toplama tübüllerini içeren olgun 

böbreklerin toplama kanalı sistemine yol açar. MM, 

glomerülleri, nefronun tübüler bölümlerini ve 

interstisyumu oluşturmak için mezenkimalden epitelyale 

geçiş yapar. Bu zamana kadar, üreterler UB'nin kaudal 

uzantısından gelişmiştir ve WD ile paylaşılan ortak bir 

nefrik kanal (CND) yoluyla UGS ile temas kurmakta, 

ancak iletişim kurmamaktadır. Nefrik kanal, gövdeden 

aşağı doğru uzandıkça, bitişik nefrojenik kordda 
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mezonefrik tübüllerin oluşumuna neden olur (Şekiller 2C 

ve 2D). Nefrik kanala sadece rostral (kraniyal) mezonefrik 

tübüller birleşir. 

 

Şekil 4: Metanefrik gelişim sırasında bir E10.5 

embriyonunun temsili sagital ve enine kesitleri. Sagital 

kesitler, düşük (2A) ve yüksek (2B) büyütmelerde üreter 

tomurcuğunu (UB) ve metanefrik mezenkimi (MM) 

vurgular. Enine kesitler, düşük (C) ve yüksek (D) 

büyütmelerde mezonefrik tübülleri (MST) 

göstermektedir. MS = mezonefros. 
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İlkel fonksiyonel böbrek, dallanma morfogenezi ve 

nefrojenez olarak bilinen süreçlerle oluşmaya başlar. 

Dallanma morfogenezi, böbrekte üriner toplama 

sisteminin oluşumuna yol açan, embriyogenez sırasında 

epitel tübüllerinin tekrarlayıcı ıraksaması yoluyla 

karmaşık arboriform yapıların oluşumu ile karakterize 

edilir. 17 Çeşitli sinyal yollarının yanı sıra müteakip 

dallanma morfogenezinin bir sonucu olarak UB'nin 

MM'ye istila edilmesi, toplama kanalı sisteminin 

yapısının, filtrasyon sistemini oluşturan nefronların 

sayısının ve ardından organın fonksiyonel kapasitesi. 

Dallanma morfogenezi E11.5 12 , 18'de UB olarak 

indüklenir , posterior WD'nin dışa kıvrılması MM'yi istila 

eder. UB uzadıkça ve MM'yi işgal ettikçe, UB'nin distal 

kısmı MM ile çevrili ampulla oluşturmak için genişler ve 

yuvarlanır. UB'nin dallanması daha sonra MM'den gelen 

sinyallerle indüklenir, çünkü ampulla bifurcate, trifurcate 

veya lateral dallanma tarzında yeni ampulla oluşturmak 

için bölünür (Şekiller 3A ve ve3B3B) [14].UB'nin MM'ye 

invazyonu ayrıca mezenkimin aktivasyonuna ve 

mezenkimalden epitelyale geçiş yoluyla nihai epitel 
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farklılaşmasına ve üriner toplama sistemini oluşturacak 

mezonefrik tübüllerin oluşumuna adanmasına yol açar. 

 

Şekil 5: Bir E11.5 embriyonunun temsili enine bölümleri. 

Bölümler, düşük (3A) ve yüksek (3B) büyütmelerde üreter 

tomurcuğunun (UB) çatallanmasını göstermektedir. DA = 

dorsal aort, WD = Wolffian (mezonefrik) kanal, PC = 
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periton boşluğu, MM = metanefrik mezenşim, UA = 

umbilikal aort. 

Fareler, böbrek gelişiminde olgunlaşmamış bir aşamada 

doğarlar. Dallanma morfogenezi E16.5'te yavaşlamaya 

başlar ve bu sürecin doğum ile doğum sonrası gün (P) 3 

arasında sona erdiği ileri sürülür. Bu, dikotom dallanma 

yerleri olarak işlev gören ampulla'nın düzleşmesi ve kaybı 

ile karakterizedir. Nefrojenez, doğumdan önce 

nefrojenezin tamamlandığı insanlardan farklı olarak 

doğum sonrası dönemde de devam eder. Doğumdaki 

nefron sayısının, uç başına uç ve nefron sayısı veya 

glomerül sayısı ile belirtilen 6.000 ila 8.000 arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, 

nefrojenezin yaklaşık P4'te sonlandırılmasıyla, toplam 

nefron sayısının 10.000 ila 14.000 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. 13 E14.5 ile P4 arasında tomurcuk ucu 

başına nefron sayısı analizine göre, nefronların% 51'inin 

P0 ile P4 arasında oluştuğu belirlendi. Doğum sonrası 

nefrojenez aynı zamanda tek bir dal ucuyla birden fazla 

nefronun indüksiyonu ve üreter ağacının saplarında 

bulunan nefron sayısındaki artışla da karakterize edilir. 
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Nefrojenezin kesilmesinin, yeni nefronlara dönüşen ve P3 

tarafından tamamen tüketilen kapak mezenşiminin 

tükenmesi ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu, 

nefrojenik mezenşimin progenitör hücreler tarafından 

mezenşimi doldurmadan nefronlara dönüşmesinin bir 

sonucudur. Kapak mezenşiminin kaybına yanıt olarak, 

mezenkimden GDNF / RET sinyaline yanıt veren Wnt11 , 

doğum sonrası üreter dal uçlarında önemli ölçüde aşağı 

regüle edilir. Bununla birlikte, Wnt9b gibi mezenkime 

sinyal vermekten sorumlu dal uçlarında ifade edilen 

genler, hala güçlü bir şekilde ifade edilmektedir. 

Mesenkimden uca sinyal iletimi azalır, ancak uçtan 

mezenkime sinyal iletimi korunur ve ikmal eksikliği 

nedeniyle MM kaybı ile tutarlıdır. Pretubular agregatlar 

için bir belirteç olan Wnt4, doğum sonrası erken dönemde 

UB uçlarında mevcuttur; P5'te saptanamaz, bu da P4'te 

nefrojenezin kesilmesi ile tutarlıdır. Birlikte ele 

alındığında, nefrojenezin MM'nin tükenmesinin bir 

sonucu olarak farelerde doğum sonrası sona erdiği 

görülmektedir. Bu tükenme, doğumdan sonra nefron 

oluşumunun patlamasından kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 6: E18.5'te alt idrar yolu geliştiren erkek (17A) ve 

dişinin (17B) temsili sagital bölümleri. Her iki şekil de 

mesaneye (BL) bağlanan üretra (UT) göstermektedir. 

Rektum (R), ejakülatör kanal (EJD), penis (P), uterus 

(UTS), bulboüretral bez (BG) ve klitoris (CL) gibi diğer 

yapılar oryantasyon için etiketlenmiştir. 

Mezonefrik nefrojenez, embriyonik gelişimin erken 

dönemlerinde benzer bir süreçle gerçekleşmesine rağmen, 

metanefrik nefrojenez, E11.5'te dallanma morfojeneziyle 
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eşzamanlı olarak başlar. 12 , 18 Şekiller 4A-Fnefron 

gelişimindeki değişikliklerin bir örneğini sağlar. UB 

dallandıkça, MM ampulla etrafında yoğunlaşarak yaklaşık 

4–6 hücrelik bir kapak oluşturur ve bu hızla yaklaşık 30 

hücreye (Şekil 4A). 12 Bu başlık daha sonra 

mezenkimalden epitelyale geçişe uğrar ve MM'den epitel 

hücre polaritesini (Şekil 4B). Veziküller bir bazal 

membran ile çevrilidir. Veziküller daha sonra uzar ve 

virgül şeklinde bir gövde oluşturmak için tek bir yarık 

oluşturulur (Şekil 4C). Bu aşamada, virgül şeklindeki 

gövdenin uzak ucu, toplama tübülünü oluşturacak olan UB 

dalının epitelyumu ile birleşir. Bunu takiben, S şeklindeki 

gövdeyi oluşturan ikinci bir yarık oluşur (Şekil 4D), 

proximodistal eksen boyunca desenlenmiştir. Toplama 

tübülü ile kaynaşmış olan distal kısım, distal kıvrımlı 

tübülü oluşturmak için bükülür ve S-şekilli gövdenin orta 

kısmı Henle halkası ve proksimal kıvrımlı tübül haline 

gelir. Vasküler içe büyüme ve tübül uzaması, 

glomerülogenezin başlangıcını gösterir (Şekil 4E). Henle 

döngüsündeki dönüşün, kortekste veya dış medullada veya 

iç medullada, sırasıyla nefronların yüzeysel mi yoksa 

juxtamedüller mi olduğunu belirler. S şeklindeki gövdenin 
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proksimal kısmı, glomerulusu içeren böbrek korpüskülüne 

dönüşür (Şekil 4F) [15]. 

 

Şekil 7: Nefronlar geliştikçe konfigürasyonel 

değişiklikleri gösteren nefrojenezin şematik gösterimi. 

Journal of Toxicologic Pathology 64'ün izniyle yeniden 

basılmıştır. 

İlkel glomerüllerin gelişimi ilk olarak S şeklindeki vücut 

aşamasında görülebilir. Endotel hücreleri, ilkel bir 

vasküler tutam oluşturmak için S-şekilli gövdenin 

proksimal kısmına sızar. Endotel hücrelerinin, bazı 
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proteinlerin podosit öncü hücrelerden ekspresyonu 

tarafından çekildiği düşünülmektedir. Bu endotelyal 

hücreler ile temas üzerine, S şeklindeki gövdeden gelen 

epitel, ayak süreçleri filtrasyonda önemli olan glomerüler 

bazal membran üzerinde yer alan spesifik bir epitel tipi 

olan podosit hücrelerine farklılaşmaya başlar. Kılcal 

tutamın yapısını oluşturan mezanjiyal hücrelerin 

gelişiminin de endotelyal hücrelerden etkilendiğine 

inanılmaktadır. Glomerüler bazal membran daha sonra 

birbirleriyle etkileşimlerinin bir sonucu olarak farklılaşan 

podositler ve endotelyal hücreler arasında oluşur. 

Podositler, glomerüler bazal membranın adluminal (dış) 

yüzeyinde bulunur. Bunu takiben, podositler ayak 

süreçlerini genişleterek glomerüler filtrasyon için 

gözenekler olarak işlev gören yarık bir diyafram 

oluşturur.ED 12.0-13.0 ile, mezonefros geriledi ve WD'de 

birkaç dejenere tübül kaldı, bunların çoğu erkeklerde 

testisin drenaj sistemi haline geldi. UB, MM içinde 

genişleyerek ilkel renal pelvisi oluşturdu ve çatallanma, 

intrarenal toplama sistemini oluşturmaya devam ediyor. 
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Şekil 8: Bir E12.5 embriyonunun temsili sagital ve enine 

kesitleri. Bölümler erken dallanma morfogenezini (5A), 

erken renal vezikülleri (5B) ve ortak nefrik kanalın 

ürogenital sinüse (5C ve D) bağlanmasını gösterir. Şekil 

5A sagital kesit, üreter tomurcuğunun metanefrik 

mezenşim içinde ilkel renal pelvisi oluşturmak için 

genişlediğini ve çatallanmanın (yıldız işaretleri) 

gelecekteki intrarenal toplama sistemini oluşturmaya 

devam ettiğini göstermektedir. MM ile çevrili yeni bir 

ampulla (5A) görülebilir. Şekil 5B'de, glomerüllerin 
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öncüleri olan renal veziküller (RV), bu enine kesitte 

görülebilir. Şekil 5C sagital kesiti, ürogenital sinüs (UGS) 

ile bağlanan ortak nefrik kanalı (CND) gösterir. Üreter 

olgunlaşması, apoptoz yoluyla CND'nin apoptotik 

eliminasyonuna bağlıdır. Şekil 5D, C'nin daha yüksek bir 

büyütmesi, CND'nin, ancak henüz UGS ile iletişim 

kurmuyor. GT = genital tüberkül, HG = arka bağırsak, UM 

= umbilikus. 

Mezenkimalden epitelyale geçiş süreci boyunca, MM 

progenitörleri metanefrik tübüllere ve renal veziküllere 

farklılaşır. Metanefrik tübüller böbrek tübüllerinin 

öncüleridir, böbrek vezikülleri ise glomerüllerin öncüleri 

olarak tanımlanır; bu yapıların her ikisi de ilkel nefronun 

öncüleridir (Şekil 5B) [16]Nihai nefron sayısı, 

metanefroların gelişimi sırasında dallanma 

morfogenezinin derecesi ile belirlenir. 2 Bu aşamada, 

CND UGS ile bağlantı kurar ancak UGS ile iletişim 

kurmaz (Şekiller 5C ve 5D). CND'nin kraniyal kısmı 

gerilemeye başladı. 19 Bu dönem boyunca metanefros, 

pelvik bölge içindeki orijinal konumundan farklılaşmaya, 

genişlemeye ve yükselmeye devam eder. E13.5'te üreter, 
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UGS ile iletişim kurar. E14.0'a kadar, CND tamamen 

gerilemiştir ve üreterin yerleştirme noktası mesane 

boynuna yerleştirilmiştir. CND artık erkeklerde üretra 

üzerinde kalan WD'nin giriş noktasından ayrılmıştır. 19 

Dallanma morfogenezi ve nefrojenez bu aşamada devam 

eder. Kortikal bölge, metanefrosun çevresinde, histolojik 

olarak görülen orta sayıda renal vezikül ve metanefrik 

tübül ile daha belirgin hale gelir, ancak ayrım bazen H&E 

ile zor olabilir. 

 

Şekil 9: E13.5 embriyodan temsili sagital ve frontal 

kesitler. Şekil 6A, daha farklı bir kortikal bölge içinde 
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gelişen renal vezikülleri (RV) ve metanefrik tübülleri 

(MTT) gösteren sagital bir kesittir. Şekil 6B'de, bir F480 

immünohistokimyasal boyası kullanılarak vurgulanan (ön 

kesit) makrofajlar (oklar), metanefrosun interstisyel 

dokusu içinde serpiştirilmiş olarak görülebilir. UR 

=Gelişmekte olan böbrekteki makrofajların, dallanma 

morfogenezi, anjiyogenez ve hücresel debrisin 

temizlenmesi gibi renal organogenez sırasında birçok 

işlemi kolaylaştırdığı bildirilmiştir. F480 

immünohistokimyası kullanılarak E13.5 metanefrosunun 

interstisyel dokusu içinde dağılmış olarak görülebilirler 

(Şekil 6B). Fare böbreğinde, yumurta sarısı kesesinden 

türetilen makrofajların yüzdesinin E13.5'ten doğum 

sonrası 6. haftaya kadar üssel olarak azaldığı bulundu. 

Daha sonra, E13.5 ve E16.5 arasında, böbrekteki monosit 

türevli makrofajların oranı kademeli olarak artar. ve yolk 

kesesi kaynaklı makrofajlarınkini aşacaktır. Böbrek 

gelişiminde böbrek makrofajlarının kökenleri, özellikleri 

ve işlevleri ile ilgili mevcut verilere kapsamlı bir genel 

bakış için, Munro ve Hughes tarafından yazılan inceleme 

makalesine bakın. E14.0–15.0 aracılığıyla, nefrojenik 

veziküller ilkel glomerüllere (Şekil 7), metanefros içinde 
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bir dış ilkel renal kortikal bölgede bulunan, nefrojenik 

agregalarla karıştırılmış ve farklılaşmamış kök hücrelerin 

periferik bir kenarının altında yatan.  Bu ilkel korteksin 

derinliklerinde, gevşek stromal mezenşim ve toplama 

kanallarının yanı sıra önemli sayıda ilkel glomerül ve 

toplama tübüllerinden oluşan iç medüller bölge bulunur. 

Bu toplama kanalları, daha sonra üretere akan ilkel pelvisi 

oluşturmak için birleşir. üreter. 

 

Şekil 10: E14.5'te gelişen böbreğin temsili sagital bölümü. 

Bölüm, dış korteksteki ilkel glomerülleri (PG), toplama 
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kanallarını (CD) ve medulladaki (MD) erken stromal 

hücreleri gösterir. 

Geç Gebelikte Üst Üriner Sistem Gelişimi (E15.5–18.5) 

E15.5-16.0, böbreğin farklı bölgelerinin gelişiminde bir 

ara zaman çerçevesini temsil eder. E14.5-15.0'da, 

gelecekteki medüller bölge, E15.5-16.0 sırasında böbreğin 

çevresinde, gelecekteki kortekste yoğunlaşan birçok 

glomerül içerir ve bu kortikal bölge E16.5-17.0 sırasında 

belirgin hale gelecektir. 7 E16.5-17.0 sırasında 

glomerullerden yoksun hale gelen iç bölge artık farklı 

medulla olarak tanımlanabilir (Şekil 8A). Ek olarak, 

üreterlerin ilkel mesane ile iletişimiyle tutarlı olarak 

üreterlerin lümenleri artık açıktır. 



28 | BÖBREĞIN YAPISININ INCELENMESI VE MEZONEFROZ KANAL VE 
ÜRETERLERIN KONUM DEĞIŞTIRMESI 

 

 

Şekil 11: E15.5'te gelişen böbreğin temsili sagital 

bölümleri. Şekil 8A, bu aşamada glomerülden yoksun hale 

geldiği için daha belirgin hale gelen medulla'yı (MD) 

göstermektedir. Glomerüller gelişmeye devam ettikçe, S 

şekilli cisimler (SB; oklar) ve daha olgun glomerüller 
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(GL) dahil olmak üzere çeşitli şekiller takdir edilebilir. 

Şekil 8B'de, Sınıf III p-tübülin antikoru, bir E15.5 

embriyodan bir böbrekteki perivasküler hücrelerde (oklar) 

güçlü immünoreaktivite gösterir. Şekil 8C, spesifik 

perisitlerde (oklar) sitoplazmik lokalizasyonu gösteren 

daha yüksek bir büyütmeyi gösterir. CD = toplama kanalı, 

AG = adrenal bez, CT = korteks. Sınıf III-tübülin, 

anjiyojenezde yer alan spesifik perivasküler hücrelerin bir 

belirteci olarak kullanılır. Perisitler fonksiyonel olarak kan 

damarı geçirgenliğini, damar çapını ve endotel hücre 

proliferasyonunu düzenlemekle ilişkilidir. Şekiller 8B ve 

ve8C8C E15.5 gelişen böbrekte tubulin pozitif vasküler 

perisitleri gösterir. Böbrekler, E16.0-17.0 ile periferik 

kortikal bölge ve iç medulla arasında net bir sınır ile E16.5 

ile giderek daha fazla yuvarlak hale gelir. Bu aşamada, 

dallanma olaylarının% 85'i, dallanma morfogenezinde bir 

yavaşlamaya işaret ederek zaten meydana gelmiştir. 

Glomerüller böbreğin dış kortikal bölgesinde 

farklılaşmaya ve lokalize olmaya devam eder ve bu sırada 

proksimal ve distal tübüller korteks içinde belirgindir 

(Şekil 9A). Medüller bölgenin büyük bir kısmı hala, radyal 

olarak düzenlenmiş toplama tübüllerine sahip 
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farklılaşmamış mezenkimden oluşur ve farklılaşmamış 

metanefrik doku, böbrek kapsülünün bitişiğinde kalır. 

E16.5 civarında böbrek işlevsel hale gelir ve idrar 

üretmeye başlar. 

 

Şekil 12: E16.5'te gelişen böbreğin temsili enine ve frontal 

bölümleri. Korteksteki (CT) ilkel glomerüller (PG), 

medulladaki toplama kanalları (CD), renal pelvis (RP) ve 

bağlayıcı üreter (UR) enine kesitte (9A) gösterilmiştir. 
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Daha düşük bir büyütme ön bölümü (9B), sol ve sağ 

böbrekleri (K) ve abdominal aortun (AA) her iki 

tarafındaki bağlantılı üreterleri (UR) gösterir. Daha 

yüksek bir büyütme frontal bölüm (9C), üreter içindeki 

çok katmanlı geçiş ürotelyumunu (URO) gösterir. 

Mezenkimal katman (ML) ayrıca stromal hücrelere, düz 

kas hücrelerine ve adventif fibroblastlara farklılaşacaktır. 

Ön kesitlerde Şekil 9D-F, anti-nestin antikoru, gelişmekte 

olan S-şekilli glomerüllerin vasküler yarıklarında ve 

E16'da üreteri çevreleyen yoğunlaşan mezenkimde güçlü 

immünoreaktivite ortaya koymaktadır. 5. Şekil 9E, S-

şekilli bir glomerulusun vasküler yarığındaki (ok) ve 

üreter dallarını çevreleyen kortikal mezenşimdeki (ok 

başı) sitoplazmik boyamayı gösteren 9D'deki kutulu 

bölgenin daha yüksek bir büyütmesidir. Şekil 9F, bir 

üreteri çevreleyen mezenkimal dokudaki sitoplazmik 

boyamayı (oklar) gösterir. 
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Şekil 13: E18.5'te gelişen böbreğin temsili sagital ve 

frontal bölümleri. E18.0'a kadar, böbrekler, artan sayıda 

daha olgun glomerül ve renal korteks içinde daha fazla 

sayıda proksimal ve distal kıvrımlı tübül ile ileri bir 

farklılaşma aşamasındadır. Şekil 10A, E18.5'te gelişmekte 

olan böbreğin sagital bir kesitidir ve toplama kanalını 



BÖBREĞIN YAPISININ INCELENMESI VE MEZONEFROZ KANAL VE 
ÜRETERLERIN KONUM DEĞIŞTIRMESI | 33 

 

(CD) ve korteks içinde daha olgun glomerülleri (GL), fırça 

sınırları ve distal kıvrımlı tübüller (DCT) ile birlikte ). 

Şekil 10B, Ki67 ile boyanmış bir ön kesittir. Şekil 10C, 

10B'deki kutulu alanın daha yüksek bir büyütmesidir ve 

E18.5'te Ki67 için pozitif olan renal tübüler hücreler ve ara 

sıra glomerüllerin bir alt kümesini gösterir. Oklar, tübüler 

epitel hücrelerindeki pozitif çekirdekleri gösterir. Ok ucu, 

bir glomerül içinde bir pozitif çekirdek gösterir. 

Erken genitoüriner yapılar E11.5 sırasında şekillenmeye 

devam eder. UGS olmaya mahkum olan kloakanın ventral 

kısmı, ürorektal septumun devam eden aşağı büyümesiyle 

anorektal kanaldan daha farklı hale gelir (Figür 12) [17]. 

Ayrıca gelecekteki penis ve klitorisin en erken yapısı olan 

genital tüberkül (GT), kloaca bitişik bir çıkıntı olarak 

görülebilir. 
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Şekil 14: E11.5'te gelişen alt idrar yolunun temsili sagital 

kesiti. Ürogenital sinüs olmaya mahkum olan kloakanın 

ventral kısmı, ürorektal septumun devam eden aşağı 

büyümesiyle arka bağırsaktan daha farklı hale gelir ve 

genital tüberkül, kloaca bitişik bir çıkıntı olarak görünür 

hale gelir. Bu sagital kesit, bölünmemiş kloaka (C), 

ürorektal septum (URS), arka bağırsak (HG; anorektal 

kanal) ve şimdi görülebilen genital tüberkülü (GT) 

gösterir. 

E12.5'te, kloaka, gelişme sırasında embriyonik kloayı 

örten yapı olan kloakal zara henüz ulaşmamış olan 

URS'nin aşağı doğru büyümesiyle bölünme sürecindedir. 
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Ek olarak, kloakanın ventral UGS bölgesinin bir kısmı, 

uraküs adı verilen tübüler bir yapı oluşturmak için göbeğe 

doğru uzanır (Figür 13). Bu yapı, UGS'nin lümenini 

alantoise bağlar. 

 

Şekil 15: E12.5'te gelişen alt idrar yolunun temsili sagital 

kesiti. Kloaka, E13.5'e kadar tam olarak bölünmemiştir. 

Kloaca'nın ventral ürogenital sinüs (UGS) bölgesinin bir 

kısmı, uraküs adı verilen tübüler bir yapı oluşturmak için 

umbilikusa (UM) doğru uzanır (bölümde 

gösterilmemiştir). Bu bölüm ortak nefrik kanalın (CND) 
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gelecekteki mesane duvarına ve urakusa transpozisyonunu 

gösterir. GT = genital tüberkül, HG = arka bağırsak 

(anorektal kanal). 

Bu aşamada meydana gelen önemli bir süreç, gelecekteki 

UGS noktasında üreterlerin kloaca bağlantılarının yeniden 

modellenmesidir. UB'lerin uzantısından türetilen üreterler, 

başlangıçta WD ile paylaşılan CND yoluyla dolaylı olarak 

kloaca bağlanır. Bu aşamada, CND kısalır ve gelecekteki 

mesane boynu bölgesinde kloakanın UGS kısmını entegre 

etmek için genişler. Bu yeniden yapılanma, üreter 

tomurcuklanma bölgesini WD'den kloaka epiteline aktarır. 

Erkeklerde WD, vas deferens'i oluşturmaya devam eder, 

ancak kadınlarda bu yapı geriler. Devam eden CND 

apoptozisi (E11-13) ve gelecekteki mesanenin 

genişlemesi yoluyla, üreteral delikler mesane duvarındaki 

son konumlarına ulaşarak üretral açıklıkla mesane 

trigonunu oluşturur. Bu işlem, üreteral lümeni E15 

civarında açmak için de önemli görünmektedir. URS'nin 

kaudal ekstansiyonu E13.5 ile bitmiş, kloakanın UGS ve 

anorektal kanala bölünmesi tamamlanmıştır. Kaudal 

uzamasına rağmen, URS, kloakal zarın nihai rüptürü 
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nedeniyle kloakal zarı karşılamıyor. Bu yırtılma, anorektal 

kanalın ucundaki anal açıklığı ve UGS'nin ucundaki 

proksimal üretral boşluğu oluşturur, böylece UGS'yi ve 

dorsal anorektal kanalı dışarıya maruz bırakır. Bu 

zamanda, UGS'nin iki farklı bölgesi, üst vezikoüretral 

kanal ve alt tanımlayıcı UGS de ayırt edilebilir ve nefrik 

kanalların UGS'ye temas noktasına göre konumlarıyla 

tanımlanır. UGS epitelyumu ayrıca ürotelyuma veya idrar 

yolundan farklı çok katmanlı epitel olarak farklılaşmaya 

başlarken, çevreleyen mezenşim mesanenin katmanlarını 

oluşturmak için düz kas olarak farklılaşmaya başlar. Son 

olarak, üreter artık gelecekteki mesane boynunun 

bulunduğu yerde tamamen UGS'ye açılır ve şimdi CND ve 

WD'den ayrıdır. Üretral orifis ile birlikte, üreteral orifisler 

mesane dorsal boynundaki mesane trigonunu oluşturur. 

Trigon, gelişim boyunca mesanenin büyümesiyle birlikte 

boyut olarak genişler. E14.5 sırasında, vezikoüretral kanal 

hem erkeklerde hem de kadınlarda ilkel mesaneye ve 

üretranın pelvik kısmına doğru gelişmeye devam eder 

(Figür 14). Gelecekteki mesane bölgesi artık ayrı bir yapı 

olarak tanımlanabilir ve erken üretranın yapısı hem 

erkeklerde hem de kadınlarda benzerdir. 
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Şekil 16: E14.5'te gelişen alt idrar yolunun temsili sagital 

bölümleri. Şekil 14A, kloakal membranın bir gün önce 

E13.5'te apoptozla parçalandığını, kloakanın ürogenital 

sinüs (UGS) ve anorektal kanala (AC) bölünmesini 

tamamladığını gösterir. Şekil 14B, E14.5'te vezikoüretral 

kanalın, ilkel mesane (PB) ve üretranın (UT) pelvik kısmı 

halinde gelişmeye devam ettiğini gösterir. Üreter (UR) da 

tamamen ilkel mesaneye açılmıştır. R = rektum. 
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Mezonefrik ve metanefrik böbrek anlagenine genel bakış 

(E10.5) ve metanefrik mezenşime (MM) üreter tomurcuğu 

invazyonu sonrası (E11.5). Anterior üstte ve sağda 

medialdir. B). Toplama kanalı (Wnt11 + ), nefron (Six2 + 

), interstisyel (Foxd1 + ) ve bir üreter uç nişi içindeki 

vasküler progenitörlerin hücresel ve moleküler 

organizasyonu. Bu andan itibaren böbrek gelişimi hızlanır. 

Üreter tomurcuğu kaynaklı epitel, idrar kaçakçılığı 

toplama kanal sisteminin tüm ağını oluşturduktan sonra 

doğumdan 2 gün sonra durmadan önce 12 nesil dallanma 

geçirir [1]. Üreter epitelinin ilk içe doğru büyümesi ve 

ardından dallanması, bitişik kapama mezenşim hücreleri 

tarafından sağlanan sinyallerle yönlendirilir (Şekil 2B, ,3 

A).3 A). Sırayla, dal uçları, ilişkili kapak mezenşiminin 

genişlemesine ve farklılaşmasına neden olur. Her 

dallanma olayında, mezenkimal hücrelerin bir alt kümesi, 

dal ucunun altında sıkı bir küme, ön tübüler agregat 

oluşturur. Pretubular agregat daha sonra epitelleşerek 

küçük bir kist benzeri renal vezikül oluşturur. Her böbrek 

kesesi bir nefrona neden olur. Nefrojenez üreter 

dallanmayla birlikte devam eder, ancak tüm nefronların 

yaklaşık yarısı dallanma durduktan sonra 2 günlük bir 
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pencerede oluşur (doğumdan 2-4 gün sonra; ) Nihai nefron 

sayısı fare suşları arasında değişiklik gösterir ve 

progenitör tükenme çalışmaları, nefron sayısının 

progenitör havuzunun boyutuna bağlı olduğunu gösterir 

[18]. 

 

Şekil 17: Nefron desenleme sürecinin şematik 

gösterimleri 

A). Polarize renal vezikülün desenli S-şekilli gövdeye 

geçişi. B). (A) 'daki S şeklindeki vücuttaki progenitör alt 

alanlarının hücre kaderi ilişkisinin yetişkin nefron 

anatomisine olan spekülatif renk kodlu haritası. 

Doğrulama, daha kapsamlı hücre kaderi haritalama 

çalışmaları gerektirir. 24 ila 36 saatlik bir süre boyunca 

büyüme, modelleme ve morfogenez, renal vezikülü S 
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şekilli bir gövdeye dönüştürür (Şekil 2B, ,3 A).3 A). S 

şeklindeki gövdenin en uzaktaki epitelyumu, bitişikteki 

toplama kanalına doğru uzanır ve böbrekten sıvı trafiği 

için gerekli olan patentli bir lümen bağlantısı oluşturur 

[19]. Nefron sayısı üreter dallarının sayısını aştığında, 

birden çok nefron tek bir dala veya insan böbreğindeki gibi 

birbirine bağlanarak bir nefron dizisi oluşturur. 

En yakın uçta, S şeklindeki gövde glomerüler yarığı 

oluşturur. Proksimal epitelde podosit spesifikasyonu ve 

yarık içerisine endotelyal hücre göçü ile uzun bir renal 

korpüskül montajı dönemi başlar (Şekil 3A). S şeklindeki 

gövdenin geri kalanından diğer nefron bölümleri oluşur. 

Vaskülogenez ve anjiyogenez, böbrek tübül epitelinin 

ilerleyen gelişimi ile birlikte ayrıntılı ve oldukça organize 

nefronla ilişkili vasküler ağın oluşumuna ve 

şekillenmesine katkıda bulunur. İnterstisyel hücre tipleri 

vaskülatür ve tübüller etrafında organize olur ve nöronlar, 

farklılaşmış hedef bölgeleri innerve etmek için böbreğe 

yansıtır. 

Fonksiyonel nefronların fare böbreğinde ilk olarak ne 

zaman kurulduğuna dair kesin bir çalışma yoktur, ancak 
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bazı filtreleme kapasitesi e16.5 ila e17.5 arasında olabilir. 

Renal veziküllerin sürekli toplanması ve farklılaşması 

süreci göz önüne alındığında, geç fetal ve erken neonatal 

böbrek, olgunlaşmanın farklı aşamalarında bir nefron 

mozaiğidir ve doğumdan birkaç hafta sonrasına kadar 

farede tam böbrek fonksiyonu oluşmaz. 

Toplama kanalı ağı 

Anormal üreter tomurcuğu oluşumu genellikle böbrek 

gelişiminde tam bir başarısızlıkla sonuçlanır. Bu ilk olayın 

böbreğin gelişim programında özellikle savunmasız bir 

dönem olduğu gerçeği, sağlıklı bireylerde asemptomatik 

otopsiden 1000 canlı doğumda yaklaşık 1 olduğu tahmin 

edilen tek taraflı böbrek kaybı sıklığıyla vurgulanmaktadır 

[20]. Birçok kanıt hattı, bu erken olaylarda Gdnf sinyalinin 

Gfra1 / Ret reseptör kompleksi aracılığıyla kritik önemini 

vurgulamaktadır [21]. Bu bileşenlerin herhangi birindeki 

işlev mutasyonlarının kaybı, tam böbrek agenezi ile 

sonuçlanır Gdnf, üreterik tomurcuk büyümesinden önce 

metanefrik mezenşim tarafından salgılanır ve Gdnf 

ekspresyonu, aktif nefrojenez periyodu boyunca 

mezenşimin sınırlanmasında korunur. Yukarı regülasyonu 
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dahil olmak üzere birçok pozitif geri besleme 

mekanizması, Ret reseptör tirosin kinaza (RTK) 

düzenlenmiş dallanma işlemi sağlamlığını ilave dal uçları 

GDNF sinyal ile yapılmaktadır. Ayrıca, Gdnf , parakrin 

Wnt11 eylemi yoluyla normal Gdnf seviyelerini korumak 

için Wnt11'in uç kısıtlamalı ekspresyonunu indükler 

(Şekil 2B; [22]. Bazı Gdnf ve Ret mutantlarında ilkel 

tomurcuklar oluşur ve bu da oyunda dalı düzenleyen 

yolları düşündürür. Fare genetiği, üreter epitelinde Fgfr2 

aracılığıyla hareket eden kapama mezenşiminden Fgf7 ve 

Fgf10 için örtüşen bir rolü vurgulamıştır [23]. Ret ve Fgf 

reseptörleri RTK'leri kodladığından, ligand-reseptör 

birleşmesinin aşağı akışında RTK sinyallemesi, örtüşen 

sinyalleşme aktiviteleri için bir yakınsama noktasıdır. Her 

iki yol da, oldukça ilişkili iki ets alanı transkripsiyon 

faktörünün, Etv4 ve Etv5'in uç sınırlamalı ifadesini 

düzenler [24]. Birlikte Etv4ve Etv5 , dallanma için 

gereklidir. Sox alanı transkripsiyon düzenleyicileri, Sox8 

ve Sox9 , Etv4 ve Etv5'e geniş ölçüde benzer ifade gösterir 

ve normal dallanma büyümesi için kendileri gereklidir 

[25]. Sox8 ve Sox9 , Etv4 / 5'in ve diğer uçta ifade edilen 

Gdnf hedeflerinin bir alt kümesinin aktivasyonu için 
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gereklidir , ancak Ret ifadesi için Sox8 ve Sox9 gerekli 

değildir [25]. Uca özgü ekspresyon alanları ayrıca 

interstisyel progenitörler tarafından sentezlenen ve salınan 

retinoik asit (RA) tarafından düzenlenir [26]. Üreter ucu 

eksplantlar olarak, RA sinyalizasyon GDNF aracılı 

aktivasyonu için gerekli olduğu Ret ureterik epitelinde (ve 

muhtemelen Ret bağımlı hedefler). Wnt sinyali, dal uç 

programlarını düzenleyen üçüncü bir ana sinyal yoludur. 

Wnt yolu muhabirleri, dal uçlarında yüksek endojen 

düzeylerde kanonik Wnt sinyali gösterir ve Ret ifadesi ve 

dallanma büyümesi, kanonik Wnt yolağının genetik veya 

biyokimyasal bozulmasını takiben kaybolur [27]. Bununla 

birlikte biyolojik olarak ilgili Wnt-ligand (lar) ı 

tanımlanmamıştır. Büyümeyi teşvik edici faaliyetler, diğer 

birkaç yolun eylemi ile karşılanmaktadır [21]. Toplu 

olarak, eylemleri, her nefrik kanaldan uygun büyüklükte 

tek bir üreter tomurcuğunun oluşumunu sağlar. Sonuç 

olarak, tek bir üreter her böbreği mesaneye bağlayacaktır. 

Dubleks üreterli böbrekler, tıkanmaya bağlı böbrek 

hasarına meyillidir ve daha sonra böbrek fonksiyonu kaybı 

olur. Büyüme sürecini kısıtlayan faktörler, orta mezoderm 

(Slit2 / Robo2; Foxc1 / Foxc2) içindeki Gdnf ekspresyon 
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alanını sınırlayarak veya üreter tomurcuğu içindeki RTK 

yolağı eylemini inhibe ederek (Bmp4) veya zayıflatarak 

(Spry1) hareket eder [28]. Önemli bir şekilde, üreterik 

dallanma, Spry1 eylemi de kaldırıldığında Ret / Gdnf 

mutantlarında kurtarılır : dallanma, artık büyük ölçüde cap 

mezenkimden türetilen Fgf10 sinyaline bağımlı hale gelir. 

Fare böbreği, doğumdan iki gün sonra dallanmanın 

kesilmesi sırasında yaklaşık 3,400 dal ucu içerir. Dallanma 

periyodu boyunca dal uçlarında RTK, Wnt ve RA hedef 

genlerinin sürekli ekspresyonu, dallanma süreci boyunca 

bu yolların devam eden eylemini savunur. Bununla 

birlikte, her aşamada her yolun göreceli önemi 

belirlenmemiştir. Genetik analiz, hem Met hem de Egf 

reseptör etkileşimi için kanıtlarla birlikte dallanma dönemi 

boyunca RTK kullanımında daha da fazla pleiotropi 

olduğunu gösterir [29]. Yeni sinyalleşme merkezleri, 

devam eden şube düzenlemelerini de besleyebilir. Böbrek 

eksplantlarında yapılan ilk çalışmalar, nefron 

oluşumundan ek sinyalizasyon önermiştir. Bu modeli 

desteklemek üzere , nefrojenik programın en erken 

aşamasında başarısız olan Wnt4 mutantlarında dallanma 

erken sona erer. Dalın ucu, tüm toplama kanalı ağı için 
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progenitör havuzunu barındırır ve dallanma büyümesi için 

mitojenik ve motojenik merkezdir. Her bir uretik uca 

yönelik yolağın farklı uç özelliklerini nasıl kontrol ettiği 

tam olarak açık değildir. Ret sinyali veya Etv4 ve Etv5 

aktivitesi kaldırıldığında, uç hücreleri hızla uç özelliklerini 

gevşetir, uç nişinden çıkar ve sap kaderlerini benimser 

[30]. Bu nedenle, uç boşluğunda kalma rekabeti, aktif 

sinyallemeyi gerektirir ve bu seviyede, RTK 

sinyallemesinin tüm uç özellikleri için bir yürütme işlevi 

vardır. Gdnf / Ret sinyalleşmesi, MAP kinazı, PI3 kinazı 

ve PLC gama yollarını etkinleştirir [21]. Bunlardan PI3 

kinaz etkisi Etv4 ve Etv5 için gereklidir. ifade ve dallanma 

MAP kinaz yolu bileşenlerinin genetik olarak 

uzaklaştırılması dallanmayı engeller, ancak üreterik epitel 

uzamaya devam ederek dallanma sürecinde MAP-kinaz 

sinyallemesinin doğrudan bir rolüne dikkat çeker [31]. 

Ctnnd1 (p-katenin) mutantlarının analizi, Ctnnd1 kaybı 

progenitör hücrelerin erken farklılaşmasına neden 

olduğundan, kanonik Wnt sinyallemesinin epitelyal 

progenitör havuzunu koruduğunu ileri sürer [32]. RTK 

sinyali, birçok organ sisteminde epitel dallanmasının 

temelini oluşturur. Modelleme, Turing mekanizmalarının 
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hem akciğerde hem de böbrekte erken dallanma kalıplarını 

açıklayabileceğini ve oyundaki benzer düzenleyici 

süreçlere işaret edebileceğini öne sürmektedir [33]. 

Bununla birlikte, her organın epitel ağının farklı bir şekli 

ve formu vardır. RTK sinyali muhtemelen sadece 

dallanma büyümesini yönlendirmede değil, dallanma 

modelini yönlendirmede de önemlidir. RTK etkisinin 

Spry1 aracılı antagonizmasının ortadan kaldırılmasıyla 

Gdnf eksikliği kurtarılır ve üreter uçlarının geniş bir 

şekilde dallanmasına yol açar; ancak dallanma paternleri 

anormaldir [34]. Ayrıca, farklı Fgf ligandları oldukça 

farklı epitelyal büyüme modlarını uyarır: bazıları uzamayı 

tetiklerken diğerleri tomurcuklanmayı veya aktif 

dallanmayı uyarır Çoğunlukla, ikili dallanma böbrek 

gelişimi boyunca ana dallanma modudur, ancak T-

tomurcuk aşamasından hemen sonra trikotamöz dallanma 

gözlemlenir. Bmp7 eylemi aracılığıyla potansiyel olarak 

aracılık edilen bir kendinden kaçınma süreci, her dal 

ucunun uzamsal büyümesini yönlendirmede rol oynadı 

[35]. Dal açıları sabit değildir, ancak böbrek gelişimi 

boyunca değişir ve muhtemelen organın genel şekline 

katkıda bulunur. Hücre organizasyonu, hücre şekli, hücre 
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bölünmesi ve hücre yapışması dallanma büyümesi 

bağlamında araştırılmıştır. Üreter tomurcuğunun ilk 

büyümesinden önce kübik bir epitelden sözde-

tabakalandırılmış yeniden düzenlemeye geçilir, ancak bu 

tür yeniden modelleme bu zamanla sınırlı görünmektedir 

[36]. Dal uçlarındaki geniş filopodiyal büyümenin birçok 

epitel ağının dallanmasına neden olduğu düşünülmektedir. 

Filopodial oluşum, idrar drenaj sisteminin birbirine 

bağlanmasını tamamlayan Gdnf / Ret bağımlı bir süreçte 

nefrik kanalın kloaca terminal uzantısı ile ilişkilidir [37]. 

Bununla birlikte, üreterik epitel dal uçlarının filopodiye 

yönelik aşırı büyümesine dair hiçbir kanıt yoktur. Aktin 

depolimerize edici faktörlerin genetik modifikasyonu, 

aktin yeniden modellemesinin dallanma süreci için kritik 

olduğunu gösterir. Ayrıca, MAP kinaz sinyallemesinin 

kaldırılmasının ardından artan epitel yapışması, normal 

dallanma için yapışkanın yeniden şekillenmesinin gerekli 

olduğunu göstermektedir. Yapıştırıcı özelliklerinin 

değiştirilmesi, proliferatif programları da etkileyebilir. Uç 

büyümesi, mitozla ilişkili epitel hücrelerinin dağılmasıyla 

gerçekleşir. Hücre bölünmesinin ardından, mitotik 

ürünlerden biri ana hücrenin orijinal konumuna geri 
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yerleştirilirken, diğeri birkaç hücre çapı uzağa yerleştirilir 

[38]. Dallanma sürecine hücre dağılımının önemi 

anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, işlem, uç sinyallerine 

veya farklılaştırılmış programları başlatanlara artık yanıt 

vermeyen hücrelerin uç boşluğundan hızlı bir ayırmayı 

kolaylaştırarak aktif bir uç ortamının korunmasına 

yardımcı olabilir. 

Daha da önemlisi, epitelyal yeniden düzenlemeler ve 

düzenlenmiş büyüme süreçleri, üreter ağını dal uçlarının 

ötesinde şekillendirmeye devam eder. Wnt7b tarafından 

yönlendirilen bir epitel yeniden modelleme süreci, e15.5 

ila 16.5 civarında medüller üreterik yapının oluşumunu 

başlatmak için gereklidir. Üreter epitelinden salgılanan 

Wnt7b, ek Wnt sinyallerinin üretimini indüklemek için 

alttaki interstisyel hücrelere sinyal verir. Bunların, 

medüller bölgeyi oluşturmak için epitel büyümesini ve 

yeniden şekillenmeyi yönlendiren üreterik epitel hücre 

bölünmeleri düzlemini saptırdığı düşünülmektedir [39]. 

Bu olayların, ilk üreter ağacının ilk birkaç dal olayının 

kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesini içermesi 

JNK yolu üzerinden Wnt9b aracılı düzlemsel polarite 
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sinyallemesi, üreter ağının uzamasının da temelini 

oluşturur [40]. Normal epitel büyümesi için hücre 

bölünmesi düzlemini düzenlemenin kritik önemi, bu 

sürecin bozulduğu bir kistik böbrek hastalığı spektrumu ile 

örneklendirilir [41]. Toplama kanalı, bir kortiko-medüller 

eksen boyunca farklılaşarak medüller bileşende iki 

farklılaşmış hücre tipinin, ana hücrelerin ve 

interkalasyonlu hücrelerin çoğunu oluşturur. Aqp2 / 3/4 

dahil olmak üzere çeşitli su kanalı membran proteinlerinin 

ekspresyonu ile kolaylıkla ayırt edilen ana hücreler, en bol 

farklılaşmış hücre tipidir. Araya giren hücreler, sırasıyla 

Slc4a1 ve Slc26a4 olmak üzere farklı iyon değişim 

proteinleri gösteren A ve B tiplerinde gelir. Çentik sinyali, 

temel hücre kaderini teşvik ederken, olgun bir araya 

getirilmiş hücre kaderi, transkripsiyonel düzenleyici 

Foxi1'e bağlıdır [42]. Her hücre tipinin açık, farklı bir 

fizyolojik aktivitesi olmasına rağmen, bu hücre tipleri 

arasında, en azından hücre kültüründe önemli ölçüde 

plastisite ve dönüşümün olduğuna dair kanıtlar vardır  
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Nefronun ana gövdesi 

Fare nefronunun ana gövdesi - renal korpüskülün 

podositlerinden nefronun toplama kanalıyla ara 

bağlantısına kadar - üreter tomurcuğu büyümesinden önce 

e10.5 tarafından oluşturulan kendi kendini yenileyen, çok 

güçlü Six2 + progenitör popülasyonundan türer [43] ;Şekil 

2B). Bunda, Six2 progenitör durumunu sürdürmek için 

gereklidir; Six2'nin yokluğu, tüm progenitör havuzunun 

e12.5'e kadar renal vezikül kaderlerine erken ve ektopik 

bağlanmasına yol açar [43]. Six2 progenitör havuzunun 

spesifikasyonunda veya bakımında, Six1, Hox11 

paralogları, Pax2, Wt1 ve Sall1 [44]  

dahil olmak üzere çeşitli transkripsiyonel düzenleyiciler 

tanımlanmıştır. Genetik analizler, bu düzenleyici faktörler 

için benzer doğrusal bir eylem yolu yerine karmaşık 

hiyerarşik ilişkiler önermektedir. Ayrıca, protein-protein 

etkileşim çalışmaları, nefron progenitör durumunun 

sürdürülmesiyle bağlantılı olan Six2 ile bu bileşenlerin 

birçoğunun karmaşık oluşumunu göstermektedir [45]. 
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Üç Hox11 paralogu ( Hoxa11 , Hoxc11 ve Hoxd11 ) 

haricinde , diğer tüm transkripsiyonel düzenleyici 

faktörler, mezonefrik böbrekte ifade edilir [46]. Tüm 

Hox11 paraloglarının kaybına rağmen, metanefrik böbrek 

anlageni için uygun eksenel seviyede yoğunlaştırılmış bir 

Pax2 +, Eya1 + mezenşimi kütlesi oluşur. Bu nedenle, 

metanefrik mezenkimin spesifikasyonu, Hox11 genlerinin 

aktivitesinden bağımsızdır. Bununla birlikte, Hox11 

üyelerinin birleşik aktivitesi, Gdnf'nin ifadesi için 

gereklidir.ve metanefrik progenitör programının diğer 

özellikleri, Hox11 paraloglarının ilişkili mezenkimal 

hücre türevleri için metanefrik spesifik böbrek sonuçlarını 

belirlediğini düşündürmektedir. Bu modeli desteklemek 

için, Hoxd11'i ektopik olarak ifade eden mezonefrik 

tübüller , bölgesel gen ifadesinin metanefrik özelliklerini 

benimser [46]. Üreter tomurcuğunun metanefrik 

mezenşime doğru büyümesine, bağlanmamış nefron 

progenitörlerinde Cited1'in aktivasyonu eşlik eder. Oysa 

Six2 geçici nefron öncüleri epitheliarizing yakın bölgelere 

ekspresyon devam, Cited1 sadece kaydedilmemiş nefron 

progenitörleri eksprese edilmektedir [47]. Sonuç olarak, 

Cited1'in ifadesi nefron progenitör bölmesini tanımlamak 
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için "altın standart" haline geldi. Şaşırtıcı bir şekilde 

Cited1 ifadesinin özgüllüğü göz önüne alındığında, Cited1 

aktivitesi böbrek gelişimi için gerekli değildir. Six2 

düzeylerini ve proliferasyon oranlarını inceleyen son 

çalışmalar, nefron progenitör nişinde bölgesel 

heterojenliği tanımlamıştır. Bu zamansal ve mekansal 

olarak farklı progenitör havuzlarının böbreğin gelişim 

programında farklı roller oynayıp oynamadığı net değildir. 

Nefronların tam tamamlayıcısının üretilmesi, nefron 

progenitör kompartmanının genişlemesinin epitelyal renal 

veziküllere olan bağlılığı ile dengelenmesine bağlıdır. 

Gelişmekte olan fare böbreğindeki çoklu hücresel 

ölçümlerin nicelendirilmesi, bu olaylara geniş bir genel 

bakış sağlamıştır. E10.5'teki başlangıç nefron progenitör 

havuzunun boyutu belirsizdir, ancak yeni bir analiz 

yaklaşık 2.000 hücre önermiştir [28]. Daha sonraki 

aşamalardan hücre döngüsü tahminlerini kullanarak, 

e11.5'te hücre sıralamasıyla belirlenen sayılarla 

ekstrapolasyon (12.000 öncül; Kobayashi ve diğerleri, 

2008) ve konfokal görüntüleme (8.000 öncü, A. Combes 

ve M. Little, kişisel iletişim), 4.000 ila 6.800 arasında (A. 

Combes ve M. Little, kişisel iletişim) biraz daha büyük bir 
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başlangıç nüfusu verir. Bu sayıları kullanarak, nefron 

ataları, 1.000.000'den fazla progenitör (A. Combes ve M. 

Little, kişisel iletişim) oluşturmak için fare böbrek 

gelişimi boyunca 174 ila 600 kat genişlemeye maruz kalır. 

Fare ucu niş seviyesinde, nefrojenezin önemli ölçüde 

hızlandığı doğuma kadar nefron öncüllerinin uç nişine 

oranında sürekli bir düşüş vardır. Böbrek gelişimi, farklı 

memeli türlerinde doğumdan farklı zamanlarda 

tamamlandığından, doğum bu olayların gerçek bir 

tetikleyicisidir: örneğin, insanda doğumdan yaklaşık 36 

hafta önce tüm nefron progenitörleri doğum sonrası 3. ila 

4. günde fare böbreğinden kaybolur. Sonuç olarak, gelişim 

periyodu sırasında üretilen nefron popülasyonu yaşam 

boyu popülasyondur. 

Nefron ataları uç niş içinde ayrı bir konuma sahiptir. 

Progenitörler dallanma süreci boyunca uç ile yakın teması 

sürdürür ve bir interstisyel atalar havuzuyla çevrelenir 

(daha sonra bakınız). Hem altta yatan üreter epitelinden 

hem de üstte yatan interstisyel atalardan çıkan farklı 

sinyallerin önemi göz önüne alındığında, bu fiziksel 

düzenlemenin gelişimsel önemi olabilir. Gdnf'ye bağlı 
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üreter tomurcuğunun büyümesini teşvik eden etkileşimler 

için kapak mezenkimindeki Itga8 ve komşu üreterik 

epiteldeki reseptör nefronektini gerekli olsa da, farklı niş 

progenitör hücre katmanlamasını kontrol eden 

mekanizmalar bilinmemektedir. Ancak, bu yolun öncü niş 

organizasyonun düzenlenmesindeki potansiyel eylemi 

doğrudan ele alınmamıştır. Bir Sall1-Kif26b yolu aynı 

zamanda cap mezenşimin üreter tomurcuğuna yapışması 

ile de ilişkilendirilmiştir [48]. Fgf, Bmp, Wnt ve Fat 

sinyallerinin tümü, nefron atalarını düzenlemede önemli 

roller oynar. Üreter uçları tarafından üretilen Fgf9 ve 

CM'deki Fgf9 ve Fgf20, RAS ve PI3K yollarının Fgfr1 ve 

Fgfr2 uyarımı yoluyla nefron progenitörlerinin proliferatif 

genişlemesini düzenler. Bmp7 , üreter epitelinde, kap 

mezenkiminde ve nefron türevlerinde geniş bir şekilde 

ifade edilir. Bmp7 sinyalizasyonu, bir JNK mekanizması 

[49] aracılığıyla ataların sürdürülmesini ve çoğalmasını ve 

Smad tarafından yönetilen süreçler aracılığıyla öncü 

bağlılığını ve Wnt9b'nin eylemi karmaşıktır: Wnt9b, 

progenitör hücrelerin hem proliferasyonu hem de bağlılığı 

için gereklidir [50]. Her iki işlem de, kanonik Wnt 

sinyallemesine yanıt olarak oluşturulan transkripsiyonel 
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kompleksteki bir ko-aktivatör olan Ctnnd1'in aktivitesini 

gerektirir. Ctnnd1 seviyelerinin küçük moleküllü 

modülatörlerinin uygulanması, farklı Wnt sinyalleme 

seviyelerinin kanonik yolun farklı eylemlerini 

destekleyebileceğini göstermektedir: düşük / b-katenin 

düşük proliferasyon sinyali verme ve yüksek / b-katenin 

yüksek nefron indüksiyon sinyali verme [51]. Diğer sinyal 

yollarının da kanonik Wnt sinyallemesine yanıtı modüle 

ettiği düşünülmektedir. Bmp7'ye yönelik Smad eyleminin, 

nefron progenitörlerini bir Cited1 + / Six2 + progenitör 

durumundan Wnt9b / Ctnnd1 indüktif sinyallemeye 

Cited1− / Six2 + yanıt veren hücre durumuna 

dönüştürdüğü varsayılmaktadır. Ayrıca, interstisyel 

progenitörlerden kaynaklanan atipik kaderin 

sinyallemesinin, bitişik nefron progenitör hücre 

farklılaşmasını teşvik ettiği öne sürülmüştür. Bağımsız 

araştırmalar, Dchs ortakları aracılığıyla hareket eden ara 

hücre kaynaklı Fat4 sinyalinin, öncü bağlılığını teşvik 

etmek için gerekli olduğu konusunda hemfikirdir; Fat4 ve 

Dchs1 yokluğunda farklılaşmamış atalar [52]. Ancak, bu 

olaylarda Yap / Taz ve Wnt9b / Ctnnd1 eylemine ilişkin 

çelişkili görüşler vardır. Bir çalışma, Fat4 / Dchs1'in Yap 
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/ Taz'ın nükleer birikimine yönelik olarak progenitör 

farklılaşmasını teşvik ettiğini öne sürüyor. Wnt9b'nin 

öncü yenileme ve farklılaşma teşvik faaliyetlerinin farklı 

transkripsiyonel hedeflerinin karşılaştırılması, nükleer 

Yap / Taz'ın farklılaşmayı teşvik etmek için Wnt9 / Ctnnd1 

ile birlikte hareket ettiğine dair kanıt sağlamıştır. İkinci bir 

çalışma, Fat4 / Dchs1 eyleminin Yap / Taz'dan bağımsız 

olduğunu ve kanonik Wnt sinyal yanıtlarını 

değiştirmediğini, ancak progenitör farklılaşmasında 

muhtemelen paralel bir role sahip olduğunu 

göstermektedir [52]. Bu mekanik farklılıkları çözmek için 

ek çalışma gerekecektir. Fat4'e ek olarak, interstisyel 

progenitörler tarafından üretilen Decorin ayrıca nefron 

progenitör farklılaşmasını teşvik eder, Bmp7 eylemini 

inhibe eder ve böylece nefron progenitörlerini indüktif 

Wnt sinyaline duyarlı hale getirir [53]. Yakın zamanda 

yapılan önemli bir çalışmada, normal böbrek gelişiminden 

öğrenilen dersleri uygulayarak progenitörlerin uygun 

koşullar altında farklılaşma yeteneklerini korurken 

kapsamlı progenitör replikasyonunu destekleyen koşullar 

tespit edilmiştir. Sinyalleşme ağları, hücre durumunu 

kontrol etmek için farklı transkripsiyonel düzenleyici 
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programlarla bağlanır. Burada, birkaç grup, Sall1, Wt1, 

Six2 ve Ctnnd1 [54] dahil olmak üzere anahtar 

transkripsiyonel bileşenlerin hedef etkileşimleri üzerine 

kromatin immünopresipitasyon çalışmaları bildirmiştir . 

Bu çalışmalar, Sall1 ve Six2'nin progenitör bakımının 

örtüşen ve benzersiz hedeflerine işaret etmektedir. Dahası, 

Six2 ile kanonik Wnt transkripsiyonel kompleksleri 

arasında, progenitörleri düzenleyen ve hem protein-

protein hem de doğrudan DNA bağlanma etkileşimlerinin 

aracılık ettiği hücre durumlarını farklılaştıran genlerin 

ekspresyonunu sağlayan güçlendiriciler üzerindeki 

beklenmedik moleküler etkileşimi vurgulamaktadır. İlginç 

bir şekilde, Ctnnd1'in komplekslere katılımı, progenitör 

taahhüdüne kadar gözlemlenmez. Bu bulgular, Ctnnd1 ile 

bağlantılı, kanonik sinyalizasyonla indüklenen 

transkripsiyonel komplekslerin, taahhüt edilmemiş 

progenitör durumunun düzenlenmesinde doğrudan bir 

transkripsiyonel rolüne karşı çıkar, ancak progenitör 

farklılaşmasını başlatmadaki rollerini destekler. 

Progenitör taahhüdünün ilk hücresel kanıtı, hücrelerin 

üreterik dal uçlarının altında pretubular bir kümede 

kümelenmesidir (Şekil 2B). Bu hücre kohortunun 
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hareketini ve birleşmesini belirleyen hücresel mekanizma-

lar ve bunların progenitör havuzundan kesin kökenleri 

anlaşılmamıştır. Fgf8 , Wnt4 ve Pax8'in de novo 

aktivasyonu ön tübüler agregayı ayırt eder. Hem Fgf8 hem 

de Wnt4 sinyalleri, progenitörlerin epitelyal renal veziküle 

sürekli geçişi için gereklidir. Bu yolda, Fgf8, Wnt4'ün 

yukarısında hareket eder, ancak Wnt4'ün hem kendi hem 

de Fgf8 ifadesini sürdürmesi gerekir. Wnt4 , mezenkimal 

pretubular agregatların epitelyal renal veziküllere geçişini 

düzenler. Bunda, Wnt4'e bağlı eylemlerin analizi, oyunda 

farklı yollar önermektedir. Aktivasyonu Lhx1 böbrek 

vezikül doğal Wnt sinyallemesinin gösterge Wnt4 sinyal 

ve Ctnnd1 aktivitesi, hem de gerektirir. Bununla birlikte, 

kanonik Wnt sinyali, epitel oluşumunu açıkça inhibe eder 

( Park ve diğerleri, 2007 ) ve biyokimyasal ve hücresel 

çalışmalar, epitel geçişinde kanonik olmayan, Ca2 + / 

NFAT'a bağlı sinyalleşmeye işaret etmektedir [55]. Epitel 

oluşumunun altında yatan hücresel mekanizmalar 

belirlenmemiştir. Epitel oluşumu, genellikle homofilik 

hücre yapışma moleküllerinin kaderin ailesinin aracılık 

ettiği hücreden hücreye yüzey etkileşimlerini gerektirir. 

Bununla birlikte, baskın epitelyal kadherin, Cdh1, renal 
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vezikül oluşumunun sonrasına kadar mevcut değildir ve 

oluşan renal vezikül içinde bulunan Cdh6, epitel oluşumu 

için gerekli değildir, ancak Cdh6 mutantları bir zayıf 

böbrek fenotipi eEpitelyal vezikül ve türetilmiş 

yapılardaki lümen oluşumu, afadin ve kas dışı miyozin 

hareketinin etkisine bağlıdır. Gen aktivitesinin farklı 

alanları, yeni oluşan renal vezikülü, erken bölgesel 

modellemeyi düşündüren proksimal ve distal alanlara 

ayırır (Şekil 3A; [56]. Gözlenen alanların yetişkin 

nefrondaki farklı kaderlere karşılık geldiğine dair kesin 

kanıtlar, erken nefron aşamalarından itibaren kesin kader 

haritalama çalışmalarını beklemektedir. Notch2 sinyali, 

renal vezikül türevlerindeki (podositler ve proksimal 

tübül) proksimal kaderlerin biçimlendirilmesi için kritik 

öneme sahipken, derecelendirilmiş kanonik Wnt 

sinyallemesi, kalan medial ve distal segmentlerin 

spesifikasyonunda rol oynadı [57]. Renal vezikül 

türevlerinde ortaya çıkan polarite, nefron oluşturan 

epitelin üreterik epitele yakınlığı ile ilişkilidir: distal 

belirteçler, üreter epiteline en yakın hücrelerde aktive olur. 

Üreter epitelinden gelen polarize Wnt sinyalleri (Wnt9b 

dahil), renal vezikül polaritesinin düzenlenmesinde çekici 
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adaylardır. Bununla birlikte, izole edilmiş metanefrik 

mezenkim, üreter epitelinin yokluğunda uygun bir indüktif 

sinyal aldığında desenli nefron yapıları oluşabilir. Bu 

farklı sonuçlar, eğer renal veziküller kendi kendine 

polariteyi stokastik olarak düzenlerken, üreterik epitelden 

türetilen sinyaller bu süreci önyargılı ve etkili bir şekilde 

yönlendirirse açıklanabilir. 

Erken nefron morfogenezinin altında yatan hücresel 

dinamikler tam olarak anlaşılmamıştır. Büyüme ve 

dramatik epitelyal yeniden düzenleme, böbrek 

vezikülünün S-şekilli bir gövdeye geçişine eşlik eder 

(Şekil 3A). Eşit olmayan proliferasyon, distal uzamanın 

uzatılmasında rol oynayabilir. S şekilli bir gövdeye geçişte 

farklı aşamaların kapsamlı bir 3 boyutlu karşılaştırması 

olmadığından, oyunda tekrarlanabilir bir stereotipik 

sürecin olup olmadığı net değildir. Bununla birlikte, distal 

S-şekilli gövde ile üreterik epitel arasında bir epitel 

bağlantısı kurulduğunda, yeni oluşan nefronun proksimo -

distal ekseni boyunca belirgin bir moleküler heterojenlik 

vardır. Sınırlı kader haritalama çalışmaları, S şeklindeki 

vücutta gen ifadesinin kısıtlı alanları ile yetişkin nefron 
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anatomisi arasında bir miktar uzamsal tutarlılığa işaret 

etmektedir (Şekil 3B; [58]. Proksimal olarak, 

transkripsiyonel düzenleyiciler Mafb , Wt1 ve Lmx1b'nin 

ifadesi , podosit spesifikasyonunun başlangıcını işaretler 

ve daha sonraki podosit programlarını düzenler. S 

şeklindeki gövdenin orta bölümü, iki Notch ligandını, Jag1 

ve Dll1'i ve Notch reseptörünü modifiye eden bir enzim 

olan Lfng'yi kodlayan genlerin ekspresyonu ile 

sınırlandırılmıştır ve Notch sinyalinin proksimal nefron 

kaderini düzenleyebileceğini düşündürmektedir. Bu 

görüşle tutarlı olarak, Notch sinyali, Notch2 reseptörü 

podosit ve proksimal tübül kaderlerini düzenler. Çentik 

ligandları serbestçe yayılmadığından, S-şeklindeki 

gövdenin eğriliği, proksimal epitelde Notch2 + ile temas 

eden orta segmentte üretilen Çentik ligandlarını 

kolaylaştırabilir. İlginç bir şekilde, Notch2 duyarlılığı, 

daha önceki Wnt sinyalleri tarafından verilmez [59]. Daha 

olasılıkla, Wnt'ye bağlı epitelizasyon, proksimal nefron 

modelleme sürecini yönlendirmek için uygun uzaysal 

sinyalleme için bir doku bağlamı oluşturur. 

Transkripsiyonel düzenleyiciler Pou3f3, Hnf1b, Irx1 ve 

Irx2, S-şekilli gövdede Dll, Jag1 ve Lfng üreten alanlarla 
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örtüşür. Ekspresyon alanlarında zamansal ve uzamsal 

örtüşmeyi ve dolayısıyla S-şekilli gövdenin orta 

bölümündeki moleküler heterojenlik derecesini 

belirlemek için kesin karşılaştırmalı uzaysal haritalama 

yapılmamıştır. Bununla birlikte, Hnf1b'nin bu diğer 

genlerden daha proksimal olarak uzandığı görülmektedir. 

Hem Pou3f3 hem de Hnf1b, Henle gelişimi döngüsü için 

bağımsız olarak gereklidir. Hnf1b ayrıca proksimal tübül 

için de gereklidir, bir Pou3f3 gereksinimi distal olarak 

makula densaya ve distal kıvrımlı tübüle uzanır. Hnf1b 

mutantlarının fenotipi, Pou3f3 mutantlarından daha 

ciddidir: glomerüller , biriken epitel tüpü aracılığıyla 

toplama kanalına bağlanır ve Pou3f3 , Irx1 / 2 , Dll1, Jag1 

ve Lfng , Hnf1b mutantlarında aşağı regüle edilir. Lef1, 

Sox9 ve Lhx1 dahil olmak üzere çeşitli transkripsiyonel 

düzenleyiciler, S şeklindeki gövdenin en uzaktaki 

hücrelerine uzanır. Bunlardan Lhx1 ve Sox9, distal nefron 

gelişiminde rol oynadı [60]. Şaşırtıcı bir şekilde, son 

derece anormal şekilde biçimlendirilmiş S şeklindeki 

gövdeler bile toplama kanalına kaynaşır, bu da bu kritik 

ara bağlantının uzak nefron örüntüsü olaylarına bağlı 

olmayabileceğini düşündürür. S şeklindeki gövdeden 
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işleyen nefrona doğru gelişim , nefron alanlarının klonal 

genişlemesiyle bağlantılı olarak olgun hücre tiplerinin 

ortaya çıktığını görür [61]. Podosit olgunlaşması, kısmen 

podosit biyolojisinin böbrek hastalığına açık bir şekilde 

bağlanmasıyla geniş bir şekilde karakterize edilmiştir. 

Bununla birlikte, diğer nefron bileşenlerinin 

olgunlaşmasını sağlayan düzenleyici kontroller daha az 

anlaşılmıştır, ancak proksimal tübülde kanal ve taşıyıcı 

gen ekspresyonunun geç farklılaşma programlarının 

yürütülmesinde Hnf1b gibi bazı erken faktörlerin devam 

eden rolleri vardır [62]. Nefron segmentlerinin gelişimi, 

diğer böbrek yapılarının gelişimi ile uyumlu olarak 

gerçekleşir. Örneğin medüller üreterik sistemin 

oluşamadığı Wnt7b mutantlarında Henle ilmeğinin 

uzaması önlenir. Diğer organ sistemlerinde olduğu gibi, 

işlevin tübüler olgunlaşmayı düzenlemede bir rol 

oynaması muhtemeldir; Örnek olarak, aktif sıvı aktarımı, 

yetişkin nefronun hücrelerinde membran proteinlerinin 

epitel polaritesini korur. 
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Geçiş hücresi popülasyonu 

Renal pelvis ve üreteri kaplayan düz kaslar haricinde, 

interstisyel hücre tiplerinin büyük kısmı, transkripsiyonel 

regülatör Foxd1 tarafından belirlenen, kendi kendini 

yenileyen, çok potansiyelli bir progenitör havuzundan 

kaynaklanır [63]. Kesin klonal haritalama mümkün 

olmamasına rağmen, sırasıyla farklı Six2 + ve Foxd1 + 

nefron ve interstisyel progenitör havuzları, muhtemelen 

e10.5'ten önce bir Osr1 + progenitöründen ortaya çıkar. 

E10.5'te, Six2 + metanefrik mezenşimin bir bolusu, Foxd1 

+ hücrelerinin bir halesi ile çevrilidir. Köken izleme, 

nefronun şu anda Six2 + hücre içinde sabitlendiğini 

gösterir. Geçiş kaderi, çoğu Foxd1 + hücresinde de 

sabitlenmiştir. Bununla birlikte, küçük bir yüzde (% 1 ila 

2), e11.0'a kadar Six2 + / Foxd1− nefron progenitörlerine 

geçiş yapabilir [63]. Foxd1, geçiş atası kaderi için gerekli 

değildir ve şu anda kaderi belirleyen mekanizmalar 

belirsizdir. Bir dizi transkripsiyonel düzenleyici, tam 

böbreğin in situ ekspresyon çalışmalarında kolaylıkla 

tanımlanabilen bir interstisyel progenitör prolife 

bunlardan Pbx1, progenitör havuzunun erken 
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olgunlaşmasını engelleyerek progenitör durumunun 

korunmasında rol oynar [64]. Kader haritalaması, komşu 

Six2 + nefron atalarının bağlılığına paralel olarak Foxd1 + 

atalarının Foxd1− ara hücre tiplerine sürekli bağlılığını 

göstermektedir (Şekil 2B;[63]. Çoğunlukla, Foxd1 

havuzunun soyundan gelenler, glomerulusun mezanjiyal 

hücrelerini oluşturan vasküler endotelyum ve böbrek 

damarlarının geri kalanını düzenleyen fonksiyonel olarak 

ilişkili perisitler ile yakından ilişkilidir. Foxd1 soyundan 

gelenler ayrıca arteriyel sistemle ilişkili düz kas ve düz kas 

türevleri üretirler, özellikle renin jukstaglomerüler hücre 

tiplerini salgılarlar (Şekil 1C). Hücresel çeşitliliğin, belirli 

bir hedef dokuya yönelik ortak bir interstisyel hücre 

tipinin önceden biçimlendirmesini veya lokal tepkilerini 

ne ölçüde yansıttığı eleştirel olarak incelenmemiştir, ancak 

özellikle arteriyole bağlı düz kasta bölgesel plastisite için 

kanıtlar vardır. İnterstisyel hücreler ve vasküler hücrelerin 

etkileşimi en çok normal glomerüler fonksiyon için kritik 

olan vasküler düğüm oluşumunda belirgindir. Bu, 

mezanjiyal hücreler tarafından desteklenen çoklu 

döngülerden oluşur. Mezanjiyal hücre programları için 

hem Notch hem de Pdgfrb sinyallemesi gereklidir ve 
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bunların yokluğunda vaskülatür tutam çöker. Ayrıca, 

Foxd1 veya Foxd1 interstisyel progenitör türevlerinin 

kaybı, renal arter ağacının oluşturulmasında normal 

interstisyel hücre tipleri için bir gereksinim olduğunu 

gösterir. Daha az açık olan ise, interstisyel hücre tipleri ile 

nefronun renal tübüler bileşeni arasındaki potansiyel 

etkileşimdir. Burada, kilit hücresel oyuncuların şekli, 

boyutu ve yakın konumu, hücre tipine özgü etkileşimlerin 

çözümünü belirli bir zorluk haline getirir. 

Vasküler ve sinirsel gelişim 

Organ eksplantlarının analizi ve in vivo vasküler gelişimin 

izlenmesi , fare böbreğini vaskülarize etmek için birçok 

yolu destekler. Osr1 + öncüllerinin soyundan gelen 

glomerüler vasküler progenitörler, ilk böbrek anlageninde 

bulunur ve Flk1 + vasküler progenitörler, daha sonraki 

aşamalarda uç nişinde çatallanan dal uçları arasında 

toplanır (Şekil 2B; [56]. Bununla birlikte, gelişmekte olan 

böbreğe vasküler içe büyüme, böbreklerin yeni doku 

bölgelerine aşılanmasında da mümkündür. Bu, glomerüler 

vaskülatür ve ana arter ağacı için farklı gelişimsel 

kökenleri önerebilirken, greft kaynaklı anomaliler 
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potansiyeli olmaksızın bu sorunu çözmek için kesin 

deneyler bugüne kadar mümkün olmamıştır. Nefronla 

ilişkili vaskülatürdeki ilk organizasyon, vasküler 

hücrelerin, oluşan S şeklindeki gövdenin glomerüler 

yarığındaki yakınsamasıyla görülür (Şekil 3A). Bu, 

muhtemelen Vegfa ile çakışır ve muhtemelen Vegfa 

tarafından yönlendirilir: Vegfa, podosit öncülleri 

tarafından üretilir ve Vegfa sinyalinin bitişik glomerüler 

vaskülatürü koruduğu ve endotelyal fenestrasyonu teşvik 

ettiği olgun podositlere devam eder. Glomerüler 

vaskülatür için gerekli olan ikinci bir sinyal verme ekseni, 

podositler ve mezanjiyal hücreler tarafından salgılanan 

Cxcl12'nin endotelyal Cxcr4 aktivitesini düzenlediği 

Cxcl12 / Cxcr4 yoludur. Glomerulus içindeki vasküler 

teşvik edici aktiviteler, vasküler hücre sayılarının Sem3a 

inhibisyonu ile karşılanabilir. Son deneyler ayrıca, 

peritübüler vaskülatürün korunmasında renal tübül 

kaynaklı Vegfa'nın rolünü vurgulamaktadır [65]. Böbrek 

fonksiyonu ve böbrek sağlığı için kritik olmasına rağmen, 

böbrek damar sistemi gelişimsel bir perspektiften 

yeterince anlaşılmamıştır. Renal vaskülatür mimarisini ve 

endotel hücre farklılaşmasını ve fonksiyonunu oluşturan 
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moleküler programlar kapsamlı bir şekilde karakterize 

edilmemiştir. 

 Böbreğin sempatik innervasyonu, sempatik girdinin 

cerrahi olarak deinervasyonuyla hipertansiyonu azaltma 

potansiyeli göz önüne alındığında önemli ölçüde ilgi 

çekmiştir. Bununla birlikte, sempatik sinir düzenlemesinin 

yetişkin fizyolojik eylemi kapsamlı bir şekilde çalışılmış 

olsa da, sinir ağını oluşturan gelişim programları, modern 

izleme, kader haritalama ve moleküler yaklaşımlarla 

kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır. Renal olmayan 

çalışmalar, çeşitli hayvan modellerinde vasküler ve nöral 

hücreler tarafından paylaşılan rehberlik yollarını 

vurgulamıştır. Böbrekte, sempatik aksonal süreçler, diğer 

sistemlerde emsal verildiğinde, böbreğe giden ana 

arteriyel girdiyi yakından takip eder; arteriyel ve sempatik 

sistemlerin fiziksel bağlantısının, paylaşılan rehberlik 

ipuçlarının koordineli algılanmasını yansıtabileceğini 

tahmin etmek mantıklı görünmektedir. 
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