
ÜRİNER SİSTEMİN 
GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Şenay DEVECİ



ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ        

DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOLOJİK 

AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 

Şenay DEVECİ1 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Atatürk Vocational School of Health Services, Diyarbakır, Turkey 



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by any means, including 

photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without 

the prior written permission of the publisher, except in the case of brief 

quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial 

uses permitted by copyright law.  

Institution of Economic Development and Social Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. The 

first degree responsibility of the works in the book belongs to the authors. 

Iksad Publications – 2022© 

 

ISBN: 978-625-8246-86-5 

Cover Design: İbrahim KAYA 

November / 2022  

Ankara / Türkiye 

Size = 14,8x21 cm 

 

 

 

 



i | ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOLOJİK 
AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

ÖN SÖZ       

Üriner sistem, bir çift böbrek, böbreklerden mesaneye uzanan 

bir çift üreter ve mesaneden vücut dışına uzanan üretradan 

meydana gelmektedir. Böbrekler vücut sıvısını ve elektrolitleri 

tutarken metabolik atıkları uzaklaştırmaktadırlar. Böbrekler 

büyük, kırmızımsı, fasülye şeklinde organlar olup, posteriyor 

abdominal kavitenin retroperitoneal aralığında, kolumna 

vertebralisin her iki yanında yer almaktadırlar. On ikinci torasik 

vertebradan 3. lomber vertebraya uzanırlar ve sağ böbreğin 

pozisyonu hafifçe daha aşağıdadır.Böbreğin yapısı ve 

fonksiyonel özelliklerini histolojik açıdan ele aldığımız bu kitap 

görsellik ve içerik olarak okuyucularımıza büyük katkı 

sağlayacağını dününmekteyiz.  

 

 

 

 

 

 



Şenay DEVECİ | ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii | ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

İÇİNDEKİLER 

 
ÖN SÖZ ______________________________________________ i 

İÇİNDEKİLER _______________________________________ iii 

GİRİŞ ________________________________________________ 5 

BÖBREĞİN GENEL YAPISI _____________________________ 7 

Kapsül _______________________________________________ 9 

Korteks ve Medulla _____________________________________ 9 

Böbrek Lobları ve Lobülleri ______________________________ 12 

Nefron ______________________________________________ 13 

Nefronun Genel Düzenlenişi _____________________________ 15 

Nefron Tüpleri ________________________________________ 18 

Nefron Tipleri ________________________________________ 21 

Toplama Tübülleri ve Boruları ____________________________ 22 

Böbreğin Filtrasyon Aparatı ______________________________ 22 

Mezangiyum__________________________________________ 32 

Jukstaglomerüler Aparat_________________________________ 34 

BÖBREK TÜBÜL FONKSİYONU ________________________ 40 

Proksimal Kıvrımlı Tübül _______________________________ 40 

Proksimal Düz Tübül ___________________________________ 43 

Henle Kulbunun İnce Segmenti ___________________________ 45 

Distal Düz Tübül ______________________________________ 48 

Distal Kıvrımlı Tübül ___________________________________ 50 



Şenay DEVECİ | iv 

 

İNTERSTİSYEL HÜCRELER ___________________________ 54 

BÖBREĞİN HİSTOFİZYOLOJİSİ ________________________ 56 

KAN DESTEĞİ _______________________________________ 61 

LENF DAMARLARI ___________________________________ 66 

SİNİR DESTEĞİ ______________________________________ 66 

ÜRETER, MESANE VE ÜRETRA ________________________ 67 

Üreterler _____________________________________________ 70 

Mesane ______________________________________________ 71 

Üretra _______________________________________________ 73 

Kanatlılarda Üriner Sistem _______________________________ 77 

Nefron ______________________________________________ 80 

Kaynaklar ____________________________________________ 86 

 

 

 

 

 

 

 



5 | ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

GİRİŞ     

Üriner sistem, bir çift böbrek, böbreklerden mesaneye uzanan 

bir çift üreter ve mesaneden vücut dışına uzanan üretradan 

meydana gelmektedir. Böbrekler vücut sıvısını ve elektrolitleri 

tutarken metabolik atıkları uzaklaştırmaktadırlar (1). Akciğer ve 

karaciğer gibi böbrekler de gerekli maddeleri tutarken atıkları 

uzaklaştırırlar. Suyu, gerekli elektrolitleri ve metabolitleri 

vücutta tutarlar ve metabolizma ürünü artıkları uzaklaştırırlar. 

Böbrekler, ekstraselüler sıvının içerik ve hacminin 

düzenlenmesinde ve idamesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Ayrıca vücut sıvıları fazla asidik hale geldiğinde hidrojen 

iyonlarını atarak ya da vücut sıvıları fazla bazik hale geldiğinde 

bikarbonat atarak asit-baz dengesinin idamesi için de 

vazgeçilmezdirler (2). Böbrekler yüksek düzeyde vasküler 

organlardır. Kardiyak outputun yaklaşık %25’ini alırlar. 

Böbrekler, başlangıçta kanın glomerüler ultrafıltratı (ya da 

primer idrar) halindeki ve daha sonra böbrek hücrelerinin 

selektif geri emilim ve spesifik salgıları ile modifıye edilen 

idrarı üretmektedirler. Sonuçta oluşan idrar, ürcterler taraf,ndan 

mesaneye iletilir ve üretra yoluyla atılıncaya kadar burada 

tutulur. Sonuçta oluşan idrar, su ve elektrolitlerin yanmda üre, 
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ünk asit ve kıratının gtbi atık ürünleri ve çeşitli maddelerin yıkım 

ürünlerini içermektedir (3). 

Böbrek aynı zamanda bir endokrin organ gibi fonksiyon görür. 

Böbreklerin endokrin aktiviteleri 

• Azalan kan oksijen konsantrasyonuna yanıt olarak kemik 

iliği üzerinde etki eden ve kırmızı kan hücresi oluşumunu 

düzenleyen bir glikoprotein hormon olan eritropoetinin 

(EPO) sentezlenmesi ve salgılanması. EPO, renal korteks- 

teki peritübüler kapillerlerin endotel hücreleri tarafından 

sentezlenir ve kemik iliğindeki eritrosit progenitörü (Er- 

P) hücrelerin yüzeyinde eksprese edilen spesifik 

resep¬törler üzerinde etki eder. Eritropoetinin 

rekombinant formu (RhEPO) son dönem renal hastalığı 

bulunan has¬talardaki aneminin tedavisinde 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda, azidotimidin (A2T) gibi 

antiretroviral ilaç tedavisi altındaki AIDS hastalarında 

gelişen kemik iliği süpresyonu nedeniyle oluşan anemiyi 

tedavi etmek için de kullanılmaktadır. 

• Kan basıncının ve kan hacminin kontrolünden sorumlu bir 

asit proteaz enzim olan reninin sentezlenmesi ve 
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salgılanması. Renin jukstaglomerüler hücreler tarafından 

üretilir ve dolaşımdaki anjiyotensinojenin anjiyotensin I e 

dönüşümünü sağlar. 

• Karaciğerde üretilen ve bir steroid prekürsörü olan 25- OH 

vitamin Da’ün hormonal olarak aktif formu olan 1»25—

(OH)T vitamin D3’e hidroksilasyonu. Bu aşama, temelde 

lahidroksilaz enziminin aktivitesini stimüle eden ve aktif 

hormon üretimini arttıran paratiroid hormon (PTH) 

tarafından düzenlenmektedir. 

BÖBREĞİN GENEL YAPISI 

Böbrekler büyük, kırmızımsı, fasülye şeklinde organlar olup, 

posteriyor abdominal kavitenin retroperitoneal aralığında, 

kolumna vertebralisin her iki yanında yer almaktadırlar. On 

ikinci torasik vertebradan 3. lomber vertebraya uzanırlar ve sağ 

böbreğin pozisyonu hafifçe daha aşağıdadır. Her böbrek 

yaklaşık 10 cm uzunluğunda X 6,5 cm genişliğinde (konkav 

kenardan konveks kenara) X 3 cm kalınlığındadır (4). Her 

böbreğin üst kutbunda renal fasiyaya ve kalın bir koruyucu 

perirenal adipoz dokuya gömülü bir adrenal bez bulunmaktadır. 

Böbreğin mediyal kenarı konkavdır ve içinden renal damarlar ve 
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sinirlerin geçtiği ve üreterin renal pelvis adı verilen genişlemiş 

huni şekilli başlangıcının çıktığı hilus denen derin vertikal bir 

fıssürü içerir. Böbrek boyunca alınan bir kesit, böbrek 

hilusunda, renal sinüs adı verilen boşlukta yer alan bu yapdarın 

ilişkilerini gösterir (5). İllüstrasyonda gösterilmemiş olmasına 

rağmen, bu yapıların arasındaki ve çevresindeki boşluk büyük 

oranda gevşek bağ dokusu ve adipoz doku ile doludur. 

 

Şekil 1. Böbrek kesitinin genel yapısı. 
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Kapsül 

Böbreğin yüzeyi bağ dokusu yapısında bir kapsül tarafından 

sarılmıştır. Kapsülün iki ayrı tabakası vardır: fıbroblastların ve 

kollajen fiberlerinin oluşturduğu bir dış tabaka ve hücresel 

komponent olarak miyofibroblastların bulunduğu bir iç 

tabakadır. Miyofibroblastların kasılma özellikleri, böbrek 

fonksiyonunda değişikliklere eşlik edebilen hacim ve basınç 

değişikliklerine direnç gösterilmesine yardımcı olabilir. 

Bununla birlikte spesifik rolü bilinmemektedir. Kapsül hilusta 

içe döner ve burada sinüsü kaplayan bağ dokusunu 

oluşturduktan sonra kalikslerin ve renal pelvisin duvarını 

oluşturan bağ dokusu ile devam eder (6).  

Korteks ve Medulla 

Taze, ortadan ikiye kesilmiş böbreğe çıplak gözle bakıldığında 

iki farklı bölgeye ayrıldığı gözlenir: 

- Kortes dıştaki kırmızımsı kahverengi kısım 

- Medulla, daha açık renkli iç kısım 

Fikse edilmemiş böbreğin kesit yüzeyinde görülen renk, 

organdaki kan dağılımını yansıtır. Böbrekten geçen kanın 
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yaklaşık %90-%95’i kortekste, %5-%10’u ise medulladadır. 

Korteks, renal korpüsküller ve onlarla ilişkili tübüller ile 

karakterizedir. 

Korteks, renal korpüsküller ile birlikte nefronun kıvrımlı 

tübülleri ve düz tübülleri, toplama tübülleri (ya da toplayıcı 

tübüller), toplama boruları (ya da toplayıcı kanallar) ve yoğun 

bir vasküler destekten oluşmaktadır. Nefron, böbreğin temel 

fonksiyonel birimidir ve takip eden bölümde tanımlanmaktadır. 

Renal korpüsküller, çıplak gözle çok zor görülen küre şeklindeki 

yapılardır. Nefronun başlangıç segmentini oluştururlar ve 

glomerül adı verilen eşsiz bir kapiller ağ içerirler. Böbrek 

yüzeyine dik açıyla korteksten geçen bir kesit alındığında, 

medulladan çıkıyor gibi görünen bir seri vertikal çizgilenme 

görülür (7). Bu çizgilenmeler medullar ışınlardır (Ferrein). 

Çizgiler medulladan yayılıyormuş izlenimi verdiği için adları 

görünümlerini yansıtır şekildedir. Yaklaşık 400-500 medullar 

ışın medulladan kortekse uzanmaktadır. Her bir medullar ışın, 

düz tübüller ve toplama boruları topluluğudur. Ayrıca her bir 

medullar ışın, nefronların düz tübüllerini ve toplama borularını 

içermektedir. Medullar ışınlar arasındaki alanlarda, renal 

korpüsküller, nefronların kıvrımlı tübülleri ve toplama tübülleri 
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yer almaktadır. Bu alanlara kortikal labirent denir. Her bir nefron 

ve o nefronun toplama tübülü [Ing. collecting tubule], (medullar 

ışındaki bir toplama borusuna bağlanmaktadır) ürinifer tübülü 

[tng uriniferous tubule] meydana getirmektedir. Medulla, düz 

tübüller, toplama boruları ve özel bir kapiller ağ olan vaza rekta 

ile karakterizedir. Nefronların düz tübülleri ve toplama boruları 

[tng. coltec- tingduct] korteksten medullaya uzanırlar. Bunlara 

vaza rekta adı verilen ve çeşitli tübüllere paralel uzanan bir 

kapiller ağ eşlik etmektedir (8). 

Medulladaki tübüller, düzenlenişleri ve uzunluklarındaki 

farklılık nedeniyle, beraberce piramit adı verilen konik yapılar 

meydana getirmektedirler. İnsan böbreğinde genellike 8-12, en 

fazla 16 piramit bulunabilmektedir Piramitlerin tabanları 

kortekse, apikal bölgeleri renal sinüse bakar. Her piramit bir dış 

medulla (kortekse komşu) ve bir iç medullaya ayrılmıştır. Dış 

medulla, iç bant ve dış bant olmak üzere alt bölümlere ayrılmıştır 

(9). Taze bir numunenin piramidinden geçen sagital kesitte 

zonlar ve bantlar kolayca fark edilmektedir. Bunlar, nefronun 

farklı parçalarının piramit içinde spesifik seviyelerde 

yerleşimlerini yansıtmaktadırlar. Renal sütunlar, medulla içinde 

yer alan kortikal dokuyu temsil etmektedirler. Piramitlerin 
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üzerinde yer alan kortikal doku başlıkları, perifere uzanıp 

piramidin lateral kısmının çevresinde renal sütunları (Bertin) 

oluşturmaya yetecek kadar geniştirler. Her ne kadar renal 

sütunlar kortikal dokuyla aynı içeriğe sahip olsalar da, 

medullanın parçası olarak kabul edilmektedirler. Aslında, 

kortikal dokunun miktarı o kadar fazladır ki, dondurma 

külahının kenarlarından taşan büyük bir kaşık dondurma gibi 

piramidin kenarlarından “taşar”. Her bir piramidin papilla olarak 

bilinen apikal kısmı, renal pelvisin kupa şekilli bir uzantısı olan 

minör kalikslere açılmaktadır. Papillanın ucu area kribroza 

olarak bilinir ve toplama borularının açıklıkları tarafından 

delinmiştir. Minör kaliksler, renal pelvisin ana bölmeleri olan iki 

ya da üç majör kaliksin dallarıdırlar (10). 

Böbrek Lobları ve Lobülleri 

Bir böbrekteki lobların sayısı medullar piramitlerin sayısına 

eşittir. Her medullar piramit ve bunun taban ve kenarlarındaki 

ilişkili kortikal doku (her komşu renal sütunun yarısı) bir böbrek 

lobunu oluşturmaktadır. Gelişmekte olan fetal böbreğin lob 

halindeki organizasyonu belirgindir. Her lob, organın dış 

yüzeyinde konveks (dış bükey) bir çıkıntı olarak görünmektedir, 

fakat bu görünüm sıklıkla doğumdan sonra kaybolur. Bununla 
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birlikte, fetal böbreğin yüzey konvekslikleri gençlik yıllarına ve 

bazı olgularda yetişkinliğe kadar sürebilir. İnsan böbreklerinin 

her biri 8-18 lob içermektedirler. Bazı hayvanların böbrekleri 

sadece bir piramite sahiptirler. Bu böbrekler, insanın multilobar 

böbreğinin aksine unilobar olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bir 

lobül, bir toplama borusu ve onun drene ettiği tüm nefronlardan 

oluşmaktadır. Böbrek lobları, merkezde bulunan medullar ışın 

ve onu çevreleyen kortikal materyalden oluşan lobüllere 

bölünmektedir (11). 

Nefron 

Nefron, böbreğin yapısal ve fonksiyonel birimidir. Her bir insan 

böbreği yaklaşık 2 milyon nefron içermektedir. Nefronlar idrar 

üretiminden sorumludurlar ve diğer bezlerin salgı kısımlarına 

karşılık gelmektedirler. Toplama boruları idrarın son 

konsantrasyonundan sorumludurlar ve ekzokrin bezlerde salgı 

ürününün konsantrasyonunu modifiye eden kanalların 

analoğudurlar. Salgı ve kanal bölümleri tek bir epitelyal 

çıkıntıdan gelişen tipik ekzokrin bezin aksine, nefronlar ve 

toplama tübülleri ayrı primordiyumlardan kaynaklanırlar ve 

daha sonra birleşirler (12). 
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Şekil 2. Nefron illüstrasyonu. 
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Nefronun Genel Düzenlenişi 

Nefron, renal korpüskülden ve bir tübül sisteminden 

olunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, renal korpüskül 

nefronun başlangıcını temsil etmektedir. On-yirmi kapiller 

halkasından oluşan bir kapiller yumağı olan glomerül ve onu 

çevreleyen, renal kapsül ya da Bowman kapsülü adı verilen çift 

tabakalı epitelyal bir kupadan oluşmaktadır. Bowman kapsülü, 

nefronun, glomerüler kapillerlerden geçen kanın filtrasyona 

uğrayarak glomerüler ultrafiltratı oluşturduğu başlangıç 

kısmıdır. Glomerüler kapillerler bir afferent arteriyol tarafından 

beslenirler ve daha sonra böbrek tübüllerini beslemek üzere 

dallanarak yeni bir kapiller ağ oluşturan bir efferent arteriyol 

tarafından drene edilirler. Afferent ve efferent arteriyollerin 

Bowman kapsülünün pariyetal tabakasından girdikleri ve 

çıktıkları bölgeye damar kutbu denir. Bu bölgenin karşı tarafı 

renal korpüskülün idrar kutbudur ve burada proksimal kıvrımlı 

tübül başlar (13). 

Bowman kapsülünden sonra nefronun diğer kısımları (tübüler 

parçalar) aşağıdakilerdir: 
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- Proksimal kalın segment, proksimal kıvrımlı tübülden 

(pars konvoluta) ve proksimal düz tübülden (pars rekta) 

oluşmaktadır 

- İnce segment, Henle kulbunun ince parçasını 

oluşturmaktadır 

- Distal kalın segment, distal düz tübülden (pars rekta) ve 

distal kıvrımlı tübülden (pars konvoluta) oluşmaktadır 

Distal kıvrımlı tübül, sıklıkla bir bağlayıcı tübül üzerinden 

toplama tübülüne bağlanır ve böylece ürinifer tübülü (nefron artı 

toplama tübülü) oluşturur. 

 

Şekil. 3. (a) Renal korpüskül, glomerülüs adı verilen yoğun bir kapiler ağa 

sahiptir. b) Mikroskop görüntüsünde renal korspüskülün önemli histolojik 
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yapılarını görmekteyiz. Yoğun bir kapiller ağa sahip olan glomerülüs (G), 

kapsüller boşluk (CS) ile çevrili olup bu boşluk da Bowman kapsülünün 

parietal katmanıyla (PL) kaplıdır. Korpüskülün yanında nefronun macula 

densası (MD), proksimal convoluted tübül (PCT) ve distal convoluted tübül 

(DCT) seksiyonu görülmektedir. (c) Kapilleri saran filtrasyon membranında, 

kapiller fenestrasyonlarda ve filtrasyon slitlerde (pedisellerin arasında) bir 

basınca maruz kalan kan plazmasından oluşan filtrat, kan plazmasından 

ayrılarak idrar oluşumuna katılır. (d) Taramalı elektron mikroskop (SEM) 

görüntüsünde podosit, pedisel ve glomerüler kapilleri saran prosesleri 

görüyoruz.  

 

Şekil. 4. Böbreğin Histolojik kesiti 
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Nefron Tüpleri 

Nefronun tübüler segmentleri, seyir şekillerine (kıvrımlı ya da 

düz), yerleşimlerine (proksimal ya da distal) ve duvar 

kalınlıklarına göre (kalın ya da ince) adlandırılmaktadırlar. 

Bovvman kapsülünden itibaren nefronun ardışık kısımları 

aşağıdaki tübüllerden oluşmaktadır: 

- Proksimal kıvrımlı tübül, Bovvman kapsülünün idrar 

kutbundan kaynaklanır. Çok kıvrımlı bir seyir izler ve 

medullar ışına girerek proksimal düz tübül olarak 

devam eder. 

- Proksimal düz tübül, sıklıkla Henle kutbunun inen kalın 

kolu olarak adlandırılır ve medullaya iner. 

- İnen ince kol, proksimal düz tübülün medulladaki 

devamıdır. Keskin bir dönüş yapar ve kortekse doğru 

geri döner. 

- Çıkan ince kol, inen ince kolun keskin dönüşü sonrası 

devamıdır. 

- Distal düz tübül, aynı zamanda Henle kulbunun çıkan 

kalın kolu olarak da adlandırılmaktadır ve çıkan ince 

kolun devamıdır. Distal düz tübül medulla boyunca 
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yükselir ve kaynaklandığı böbrek korpuskulünün 

vakınına ulaşmak üzere medullar ışın içinde kortekse 

girer. Daha sonra distal düz tübül medullar ışından 

ayrılır ve kaynaklandığı renal korpuskülün damar 

kutbuna temas eder. Bu noktada. tübülün glomerülün 

afferent anteriyolüne komşu epitcl hücreleri makula 

densayı oluşturmak üzere modifiye olmuşlardır. Daha 

sonra distal düz tübül korpüskül bölgesinden ayrılır ve 

distal kıvrımlı tübül olur. 

- Distal kıvrımlı tübül, proksimal kıvrımlı tübüle göre 

daha az kıvrımlıdır. Dolayısıyla, kortikal labirenti 

gösteren bir kesitte proksimal tübül kesitlerinden daha 

az distal tübül kesiti izlenir. Sonlanma noktasında, 

distal kıvrımlı tübül, kavisli toplama tübülü ya da 

basitçe bağlayıcı tübül adı verilen daha kısa bir tübül 

aracılığıyla medullar ışının içinde yer alan bir toplama 

borusuna boşalır. 

Henle kulbu, nefronun U şekilli kısmının tamamını 

oluşturmaktadır. Proksimal düz tübül, inen ince kol ve onun 

keskin dönüşü, çıkan ince kol ve distal düz tübüle beraberce 

Henle kulbu adı verilir. Bazı nefronlarda inen ve çıkan ince 
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segmentler çok kısa olduğundan, keskin dönüş distal düz tübül 

tarafından yapılabilir (14). 

 

Şekil 5. (a)   Mikroskop görüntüsünde, renal korpüskülün tübüler 

polü (TP) görülmektedir. Bu yapı proksimal kıvrımlı tübülün (P), 

Glomerülüs (G) ve parietal tabaka arasındaki üriner boşluk (U) proksimal 

tübüllerin lümenine drene olur. Proksimal tübül lümeni, brush border ve bu 

yapıdaki proteinler nedeniyle dolu gibi gözükmektedir. Tersine, distal 

kıvrımlı tübüldeki (D) lümense boş gözükür, çünkü burada brush border ve 

buna bağlanan proteinler bulunmaz. (b)   Burada yoğun bir vaziyette 

peritübüler kapillerler ve oklarla gösterilen venülleri görmekteyiz. Venül 

yapıları, proksimal (P) ve distal (D) kıvrımlı tübüller sarar şekildedir. 
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Nefron Tipleri 

Renal korpüsküllerin korteks içindeki yerleşimlerine göre bazı 

nefron tipleri tanımlanmıştır: 

- Subkapsüler nefronların ya da kortikal nefronların renal 

korpüskülleri korteksin dış kısmında yer almaktadır. 

Sadece dış medullaya uzanan kısa Henle kulpları 

bulunmaktadır. Daha önce tarif edilmiş olan, keskin 

dönüşünü distal düz tübülün oluşturduğu nefronlara 

örnektirler. 

- Jukstamedullar nefronlar, toplam nefron sayısının 

yaklaşık sekizde birini oluşturmaktadırlar. Renal 

korpüskülleri medullar piramidin tabanına yakın 

yerleşimlidir. Uzun Henle kulpları ve piramidin iç 

bölgesine uzanan uzun çıkan ince segmentleri vardır. 

Bu yapısal özellikler idrar konsantrasyon 

mekanizmaları için gereklidirler. 

- Ara nefronların ya da midkortikal nefronların 

korpüskülleri korteksin orta bölgesindedir. Henle 

kulpları orta uzunluktadır. 
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Toplama Tübülleri ve Boruları 

Toplama tübülleri, kortikal labirentin içinde ya bağlayıcı 

tübüller ya da kavisli toplama tübülleri olarak başlarlar ve 

medullar ışına doğru ilerleyerek toplama boruları ile birleşirler. 

Korteks içindeki toplama boruları kortikal toplama boruları 

olarak adlandırılmaktadırlar. Kortikal toplama boruları 

medullaya ulaştıklarında medullar toplama boruları olarak 

adlandırılırlar. Bu kanallar piramidin apeksine ulaştıklarında 

papiller kanallar (Bellini kanalları) adı verilen ve minör kalikse 

açılan daha geniş (200 mikron kadar) toplama borularını 

oluşturmak üzere birleşirler. Papilla üzerinde bu toplama 

borularının açılma noktalarını içeren alana area kribroza adı 

verilmektedir (15). 

Böbreğin Filtrasyon Aparatı 

Renal korpüskül, glomerül endotelinden, onun altında yer alan 

glomerüler bazal membrandan ve Bowman kapsülünün visseral 

tabakasından oluşan filtrasyon aparatını içermektedir. Renal 

korpüskül, küre şeklindedir ve ortalama 200 mikron çapa 

sahiptir. Glomerüler kapiller yumak ile onu çevreleyen Bowman 

kapsülünün visseral ve pariyetal epitel tabakalarından 
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oluşmaktadır (16). Glomerüler filtrasyon bariyeri adı da verilen 

filtrasyon aparatı, Bowman kapsülünün pariyetal tabakasıyla 

çevrelenmiştir ve üç farklı komponentten oluşmaktadır:  

- Çok sayıda fenestraya sahip olan glomerüler kapiller 

endoteli. Bu fenestralar, diğer kapillerlerdeki 

fenestralara göre daha geniş (70-90 nm çapında), daha 

fazla savıda ve ana hatları bakımından daha 

düzensizdirler. Üstelik diğer kapillerlerdeki fenestra-

larda bulunan diyafram glomerüler kapillerlerde 

bulunmamaktadır. Glomerüler kapillerlerin endotel 

hücreleri, suyun epitelden hızlı geçişine olanak 

sağlayan çok sayıda akuaporin-I su kanallarına 

sahiptirler. 

- Glomerüler bazal membran (GBM). endotel Bowman 

kapsülünün visseral tabakasının hücreler, hücreleri olan 

podositlerin ortak ürünü olan kalın bir (300-370 nm) 

bazal laminadır. Kalınlığı nedeniyle periyodik asit-

Schiff (PAS) yöntemi ile boyanan histolojik kesiderde 

belirgin görünür. GBM, tip IV kollojen, laminin, 

nidojen, entaktin ve bunlarla beraber agrin ve perlekan 

gibi proteogl i kanların yanında çoklu yapışkan 
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glikoproteinlerden meydana gelen bir ağdan 

oluşmaktadır.  

- Bowman kapsülünün visseral tabakası. Bu tabaka po-

dosit ya da visseral epitelyal hücre adı verilen 

özelleşmiş hücreleri içermektedir. Bu hücreler, 

glomerüler kapillerlerin çevrelerine uzantılar uzatırlar. 

Podositler, embriyonik gelişim sırasında, gelişmekte 

olan nefronun kör uçlarının birinden, tübülün uç 

kısmının çift tabakalı epitelyal kupa oluşturmak üzere 

invajinasyonu ile gelişmektedirler. İç hücre tabakası 

(visseral hücre tabakası) bu bölgede oluşan ve glomerül 

adı verilen kapiller ağın komşuluğunda yer alır. Bu 

hücrelerin dış tabakası olan pariyetal tabaka, Bovvman 

kapsülünün yassı hücrelerini oluşturur. Kupa, neticede 

glomerülü içeren küre şeklinde bir yapı oluşturmak 

üzere kapanır. Faklılaşmaları esnasında podositler 

kapillerlerin etrafına uzantılar uzatırlar ve pedisel ya da 

ayaksı uzantı (ayaksı çıkıntı) adı verilen çok sayıda 

sekonder (ikincil) uzantılar geliştirirler. Ayaksı 

uzantılar komşu podositin ayaksı uzantılarıyla 

interdigitasyon yaparlar (iç içe geçerler) ve bu özellik 

tarama elektron mikroskobu ile açıkça görülebilir. 
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Filtrasyon yarığı adı verilen ve interdigitasyon yapan 

ayaksı uzantılar arasında bulunan uzun boşluklar, 

yaklaşık olarak 40 nm genişliğinde dirler ve filtrasyon 

yarık diyaframı adı verilen ve filtrasyon yarığını 

GBM’nin hafif üzerinden geçerek örten çok ince bir 

yapı ile kaplanmışlardır (17). 

Nefrin, filtrasyon yarık diyaframının önemli bir yapısal 

proteinidir. Filtrasyon yarık diyaframı üzerinde yapılan son 

çalışmalar, bu diyaframın kompleks protein yapısının, merkezi 

yoğunluk içeren fermuar benzeri yapraksı bir yapıda olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Transmembran bir protein olan nefrin, 

yarık diyaframının anahtar yapısal ve fonksiyonel bir 

komponentidir. Karşı karşıya bulunan ayaksı uzantılardan çıkan 

nefrin molekülleri yarığın merkezinde etkileşerek (homofılik 

etkileşimler) her iki tarafında porlar bulunan bir merkezi 

yoğunluk oluşturmaktadırlar. Bu interselüler protein kılıf aynı 

zamanda Neph-1, Neph-2, P-kadherin, FAT1 ve FAT2 gibi 

diğer adezyon moleküllerini de içermektedir. Filtrasyon yarık 

diyaframı, podositlerin ayaksı uzantılarının içlerinde bulunan 

çok sayıdaki aktin fılamentlerine sıkıca bağlanmıştır. 

Podositlerin aktin hücre iskeletlerinin düzenlenmeleri ve 
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devamlılıklarının sağlanması, fıltrasyon yarıklarının boyut, 

açıklık ve seçiciliklerinin düzenlenmesi bakımından kritik bir 

süreç olarak ortaya çıkmıştır (1). Nefrin genindeki (NPHS1) 

mutasyonlar, masif proteinüri ve ödem ile karakterize bir 

hastalık olan konjenital nefrotik sendrom ile ilişkilidir. 

Glomerüler kapillerlerin endotelyal yüzeyleri ve subpodosit alan 

da toplam glomerüler fonksiyona önemli katkıda bulunmaktadır 

(1). Filtrasyon aparatı son derece kompleks yarı geçirgen bir 

bariyerdir ve su için yüksek bir filtrasyon hızına, küçük ve orta 

büyüklükteki moleküllerin kısıtlanmadan geçişlerine ve serum 

albüminleri ve diğer büyük proteinlerin neredeyse tamamen 

tutulmasına olanak sağlayan özellikleri bulunmaktadır. Bu 

nedenle filtrasyon aparatı, kesintisiz ekstraselüler bir tabaka olan 

glomerüler bazal membranın her iki tarafında bulunan ve iki 

kesintili hücre tabakası olan glomerüler kapiller endoteli ve 

Bowman kapsülünün visseral tabakasına sahip bir bariyer olarak 

tanımlanabilir. Bu üç tabaka geneleksel olarak glomerüler 

filtrasyon bariyeri olarak tanımlanmıştır, ancak son zamanlarda 

fizyolojik olarak önemli iki ek tabaka olan glomerüler 

kapillerlerin endotelyal vüzevi ve subpodosit alan da filtrasyon 

aparatının parçalan olarak dahil edilmektedir (2).  
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Glomerüler kapillerlerin endotelyal yüzey tabakası, glomerüler 

endotel hücrelerinin luminal yüzeylerine bağlanmış, karbohidrat 

bakımından zengin, kalın (200-400 nm) bir ağdır. 

(Glikozaminoglikan yan zincirleri (heparan sülfat ve kondroidin 

sülfat gibi) ile ilişkili, plazma membranına bağlı ve negatif yüklü 

proteoglikanlardan meydana gelen glikokaliksi ve periferik 

membran proteinlerini içermektedir. Kandan adsorbe edilen 

plazma proteinleri (albüminler) glikokaliksin luminal yüzeyini 

kaplarlar. Subpodosit alan, bir tarafta ayaksı uzantılar ile birlikte 

filtrasyon yarık diyaframlarının, diğer tarafta ise podosit hücre 

gövdesinin arasında kalan dar boşluktur. Bu boşlukların yakın 

zamanda yapılan üç boyutlu rekonstrüksiyonları, bu alanların 

birbirleri ile bağlantılı, ancak yapısal olarak kısıtlayıcı 

karakterlerini onaya koymuştur. Bu alanlar glomerüler 

filtrasyon bariyeri yüzeyinin yaklaşık %60’ını kaplarlar ve 

fıltrasyon aparatının bir tarafından öbür tarafına glomerüler sıvı 

akışının düzenlenmesinde fonksiyon görebilirler (1). 

Glomerüler bazal membran (GBM) fiziksel bir bariyer ve iyon 

seçici bir filtre olarak davranmaktadır. Daha öncede bahsedildiği 

gibi, GBM, Tip IV ve XVIII kollajenler, siyaloglikoproteinler 

ve nonkollajen glikoproteinler (örn, laminin, fibronektin, 
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entaktin) ile birlikte proteogli- kanları (örn., perlekan, agrin) ve 

başlıca heparan sülfat olmak üzere glikozaminoglikanları 

içermektedir. Bu komponentler GBM içinde belli bölgelerde 

yerleşmişlerdir: 

- Lamina rara eksterna, podosit çıkıntılarına komşudur. 

Spesifik olarak heparan sülfat gibi negatif yüklü 

moleküllerin geçişini engelleyen polianyonlar 

bakımından zengindir.  

- Lamina rara interna, kapiller endoteline komşudur. 

Moleküler özellikleri lamina rara eksternanınkilere 

benzemektedir. 

- Lamina densa, iki bazal laminanın üst üste binme 

bölgesidir ve lamina raralar arasında bulunmaktadır. 

Yapısal bir filtre görevi görmek üzere ağsı yapıda 

düzenlenmiş Tip IV kollajen içermektedir. Tip XVIII 

kollajen, perlekan ve agrin, glomerüler bazal 

membranda bulunan anyonik yüklerin büyük 

kısmından sorumludur. Lamina rara interna ve 

eksternada bulunan laminin ve diğer proteinler ise 

endotel hücrelerinin ve podositlerin GBM’ye 

tutunmalarından sorumludurlar. 
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GBM, çoğunlukla yaklaşık olarak 70.000 dalton ya da 3,6 nm 

çaptan daha büyük proteinler (örn., albümin ya da hemoglobin) 

gibi partiküllerin hareketlerini kısıtlamaktadır (18). Albümin her 

ne kadar normalde içerikte yer almasa da, bazen idrarda 

bulunabilir ve bu durum albüminin boyutunun filtrasyon 

bariyerinin etkin por boyutuna yakın olduğunu göstermektedir. 

Lamina raranın polianyonik glikozaminoglikanları güçlü negatif 

yüklere sahiptirler ve 70.000 daltondan küçük de olsa anyonik 

partiküllerin ve moleküllerin GBM'den geçişini 

kısıtlamaktadırlar. Filtrasyon bariyerinin protein tutma 

yeteneğine rağmen, bariyerden her gün birkaç gram protein 

geçmektedir. Bu protein, proksimal kıvrımlı tübülde endositoz 

ile geri emilime tabi tutulmaktadır. Albüminüri, (idrarda belirgin 

miktarda albümin bulunması) ya da hematüri (idrarda belirgin 

miktarda kırmızı kan hücresi bulunması), GBM’de fiziksel ya da 

fonksiyonel hasar varlığını gösterir. Bu gibi durumlarda (örn., 

diyabetik nefropati), özellikle lamina rara eksternadakiler olmak 

üzere anyonik bölgelerin sayısı belirgin olarak azalmıştır (19). 

Filtrasyon yarık diyaframı boyut selektif bir filtre görevi 

görmektedir. Podositlerin ayaksı uzantıları tarafından 

oluşturulan dar yarık porları ve filtrasyon yarık diyaframları, 
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çözünen maddelerin ve çözcülerin filtrasyon bariyerinin bir 

tarafından diğer tarafına geçişlerini kısıtlayan fiziksel bariyerler 

olarak görev yapmaktadırlar (20). Yarık diyaframını oluşturan 

spesifik proteinlerin keşfi, böbreğin filtrasyon aparatının 

fonksiyonlarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Diyaframda yer 

alan proteinlerin çoğu böbreğin normal gelişimi ve fonksiyonu 

için vazgeçilmezdir. Yarık diyaframının mimarisi' gerçek boyut 

selektif filtre özelliklerinin nedenidir ve glomerülün molekül 

eleyici karakteristiklerini belirlemektedir. Filtrasyon yarık 

diyaframının tıkanmasını birkaç mekanizma önlemektedir. 

Bunlar, GBM’deki glikozaminoglikanların negatif yükleri, 

podosit hücre membranının negatif yükleri ve renal 

korpüsküldeki mezangiyal hücrelerin fagositik fonksiyonudur. 

Filtrasyon aparatının farklı komponentlerindeki değişiklikler, 

birbirlerinin fonksiyonlarını etkilemektedir. Glomerüler 

filtrasyon bariyerinin her bir komponentinin moleküler yapı ve 

içeriği, komşu komponentler üzerinde önemli etkilere sahiptir, 

örneğin, GBM’deki moleküler değişikler sadece bu tabakanın 

katkısını değil, aynı zamanda çözünen maddelerin ve 

çözücülerin bir tarafta glomerüler kapiller endotelinden, diğer 

tarafta ise Bowman kapsülünün visseral tabakasından geçiş 
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hızlarını değiştirmektedir. Ayrıca, glomerüler filtrasyon 

bariyerinin pasif değil, kendisini yeniden yapılandırabilen ve 

kendi geçirgenliğini modifıye edebilen aktif bir yapı olduğunu 

anlamak önemlidir (1). 

Bowman kapsülünün pariyetal tabakasını tek katlı yassı epitel 

oluşturmaktadır. Bovvman kapsülünün pariyetal tabakası, 

pariyetal epitelyal hücreleri içermektedir ve tek katlı yassı bir 

epitel oluşturmaktadır. Renal korpüskülün idrar kutbunda 

pariyetal tabaka proksimal kıvrımlı tübülün kübik epiteli ile 

devamlılık göstermektedir. Pariyetal epitelyal hücrelerin 

proliferasyonu bazı glomerülonefrit (glomerülün enflamasyonu) 

tipleri için tipik diyagnostik bulgudur. Bowman kapsülünün 

visseral ve pariyetal tabakaları arasındaki alana İdrar boşluğu ya 

da Bowman mesafesi adı verilir. Burası renal korpüskülün 

filtrasyon aparatı tarafından üretilen glomerüler ultrafiltratın 

(primer idrar) toplandığı haznedir. İdrar boşluğu renal 

korpüskülün idrar kutbunda proksi-mal kıvrımlı tübülün 

lümeniyle devam etmektedir (1). 
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Mezangiyum 

Renal korpüskül, mezangiyal hücreler olarak adlandırılan ek bir 

hücre grubu içermektedir. Bu hücreler ve onların ekstraselüler 

matriksi mezangiyumu oluşturmaktadır. Mezangiyum en çok 

glomerülün vasküler sapında ve komşu glomerüler kapillerlerin 

aralarındaki boşluklarda belirgindir. Mezangiyal hücreler, GBM 

tarafından çevrelenmiş olmaları itibariyle perisitlerle hemen 

hemen aynı şekilde yerleşmişlerdir. Mezangiyal hücrelerin 

yerleşimi sadece renal korpüskülle sınırlı değildir. Bazıları 

korpüskül dışında damar kutbu boyunca yer almaktadır. Burada 

bu hücrelere lacis hücreleri denmektedir ve bu hücreler 

jukstaglomerüler aparat olarak bilinen yapının parçasıdırlar 

(21). 

Mezangiyal hücrelerin önemli fonksiyonları şunlardır: 

- Fagositoz ve endositoz. Mezangiyal hücreler, 

GBM’den ve fıltrasyon yarık diyaframından kalıntıları 

ve çökmüş proteinleri uzaklaştırırlar ve böylece 

glomerüler filtreyi yıkıntılardan uzak tutarlar. Aynı 

zamanda, immün kompleksler de dahil olmak üzere 

çeşitli plazma proteinlerini endositoza tabi tutup 
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işlemektedirler. Glomerüler bariyerin yapısının ve 

fonksiyonunun devamlılığını sağlamak mezangiyal 

hücrelerin primer görevidir. 

- Yapısal destek. Mezangiyal hücreler mezangiyal 

matriksin komponentlerini üretirler ve mezangiyal 

matriks, epitelyal bazal membranın bulunmadığı ya da 

tam olmadığı alanlarda podositler için destek 

sağlamaktadır.  

- Sekresyon. Mezangiyal hücreler, glomerüler hasara 

yanıt olarak merkezi bir rol oynayan interlökin 1 (IL-

1), PGE2 ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü 

(PDGF) gibi çeşitli molekülleri sentezleyip 

salgılamaktadırlar.  

- Glomerüler distansiyonun modülasyonu. Mezangiyal 

hücreler kontraktil özelliklere sahiptirler. Geçmişte, 

mezangiyal hücrelerin kontraksiyonunun 

intraglomerüler kan hacmini ve fıltrasyon basıncını 

yükseltebildiği öne sürülmüştür. Son çalışmalar, 

glomerüler fıltrasyon hızına mezangiyal katkının 

minimal olduğunu ve mezangiyal hücrelerin yükselmiş 

kan basıncına yanıt olarak gelişen glomerüler 
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distansiyonun düzenlenmesinde fonksiyon 

görebileceklerini göstermişlerdir. 

- Klinik olarak, anormal miktarda protein ve protein 

komplekslerinin GBM’de tutulduğu bazı böbrek 

hastalıklarında mezangiyal hücrelerin prolifere 

oldukları gözlenmiştir. İmmünoglobulin A (IgA) 

nefropatisi (Berger Hastalığı), membranoproliferatif 

glomerülonefrit, lupus nefriti ve diyabetik nefropatide 

mezangiyal hücrelerin proliferasyonu belirgin bir 

özelliktir. 

Embriyolojik olarak, mezangiyal ve jukstaglomerüler hücreler 

(aşağıdaki paragrafta tartışılmaktadır), düz kas hücre 

prekürsörlerinden türemektedirler. Mezangiyal hücreler, açık bir 

biçimde fagositik olmalarına rağmen, mononüklear fagositotik 

sistemin olağan prekürsör hücreleri olan kan kaynaklı 

monositlerden gelişmemeleri bakımından olağan dışıdırlar (1). 

Jukstaglomerüler Aparat 

Jukstaglomerüler aparat, makula densayı, jukstaglomerüler 

hücreleri ve ekstraglomerüler mezangiyal hücreleri 

içermektedir. Nefronun distal düz tübülünün son kısmı, afferent 
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ve efferent arteriyollerin direkt komşuluğunda ve renal 

korpüskülün damar kutbunda bulunan bazı ekstraglomerüler 

mezangiyal hücrelerin komşuluğunda yer almaktadır. Bu 

bölgede, tübülün duvarı, beraberce makula densa olarak 

adlandırılan hücreler içerir. Makula densa hücreleri ışık 

mikroskobu ile incelendiklerinde diğer distal tübül 

hücrelerinden daha dar olmaları ve genellikle daha uzun 

olmaları nedeniyle kolaylıkla ayırt edilebilirler. Bu hücrelerin 

nükleusları, kısmen üst üste binmiş görünecek kadar kalabalık 

görünmektedirler ve bu nedenle “makula densa (yoğun)” olarak 

adlandırılmaktadırlar (2). Aynı bölgede, komşu afferenr 

arteriyolün (ve bazen efferent arteriyolün) düz kas hücreleri 

değişikliğe uğramışlardır. Bu hücreler salgı granülleri 

içermektedirler ve nükleusları tipik uzun düz kas hücresi 

nükleusunun aksine küre şeklindedir. Bu jukstaglomerüler 

hücrelerin salgı veziküllerinin ışık mikroskobunda ortaya 

konabilmeleri için özel boyalara ihtiyaç vardır. 

Jukstaglomerüler aparat, renin-anjiyotensin-aldosteron 

sistemini aktive ederek kan basıncını düzenlemektedir. 

Jukstaglomerüler hücreler, bazı fizyolojik (düşük sodyum alımı) 

ya da patolojik koşullarda (kanama yüzünden dolaşımdaki kan 

hacminin azalması ya da renal arterlere bası sonucu renal 
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perfüzyonun azalması), renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini 

(RAAS) akrive etmekten sorumludurlar. Bu sistem, sodyum 

homeostazını ve renal hemodinamikleri sürdürmede önemli bir 

rol oynamaktadır. Jukstaglomerüler hücrelerin granülleri renin 

adı verilen ve modifıye düz kas hücreleri tarafından sentezlenen, 

depolanan ve kan dolaşımına salıverilen bir aspartil proteaz 

içermektedirler. Kanda renin, dolaşımda bulunan bir 

ct2"globulin olan anjiyotensinojenin bir dekapeptit olan 

anjiyotensin I’e hidrolizini katalizler. Bundan sonra,  

- Anjiyotensin I, akciğer kapillerlerinin endotel 

hücrelerinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 

ile aktif oktapeptit olan anjiyotensin II’ye dönüştürülür. 

- Anjiyotensin II, adrenal bezin zona glomerülozasindan 

aldosteron hormonunun sentezlenmesini ve 

salıverilmesini stimüle eder. 

- Aldosteron da toplama boruları üzerinde etki edip 

sodyumun ve eşlik eden suyun geri emilimini arttırarak 

kan hacmini ve basıncını yükseltir.  

- Anjiyotensin II aynı zamanda renal ve sistemik 

vasküler rezistansın kontrolünde düzenleyici bir rolü 

olan güçlü bir vazokonstriktördür. 



37 | ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

 

Jukstaglomerüler aparat sadece renin salgılayan bir endokrin 

organ olarak değil, aynı zamanda kan hacminin ve tübüler sıvı 

içeriğinin bir sensörü olarak da fonksiyon görmektedir. Makula 

densanın hücreleri tübüler sıvıdaki Na+ konsantrasyonunu 

denetlerler ve hem glomerüler fîltrasyon hızını hem de 

jukstaglomerüler hücrelerden renin salıverilmesini düzenlerler. 

Distal kıvrımlı tübüldeki Na+ konsantrasyonunun düşmesinin 

makula densa hücrelerinin apikal membranında eksprese edilen 

özgün iyon taşıyıcı moleküller için bir stimulus olduğuna 

inanılmaktadır (22).Membran transport yolaklarının 

aktivasyonu, makula densa hücreleri içindeki intraselüler iyon 

konsantrasyonunu değiştirir ve ATP, adenozin, nitrik oksit (NO) 

ve prostaglandin-ler (PGE2) gibi çeşitli mediyatörlerin 

salıverilmeleriyle sinyal mekanizmalarını başlatır. Bu 

moleküller, parakrin davranış sergilerler ve altta bulunan 

afferent arteriyolün jukstaglomerüler hücrelerinin renin 

salgılamaları ve vasküler düz kas hücrelerinin kasılmaları için 

sinyal oluştururlar. Kan hacminde afferent arteriyoldeki 

jukstaglomerüler hücrelerin gerilmesine neden olacak 

yeterlilikteki bir artış, geri besleme döngüsünü kapatan ve renin 

sekresyonunu durduran stimulus olabilir. 
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Şekil 6. (a) Mikroskop görüntüsünde medüller piramit transvers kesilmiştir. 

Elde edilen görüntüde pek çok Henle kulpunun kesiti, descending ve 

ascending kollar (T), kalın ascending (A), vasa recta kapilleri (C) ve toplayıcı 

kanal (CD) belirgindir. Tüm bu strüktürler hidrofilik hyalüronattan zengin 

matrikse sahip bir interstisyum (I) içerisindedir. (b) TEM görüntüsünde 

interstisyumun (I) fibröz yapısı ve ince kolların simple skuamöz epiteli (T) 

görülmektedir. Ayrıca onlardan biraz daha kalın olarak görülen vasa recta 

kapilleri belirgindir. 
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Şekil 7. Jukstaglomerüler aparatın mikroskop görüntüsü. 
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BÖBREK TÜBÜL FONKSİYONU 

Glomerüler ultrafiltrat böbreğin ürinifer ve toplama 

tübüllerinden geçerken, aktif ve pasif absorbsiyonun yanında 

salgılamayı da içeren değişikliklere uğramaktadır. 

- Ultrafıltrattaki maddelerin bazıları kısmen (örn., su, 

sodyum ve bikarbonat) ve bazıları tamamen (örn., 

glukoz) geri emilir. 

- Diğer maddeler (örn., kreatinin ve organik asitler ve 

bazlar) tübül hücrelerinin salgı aktiviteleri ile 

ultrafiltrata (primer idrar) eklenir. 

Böylece, ultrafiltratın hacmi oldukça azaltılır ve idrar 

hiperozmotik hale getirilir. Uzun Henle kulbu ve vaza rekta adı 

verilen benzer şekilde düzenlenmiş kan damarlarına paralel 

uzanan toplama tübülleri, idrarı konsantre ederek hiperozmotik 

hale getiren zıt yönlü akım çoğaltma mekanizmasının temelini 

oluşturmaktadırlar (23). 

Proksimal Kıvrımlı Tübül 

Proksinıal kıvrımlı tübül, geri emilimin başladığı yerdir ve ana 

geri emilim bölgesidir. Ultrafiltrat, Bowman kapsülünün idrar 
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boşluğundan proksimal kıvrımlı tübüle geçer. Proksimal 

kıvrımlı tübülün kübik hücreleri, emilimde ve sıvı transportunda 

görevli hücreler ile ilişkili yüzey özelleşmelerine sahiptirler. Bu 

hücreler aşağıdaki özellikleri sergilemektedirler: 

- Fırçamsı kenar, nispeten uzun, sıkıca paketlenmiş düz 

mikrovilluslardan oluşmaktadır. 

- Bağlantı kompleksi, interselüler alanı tübül lüme-

ninden ayıran dar bir sıkı bağlantı ve komşu hücrelerin 

birbirlerine adezyonunu sağlayan bir zonula 

adherensten meydana gelmektedir 

- Plika ya da katlantılar, hücrelerin lateral yüzeylerinde 

yer alan ve komşu hücrelerin benzer uzantılarıyla 

interdigitasyon yapan geniş, yassı uzantılardır. 

- Yoğun bazal uzantı interdigitasyonu  

- Bazal çizgilenmeler, bazal yüzeye dik konumlanan ve 

bazal uzantılarda yoğunlaşan uzun 

mitokondriyonlardan oluşmaktadırlar. 

Proksimal kıvrımlı tübül, amino asitleri, şekerleri ve poli-

peptitleri de geri emmektedir. Bağırsakta olduğu gibi, proksimal 

kıvrımlı tübül hücrelerinin mikrovillusları çeşitli ATPazlar, 

peptidazlar ve yüksek konsantrasyonda disakkaritler içeren iyi 
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gelişmiş bir glikokaliks ile kaplıdır. Amino asitlere ve 

monosakkaritlere ek olarak, ultrafiltrat küçük peptitler ve 

disakkaritler de içermektedir. Bunlardan küçük peptitler ve 

disakkaritler içeri alınmadan önce glikokaliksin yüzeyinde 

tutularak ileri sindirime tabi tutulurlar. Sonuçta oluşan amino 

asit ve monosakkaritler (glukoz da dahil olmak üzere) içeri 

alınır. Ayrıca, bağırsakta olduğu gibi, proksimal kıvrımlı 

tübülde amino asit ve glukoz geri emilimi aktif Na+ transportuna 

bağlıdır. Proteinler ve büyük peptitler proksimal kıvrımlı 

tübülde endositoza uğramaktadırlar. Proksimal kıvrımlı tübül 

hücrelerinin mikrovilluslarının arasında derin tübüler 

invajinasyonlar bulunmaktadır. Ultrafıltrattaki proteinler tübül 

lümenine ulaştıklarında invajinasyonların plazma membranını 

kaplayan glikokalikse bağlanırlar. Sonra, bağlı proteinleri içeren 

endositotik veziküller invajinasyonlardan tomurcuklanırlar ve 

apikal sitoplazmada protein içeren büyük erken endozomlar 

oluşturmak üzere kaynaşırlar (24). Bu erken endozomlar daha 

sonra lizozomlara dönüşürler ve endositoza uğramış proteinler 

asit hidrolazlar tarafından parçalanırlar. Lizozomal parçalama 

ile üretilen amino asitler interselüler kompartman ve interstisyel 

bağ dokusu aracılığıyla dolaşıma geri döndürülürler. Ayrıca, 

ultrafiltratın pH’ı, proksimal kıvrımlı tübülde bikarbonatın geri 
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emilimi ve peritübüler kapiller dolaşımdan sağlanan eksojen 

organik asit ve organik bazların lümene spesifik olarak 

sekresyonu ile modifiye edilmektedir (25). 

Proksimal Düz Tübül 

Proksimal düz tübülün (Henle kulbunun inen kalın kolu) 

hücreleri absorbsiyon için proksimal kıvrımlı tübülün hücreleri 

kadar özelleşmemişlerdir. Bu hücreler daha az gelişmiş fırçamsı 

kenara, daha az ve daha basit lateral ve bazolateral uzantılara 

sahiptirler ve daha kısadırlar. Mitokondrivonlar, kıvrımlı 

segment hücrelerindekilerden daha küçüktürler ve siroplazmada 

rasgele dağılmışlardır. Daha az apikal invajinasvon ve 

endositotik vezikül bulunmasının yanında lizozom sayısı da 

azdır. 
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Şekil 8. TEM görüntüsünde proksimal kıvrımlı tübüllerin bazı önemli 

özelliklerini görmekteyiz. Bunlar uzun, yoğun apikal mikrovillüsler (MV), 

lizozomların yakınlarında apikal bölgelerdeki yoğun endositotik 

veziküllerdir (V). Küçük proteinler pinositozla hücre içine alınır, 

lizozomlarda degrede olur ve bazalden aminoasitler salınır. Komşu 

hücrelerin apikal uçları zonula occludenslerle kapalıdır; ancak bazolateral 

taraflar uzun invajine katlantılarla karakterize olup bu bölgede yoğun bir 

şekilde mitokondri (M) bulunur. PCTlerden salınan su ve diğer küçük 
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moleküller hemen peritübüler kapillerlere geçer (C). Tübülün basement 

membranı ve kapiller arasında bu görüntüde fibroblast (F) uzantıları vardır. 

Henle Kulbunun İnce Segmenti 

Yukarıda belirtildiği gibi, ince segmentin uzunluğu, nefronun 

korteksteki konumuna göre farklılık göstermektedir. 

Jukstamedullar nefronlar en uzun kollara sahipken, kortikal 

nefronlar en kısa kollara sahiptirler. Bunun yanında, ince 

segmentte çeşitli hücre tipleri bulunmaktadır. Işık 

mikroskobunda biri diğerine göre daha yassı epitel içeren en az 

iki çeşit ince segment tübülü saptamak mümkündür (2). Çeşitli 

nefronların ince segmentlerinin elektron mikroskobik 

incelenmesi daha ileri farklılıklar ortaya koymuştur. Buna göre 

dört tip epitel hücresi bulunmaktadır: 
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Şekil 9. Tübüller, Henle kulpu ve toplayıcı kanal illüstrasyonları 

- Tip I epitel, kısa kulplu nefronların Henle kulplarının 

inen ve çıkan ince kollarında bulunmaktadır, ince, tek 

katlı epitelden oluşmaktadır. Hücrelerin komşu 

hücreler¬le neredeyse hiç interdigitasyonları yoktur ve 

çok az orga- nele sahiptirler. 

- Tip II epitel, kortikal labirentteki uzun kulplu nefronların 

inen ince kolunda bulunmaktadır, daha uzun boylu 

epitelden oluşmaktadır. Bu hücreler bol organele 

sahiptirler ve birçok küçük, künt mikrovillusları vardır. 

Komşu hücrelerle lateral interdigitasyon derecesi türe 

göre değişiklik göstermektedir. 

- Tip III epitel, iç medulladaki inen ince kolda 

bulunmaktadır ve daha ince bir epitelden oluşmaktadır. 

Hücreler daha basit bir yapıya ve tip II epitel hücrelerden 

daha az mikro- villusa sahiptirler. Lateral 

interdigitasyonları yoktur. 

- Tip IV epitel, uzun kulplu nefronların dönüş yerinde ve 

bütün çıkan ince kol boyunca bulunmaktadır. 

Mikrovillussuz, alçak, yassı epitelden oluşmaktadır. 

Hücreler az organele sahiptirler. 
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İnce segmentteki dört hücre tipinin spesifik fonksiyonel rolleri 

henüz net değildir. Bununla birlikte, bu segment, idrarın 

konsantre hale getirilmesi fonksiyonunu yerine getiren zıt yönlü 

akım değişim sisteminin bir parçasıdır. Mikrovilluslar, 

mitokondriyonlar ve hücresel interdigitasyonun derecesi gibi 

morfolojik farklılıklar muhtemelen bu süreçte spesifik aktif ya 

da pasif rolleri yansıtmaktadırlar. Henle kulbunun inen ve çıkan 

ince kolları yapısal ve fonksi-yonel özellikler bakımından 

farklılık göstermektedir. Henle kulbunun inen İnce koluna giren 

ve çıkan ince kolunu terk eden ultrafiltrat ile ilgili yapılan 

çalışmalar, ultrafiltrat ozmolalitesindeki çarpıcı değişiklikleri 

ortaya koymaktadır (26). İnen ince kola giren ultrafiltrat 

izoozmotik iken, çıkan ince kolu terk eden ultrafiltrat plazmaya 

göre hipoozmotiktir. Bu değişiklik, sudan çok tuz geri emilimi 

ile sağlanmaktadır. Henle kulbunun iki kolu farklı geçirgenliğe 

ve dolayısıyla farklı fonksiyonlara sahiptir: Henle kulbunun inen 

İnce kolu, yüksek su geçirgenliğinin yanında NaCl ve üre gibi 

çözünmüş maddelere karşı daha az geçirgenliğe sahiptir. 

Medulladaki interstisyel sıvı hiperozmotik olduğundan, su 

difuzyon ile bu nefron segmentinin dışına çıkar. Buna ek olarak, 

az miktarda NaCl ve üre bu bölgede nefrona girmektedir. Bu 

kolun hücreleri aktif olarak iyon transportu yapmamaktadırlar. 
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Dolayısıyla, bu nefron segmentinde ortaya çıkan yüksek tübüler 

sıvı ozmolalitesi, suyun peritübüler bağ dokusununa doğru pasif 

hareketi nedeniyle oluşmaktadır. 

 

Şekil 10. Henle Kulpunun mikroskobik görüntüsü. 

Distal Düz Tübül 

Distal düz tübül, Henle kulbunun çıkan kolunun bir parçasıdır. 

Distal düz tübül (çıkan kalın kol), daha önce belirtildiği gibi, 

Henle kulbunun çıkan kolunun bir parçasıdır ve hem medullar 

hem de kortikal kısımlar içermektedir. Kortikal kısım medullar 

ışınlarda yer almaktadır. Distal düz tübül, çıkan ince kol gibi, 

iyonları tübüler lümenden interstisyuma taşır. Bu segmentte 

apikal hücre membranı Cl“, Na+ ve K+’un lümenden hücrenin 
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içine girişine olanak sağlayan elektronötral taşıyıcılara 

(synporter) sahiptir. Na+, yoğun bazolateral kadanaların bir 

tarafından diğer tarafına Na+/K+-ATPaz pompalan tarafından 

aktif transport ile taşınır. Cl' ve K+ ise intraselüler alandan 

dışanya Cl’ ve K+ kanallarından difiizyon ile geçer. Bazı K+ 

iyonlarının K+ kanalları aracılığıyla tübüler sıvıya geri sızmaları 

tübüler lümenin interstisyuma göre pozitif yüklü olmasına yol 

açar (2). Bu pozitif gradient, Ca+2 ve Mg+2 gibi birçok başka 

iyonun geri emilimi için itici gücü sağlar. İyonların bu belirgin 

hareketinin, distal düz tübül duvarı boyunca suyun hareketi 

olmaksızın meydana geldiğine ve bu durumun suyun kendi 

içinde çözünmüş maddelerden ayrışması ile sonuçlanır. Rutin 

histolojik preparadarda distal düz tübülün geniş kübik hücreleri 

eozin ile açık renk boyanırlar ve hücrelerin lateral sınırları 

belirsizdir. Nükleus hücrenin apikal kısmında yerleşmiştir ve 

bazen, özellikle de düz segmentte hücrenin lümene doğru çıkıntı 

yapmasına neden olur. Yukarıda belirtildiği gibi, bu hücreler 

yoğun bazolateral kantlantılara sahiptirler ve bu bazal 

katlantılarla ilişkili çok sayıda mitokondriyon bulunmaktadır. 

Bu hücreler proksimal düz tübül hücrelerine göre oldukça az 

sayıda ve az gelişmiş mikrovilluslara da sahiptirler. 
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Distal Kıvrımlı Tübül 

Distal kıvrımlı tübül, aldosteronun düzenleyici rolü altında 

Na+’u K+ ile değiştirmektedir. 

Kortikal labirentte bulunan distal kıvrımlı tübül, proksimal 

kıvrımlı tübülün uzunluğunun sadece 1/3’ü uzunluğundadır 

("5mm). Bu kısa tübül şunlardan sorumludur: 

- Na geri emilimi ve Na+’u muhafaza etmek için 

ultrafiltrata K+ sekresyonu. 

- Bikarbonat iyonlarının geri emilimi ve buna eşlik eden 

hidrojen iyonu sekresyonu ile idrarın daha da asidik 

hale getirilmesi 

- Amonyum sekresyonu ile böbreğin asit atma ve 

bikarbonat üretme ihtiyacının karşılanması 

Adrenal bez tarafından salgılanan ve anjiyotensin II’nin 

stimülasyonu altında serbestleştirilen aldosteron, Na+’un geri 

emilimini ve K’ un sekresyonunu arttırmaktadır.  
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Şekil 11. Distal Tübül. 

Toplama Tübülleri ve Toplama Boruları 

Toplama tübülleri, kortikal toplama boruları ve medullar 

toplama boruları gibi tek katlı epitelden oluşmaktadır- Toplama 

tübülleri ve kortikal toplama boruları kısmen yassı kısmen de 

kübik şekilli yassılaşmış hücrelere sahiptirler Medullar toplama 

boruları kübik hücrelere sahipken, kanal çapı arttıkça prizmatik 

hücrelere dönüşüm gözlenir. Toplama tübülleri ve boruları ışık 

mikroskobunda görülebilen hücre sınırları sayesinde proksimal 

ve distal tübullerden kolavca ayırt edilirler. Toplama 

tübüllerindc ve toplama borularında iki farklı hücre tipi 

bulunmaktadır: 
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Şekil 12. Toplayıcı kanalları mikroskobik görüntüsü. 

- Açık hücreler, diğer adıyla toplama borusu hücreleri ya 

da TB hücreleri sistemin esas hücreleridir. Soluk 

boyanan ve komşu hücrelerle interdigitasyon yapan 

uzantılar yerine gerçek bazal içe katlantılar gösteren 

hücrelerdir. Tek bir primer silyuma ve nispeten daha az 

sayıda kısa mikrovillusa sahiptirler. Küçük, küre şekilli 

mitokondriyonlar içermektedirler. Bu hücrelerde, 

toplama borularının su permeabilitesinden sorumlu 

olan antidiüretik hormon (ADH) tarafından düzenlenen 

su kanalları olan akuaporin-2 (AQP-2) bol miktarda 
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bulunmaktadır. Buna ek olarak, bu hücrelerin 

bazolateral membranlarında akuaporinlerden AQP-3 ve 

AQP-4 bulunmaktadır. 

- Koyu hücreler, diğer adıyla interkalar (İK) hücreler 

oldukça az sayıda bulunmaktadırlar. Bu hücreler çok 

sayıda mitokondriyona sahiptirler ve sitoplazmaları 

daha yoğun görünür. Apikal yüzeylerinde 

mikrovilluslann yanında mikroplika adı verilen 

sitoplazmik katlantılar bulunmaktadır. SEM ile 

kolaylıkla gözlenebilen mikroplikalar TEM ile 

değerlendirildiklerinde mikrovilluslarla karıştırabilir-

ler. Bazal içe katlantılar göstermezler, fakat komşu 

hücrelerle bazal yerleşimli interdigitasyonlara 

sahiptirler. Apikal sitoplazmada çok sayıda vezikül 

bulunmaktadır. İnterkalar hücreler, böbreğin asit ya da 

alkali salgılama ihtiyacına bağlı olarak H+ (a-interkalar 

hücreler) ya da bikarbonat (/3-interkalar hücreler) 

salgılanmasından sorumluludurlar. 
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Şekil 13. Toplayıcı Tübüller. 

İNTERSTİSYEL HÜCRELER 

Böbrek parankiminin interstisyel doku adı verilen bağ dokusu, 

nefronları, boruları, kan ve lenf damarlarını sarmaktadır. Bu 

doku, korteksten itibaren (hacmin yaklaşık olarak %7’sini 

oluşturmaktadır) medulla ve papillanın iç bölgelerine doğru 

(hacmin yaklaşık %20’dcn fazlasını oluşturabilir) belirgin 

olarak anar. Kortekste iki tip interstisyel hücre tanımlanmıştır: 

tübüllerin bazal membranı ile komşu peritübüler kapillerlerin 

arasında bulunan fibroblast benzeri hücreler ve seyrek olarak 

bulunan makrofajlar. Tübüler epitel hücrelerinin tabanı ile yakın 

ilişkileri olan fibroblastlar, bağırsağın subepitelyal 
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fibroblastlarına benzemektedirler. Bu hücreler, interstisyumun 

ekstraselüler matriksinin kollajen ve glikozaminoglikanlarını 

sentezleyip salgılarlar (27). Medullada esas interstisyel hücreler 

miyofibroblastlara benzemektedirler. Tübüler yapıların uzun 

eksenlerine uygun olarak dizilmişlerdir ve bu yapılara 

kompresyon uygulanmasında rolleri olabilir. Bu hücreler, 

belirgin aktin filamenti demetleri, bol miktarda granüllü 

endoplazmik retikulum (gER), iyi gelişmiş bir Golgi kompleksi 

ve lizozomlar içermektedirler. Sitoplazma içerisindeki belirgin 

lipid damlacıkları diüretik duruma göre artıyor ya da azalıyor 

gibi görünmektedir. 

Fibroblastarm çoğu interstisyel doku içerisinde epitelyal 

mezenkimal dönüşüm adı verilen bir mekanizma üzerinden 

oluşmaktadır. Tübüler epitelyal hücrelerin mezenkimal fenotipe 

dönüşümü lokal sitokin konsantrasyonlarındaki dengenin 

değişimi ile başlatılmaktadır. Böbrek parankiminin kalıcı hasarı 

ve kronik enflamasyonu sırasında fibroblastlar sayılarını 

artırırlar ve aşırı miktarda ekstraselüler matriks salgılayarak 

böbreğin normal interstisyel mimarisini tahrip ederler. 

Araştırma çalışmaları, renal fibroziste, hastalıkla ilişkili 

fîbroblastların üçte birinden fazlasının hasarlı alandaki tübüler 
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epitelyal hücrelerden kaynaklandığını göstermiştir. 

Fibroblastların lokal mitojenlere yanıt olarak proliferasyonıı 

genellikle tübülolnterstis- yel nefrit ile karakterize geri 

donüşümsüz böbrek yetmezliğine yol açar. Renal fibroziste 

uygulanan güncel tedavi girişimleri, lokal sitokin dengesini 

mezenkimal-epitelyal dönüşümün tersine dönüşünü sağlayacak 

şekilde fibroblast oluşumunu önlemeye yöneliktir (1). 

BÖBREĞİN HİSTOFİZYOLOJİSİ 

Zıt yönlü akım çoğaltma sistemik hiperozmotik idrar 

oluşturmaktadır.Zıt yönlü akım terimi bitişik yapılar içindeki 

sıvının ters yönde akmasını ifade etmektedir. Hiperozmotik idrar 

çıkarma yeteneği üç yapıyı kapsayan zıt yönlü akım çoğaltma 

sistemine dayanmaktadır:  

-  Henle kulbu. zıt yönlü akım çoğaltıcı olarak fonksiyon 

görür. Ultrafiltrat, kulbun ince segmentinin inen kolu 

içinde renal papillaya doğru ilerler ve ince segmentinin 

çıkan kolu içinde kortikomedullar bileşkeye doğru geri 

döner. Medullanın ozmotik gradientleri Henle 

kutbunun ekseni boyunca gerçekleşmektedir. 
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     -   Vaza rekta, Henle kulbuna paralel halkalar oluşturur. 

Bunlar, vaza rektanın inen (arteriyola rekta) ve çıkan 

(venula rekta) kısımları arasında su ve çözünen 

maddeler için zıt yönlü akım değiştiricileri olarak 

davranmaktadırlar. Vaza rekta, medullanın ozmotik 

gradientinin devamlılığını sağlamada yardımcı 

olmaktadır. 

    - Toplama borusu medulla içinde ozmotik dengeleyici 

aygıt olarak davranır. Toplama borularındaki modifiye 

edilmiş ultrafiltrat, hiperozmotik medullar interstisyum 

ile dengelenebilir. Dengelenmenin derecesi ADH-

bağımlı su kanallarının (AQP-2) aktifleştirilmelerine 

bağlıdır. İyon konsantrasyonunun daimi gradienti, zıt 

yönlü akım çoğaltma etkisi ile hiperozmotik idrar 

oluşturmaktadır. Henle kulbu, medullar interstisyumda 

kortikomedullar bileşkeden renal papillaya doğru artan 

iyon konsantrasyon gradienti oluşturur ve devamlılığını 

sağlar. Yukarıda belirtildiği gibi, Henle kulbunun inen 

ince kolu suya serbestçe geçirgen iken, Henle kulbunun 

çıkan kolu suya geçirimsizdir. Ayrıca, çıkan ince kol 

hücreleri interstisyuma Na+ ve Cl" eklerler. Su, çıkan 
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ince kolu terk edemediği için, interstisyum lümen 

içeriğine göre nispeten hiperozmotik olur. 

İnterstisyumdaki Cl ’un ve Na+’un bir kısmının inen 

ince kolda nefrona doğru geri difiizyona uğramasına 

rağmen, iyonlar çıkan ince kol ve distal düz tübülde 

(çıkan kalın kol) yeniden dışarıya taşınırlar. Bu, zıt 

yönlü akım çoğaltma etkisini oluşturur. Bu sayede 

intersisyumdaki NaCl konsantrasyonu Henle kulbu 

uzunluğu boyunca ve sonuç olarak kortikomedullar 

bileşkeden papillaya doğru medulla kalınlığı boyunca 

kademeli olarak artar. İnen arteriyolleri ve çıkan 

venülleri içeren vaza rekta, zıt yönlü akım değiştiricisi 

olarak davranmaktadır. Zıt yönlü akım değişim 

mekanizmasının anlaşılabilmesi için, efferent 

arteriyolün renal korpüskülü terk ettiği noktadaki renal 

dolaşımın açıklanmasına devam etmek gerekmektedir 

(1). 

Korteksteki renal korpüsküllerin efferent arteriyolleri, nefronun 

kortekste bulunan tübüler kısımlarını çevreleyen peritübüler 

kapiller ağı oluşturmak üzere dallanırlar. Jukstamedullar renal 

korpüsküllerin efferent arteriyolleri, medullar piramidin içine 
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inen dallanmamış birkaç arteriyol oluştururlar. Bu arteriyola 

rektalar medullar piramit içinde keskin bir dönüş yaparlar ve 

venula rekta olarak yükselirler. İnen arteriyoller ve çıkan 

venüller birlikte vaza rekta adını alırlar. Arteriyola rekta, 

medullar piramidin çeşitli seviyelerinde tübüler yapıyı besleyen 

fenestralı endotel ile döşeli kapiller pleksuslar oluşturmaktadır. 

       Zıt yönlü akım değişim mekanizması tarafından idrarın 

yoğunlaştırılması için toplama boruları, Henle kulpları ve vaza 

rekta arasındaki etkileşim gereklidir. Henle kulbunun çıkan 

kalın kolu yüksek düzeyde transport aktivitesine sahip olduğu ve 

suya geçirimsiz olduğu için, sonunda distal kıvrımlı tübüle 

ulaşan modifıye edilmiş ultrafıltrat hipoozmotikdir. ADH 

varlığında, distal kıvrımlı tübüller, toplama tübülleri ve toplama 

boruları suya yüksek düzeyde geçirgendirler. Bu nedenle, 

interstisyumun kan ile izoozmotik olduğu korteks içerisinde, 

modifıye edilmiş ultrafiltrat, distal kıvrımlı tübül içerisinde 

kısmen interstisyuma su kaybı, kısmen de Na+ ve Cl' dışındaki 

iyonların ultrafiltrata eklenmesi ile dengelenerek izoozmotik 

hale gelir. Medullada, toplama boruları papillaya doğru seyirleri 

sırasında interstisyumun artan hiperozmotik ortamı içerisinden 

geçerlerken, artan miktarda su ultrafiltrattan ayrılır. Daha önce 



Şenay DEVECİ | 60 

 

belirtildiği gibi, vaza rekta medulla içerisinde Henle kulbuna 

paralel halkalar oluşturmaktadır. Bu düzenleniş, damarların 

Henle kulbunun çıkan kolundaki epitelde Cl transportu ile 

sağlanan ozmotik gradienti bozmadan medullada dolaşımı 

sağlamalarını garantiye alır. Vaza rekta, şu şekilde zıt yönlü 

akım değişim sistemi oluşturmaktadır: Kulbun hem arteriyal, 

hem de venöz kısımları ince duvarlı damarlardır ve medulla 

içinde her seviyede fenestralı kapiller ağlar oluştururlar (28). 

Arteriyal damarlar medulla boyunca inerlerken kan 

interstisyuma su verir ve interstisyumdan tuz alır. Bu sayede 

kulbun medullanın derinlerin¬de bulunan uç kısmında kan, 

hiperozmotik interstisyel sıvı ile denge halindedir. Venöz 

damarlar kortikomedullar bileşkeye doğru yükseldikçe süreç 

tersine döner (hiperozmotik kan interstisyuma tuz verir ve 

interstisyumdan su alır). Kan ve interstisyum arasında su ve 

tuzun bu pasif zıt yönlü akım değişimleri endotel hücreleri 

tarafından enerji harcamadan gerçekleştirilir. Bu sistemin 

çalışmasını sağlayan enerji, çoğaltma sisteminin çalışmasını 

sağlayan enerji ile aynıdır. Yani, Henle kulbunun çıkan 

kolundaki suya karşı geçirgen olmayan hücrelerde Na+ ve Cl- 

’un hücre dışına hareketidir. 
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/  

Şekil 14. Üriner sistemden sıvı akışı. 

KAN DESTEĞİ 

Böbreğin kan desteğinin bazı yönleri spesifik fonksiyonlarla 

(glomerüler fıltrasyon, kan basıncının kontrolü ve zıt yönlü akım 
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değişimi) ilişkili olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte, böbrek 

kanlanmasının ayrıntılı anlatımını vermek gerekmektedir. Her 

böbrek, abdominal aortadan renal arter denen büyük bir dal 

almaktadır. Renal arter, renal sinüs içerisinde dallara ayrılır ve 

böbrek içine interlobar arterler gönderir. Bu arterler piramitlerin 

arasında kortekse kadar yol alırlar ve medulla ve korteks 

arasında dönerek piramidin tabanı boyunca ark şeklinde bir seyir 

takip ederler. Bu nedenle, bu interlobar arterler arkuat arterler 

olarak adlandırılırlar (1). 
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ŞEKİL 15. Maddelerin nefronda ve toplama sisteminde içeri ve dışarı 

hareketlerini gösteren diyagram. 
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İnterlobüler arterler, arkuat arterlerin dallarıdırlar ve korteks 

boyunca kapsüle doğru yükselirler. Lobüller arasındaki sınırlar 

belirgin olmamakla birlikte, damarlara dik olarak kesit 

alındığında interlobüler arterler, komşu medullar ışınların 

arasında ilerledikleri kortikal labirent içinde orta hatta 

bulunurlar. İnterlobüler arterler, korteks boyunca kapsüle doğru 

ilerlerken her bir glomerüle giden afferent arteriyoller halinde 

dallanırlar. İnterlobüler arterden tek bir afferent arteriyol 

çıkabileceği gibi, bir interlobüler arterden çıkan ortak bir kökten 

birkaç afferent arteriyol dallanabilir. Bazı interlobüler arterler 

korteksin periferinde sonlanırken, diğerleri arteriyal destek 

sağlamak üzere böbrek kapsülüne girerler. Afferent arteriyoller, 

glomerülü meydana getiren kapillerleri oluştururlar. Glomerüler 

kapillerler bir efferent arteriyol oluşturmak üzere yeniden 

birleşirler ve efferent arteriyol de peritübüler kapillerler denen 

ikinci bir kapiller ağ oluşturur. Bu kapillerlerin düzenlenişleri 

kortikal ya da jukstamedullar glomerüllerden 

kaynaklanmalarına göre değişmektedir. 

• Kortikal glomerüllerden çıkan efferent arteriyoller, 

lokal ürinifer tübülleri saran peritübüler kapiller ağı 

oluştururlar. 
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• Jukstamedullar glomerüllerden çıkan efferent 

arteriyoller, Henle kulbunun yanında medulla içine 

doğru inerler; piramidin apeksine doğru devam eden 

küçük dallara ayrılırlar, fakat değişik seviyelerde 

keskin dönüşler yaparak piramidin tabanına doğru 

seyreden düz damarlara dönüşürler. Böylece, 

jukstamedullar glomerüllerden çıkan efferent 

arteriyoller, zıt yönlü akım değişim sisteminde görevli 

vaza rektayı ve bunun peritübüler kapiller ağını 

oluştururlar. Genel olarak, böbreğin venöz akımında 

venler, ilişkili arterlere paralel olarak seyrederler ve 

kan akımı arteriyal kan akımının tersi yöndedir. 

Peritübüler kortikal kapillerler sırasıyla interlobüler 

venlere, daha sonra arkuat venlere, interlobar venlere 

ve renal vene drene olurlar.  

Medullar damar ağı, arkuat venlere ve bunlardan son-ra gelen 

venlere drene olur.Böbrek yüzeyine yakın peritübüler kapillerler 

ve kapsülün kapillerleri stellat «enlere (böbrek yemden bakıldığı 

zaman görülen dağılım örünrülen nedeniyle bu interlobüler 

venlere ve bunlardan sonra gelen venlere drene olurlar (2). 
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LENF DAMARLARI 

Böbrekler iki ana lenfatik damar ağı içermektedirler. Bu ağlar 

rutin histolojik kesitlerde genellikle görülemezler, ancak 

deneysel metotlarla gösterilebilirler. Ağlardan biri korteksin dış 

bölgelerinde yer almaktadır ve kapsüldeki daha büyük lenf 

damarlarına drene olur. Diğer ağ, böbreğin daha derininde yer 

almaktadır ve renal sinüsteki daha büyük lenf damarlarına drene 

olur. Her iki lenfatik ağ arasında çok sayıda anastomoz 

bulunmaktadır. 

SİNİR DESTEĞİ 

Renal pleksusu oluşturan lifler büyük oranda otonom sinir 

sisteminin sempatik bölümünden kaynaklanmaktadırlar. 

Vasküler düz kasın kasılmasına ve buna bağlı 

vazokonstriksiyona neden olurlar. 

- Glomerüllere giden afferent arteriyollerin 

konstriksiyonu, fıltrasyon hızını ve idrar üretimini 

azaltır. 

- Glomerüllerden çıkan efferent arteriyollerin 

konstriksiyonu, fıltrasyon hızını ve idrar üretimini 

arttırır. 
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- Sempatik innervasyonun yokluğu idrar çıkışında artışa 

neden olur. 

Bununla birlikte, normal böbrek fonksiyonu için ekstrinsik sinir 

desteğinin gerekli olmadığı açıktır. Böbrek nakli sırasında 

böbreğe giden sinirler kesildiği halde, nakledilen böbrekler nakil 

sonrası normal olarak çalışmaktadırlar. 

ÜRETER, MESANE VE ÜRETRA 

Üretra hariç tüm boşaltım yolları aynı genel organizasyona 

sahiptir. İdrar, area kribrozada toplama borularını terkettikten 

sonra, yapısını değiştirmeyen, fakat depolanarak vücut dışına 

atılmasını sağlayan birkaç yapı içerisinden geçer. İdrar sırasıyla 

bir minör kalikse, bir majör kalikse ve renal plevise akar ve 

üreter yoluyla depolandığı mesaneye doğru böbreği terk eder. 

En sonunda idrar üretra yoluyla atılır. Üretra hariç bütün bu 

boşaltım yolları, mukoza (transiz- yonel epitel ile döşeli), 

muskularis ve adventisya (ya da bazı bölgelerde seroza) olmak 

üzere genel olarak aynı yapısal özelliklere sahiptir (2). 

Kaliksler, üreterler, mesane ve üretranın başlangıç segmenti 

transizyonel epitel ile döşelidir. Böbrekten çıkan boşaltım yollan 

transizyonel epitel (ürotelyum) ile döşelidir. Bu çok katlı epitel 
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esasen su ve tuzlara geçirgen değildir. Epitel, minör kalikslerde 

iki hücre katı olalak başlar ve üreterde belirgin dört ya da beş 

kata kadar kalınlaşır ve boş mesanede en az altı ya da daha fazla 

kat oluşturur. Bununla birlikte, mesane gerildiği zaman epitelin 

üç kata kadar azaldığı görülür. Bu değişiklik, hücrelerin 

gerginliğe uyum gösterme yeteneğini yansıtmaktadır. Gergin 

mesanede özellikle büyük yüzey hücreleri ve altındaki katlarda 

bulunan hücreler, yüzey alanındaki artışa uyum sağlamak üzere 

yassılaşırlar ve kadtlantıları açılır. Her bir hücrenin yassılaşması 

ve katlantıları açması ile “gerçek” üç tabakalı görünüm ortaya 

çıkar. 

Boş mesaneden elde edilen rutin histolojik kesitlerde yüzeyin 

epitel hücreleri genellikle kübiktirler ve lümene doğru çıkıntı 

yaparlar. Apikal yüzeyin eğimi nedeniyle sıklıkla “kubbe 

şekilli” ya da “şemsiye” hücreler olarak tanımlanırlar. TEM ile 

incelendiğinde plazma membranı sıradışı bir özellik sergiler 

(plazma membranının plak olarak adlandırılan modifıye 

alanları). Bu plaklar diğer apikal plazma membranı alanlarına 

göre daha rijit ve kalındırlar (12 nm’ye kadar). Plakların iç 

yüzeylerinden sitoplazmaya kadar uzanan aktin fılamentleri 

gözlenir. Gergin olmayan mesanede plaklar hücrelerin lümene 
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bakan yüzeylerine düzensiz, çentikli bir görünüm verirler. Her 

hücre kendi üzerinde içeriye doğru katlanmış gibi 

görünmektedir. Bu karlanma nedeniyle, plaklar, bir seri 

füziform veziküller olarak görünürler. Bununla birlikte, 

vezikülerin lümenleri hücrenin dışı ile devamlılık gösterir. 

Mesane gerildiğinde füziform veziküller halindeki katlantılar 

açılırlar ve hücreler gerilip yassılaştıkça yüzeyin parçası haline 

gelirler. İdrar yollarının düz kası demetler halinde 

düzenlenmiştir. Boşaltım kanalları boyunca ürotelyumun alanda 

yoğun kollajenöz bir lamina propriya bulunmaktadır. 

Duvarlarında muskularis mukoza ve submukoza tabakası 

yoktur. Tübüler kısımlarda (üreterler ve üretra), lamina 

propriyanın altında genellikle iki düz kas tabakası 

bulunmaktadır: 

- Longitudinal tabaka, gevşek spiral örüntüde 

düzenlenmiş iç kat 

- Sirküler tabaka, sıkı spiral örüntüde düzenlenmiş dış 

kat Bu düz kas düzenlenişinin intestinal kanalın 

muskularis eksternası ile zıt olduğuna dikkat 

edilmelidir. İdrar yollarının düz kası bağ dokusu ile 
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karışıktır, bu nedenle kas yaprakları oluşturmak yerine 

paralel demetler oluşturur.  

Üreterler 

Üreter idrarı renal pelvisten mesaneye iletir ve yaklaşık olarak 

24-34 cm uzunluğundadır. Üreterin distal kısmı mesaneye girer 

ve mesane duvarı boyunca oblik bir yol izler. Üreter duvarının 

luminal yüzeyini transizyonel epitel (ürotelyum) döşemektedir. 

Duvarın geri kalan kısmı düz kas ve bağ dokusundan 

oluşmaktadır. Düz kas üç tabaka halinde düzenlenmiştir: içte 

longitudinal, ortada sirküler ve dışta longitudinal bir tabaka. 

Bununla birlikte, dıştaki longitudinal tabaka, üreterin sadece 

distal ucunda bulunmaktadır. Üreter genellikle retroperitoneal 

adipoz dokunun içinde gömülü durumdadır. Üreterin 

adventisyasını adipoz doku, damarlar ve sinirler oluşturur. 

Mesane idrar ile gerildiği zaman, üreter açıklıkları baskıya uğrar 

ve bu durum idrarın üreterlere reflü ihtimalini azaltır. Mesane 

duvarındaki düz kasın kasılması da üreterlerin mesane 

içerisindeki açıklıklarına baskı oluşturur. Bu etki, kronik 

enfeksiyonun, sık görüldüğü (özellikle dişilerde) mesane ve 

üretradan böbreğe yayılımının önlenmesine yardım eder. 

Üreterlerin son kısımlarında, özellikle üreterin mesane 
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duvarında ilerleyen parçasında, yukarıda bahsedilen iki 

tabakaya ek olarak bir dış longitudinal kas tabakası 

bulunmaktadır. Mesanenin kas yapıları ile ilgili çoğu tanımlama, 

bu longitudinal tabakanın mesane duvarı içerisinde devam 

ederek duvarın esas komponentini oluşturduğunu 

belirtmektedir. Bununla birlikte, mesanenin düz kası üretradaki 

kadar belirgin olarak tabakalara ayrılmamıştır. 

 

Şekil 16. Üreter 

Mesane 

Mesane, pelviste simfizis pubisin arkasında yer alan ve 

genişleyebilen bir idrar deposudur. Doldukça şekli ve boyutu 

değişir. İkisi üreterlere (üreter açıklıkları) ve biri üretraya 
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(internal üretral açıklık) ait üç açıklığı bulunmaktadır. Bu üç 

açıklık sayesinde üçgen şeklindeki bir alan olan trigon 

tanımlanmaktadır. Mesane duvarının geri kalanının boş iken 

kalın ve katlantılı, dolu iken ince ve düz olmasına rağmen trigon 

nispeten düz ve sabit kalınlıktadır. Bu farklılıklar trigon ve 

mesane duvarının geri kalanının embriyolojik kaynağını 

yansıtmaktadır: Trigon, embriyonik mezonefrik kanallardan, 

duvarın geri kalan büyük parçası ise kloakadan köken alır. 

Mesane duvarının düz kası detrıısor kasını oluşturur. Kas 

fiberleri üretral açıklığın etrafında halka şeklinde dizilim 

göstererek istemsiz internal üretral sfinkteri oluştururlar. 

Detrusor kasının düz kas demetleri, boşaltım yollarının tübüler 

kısımlarına göre daha düzensiz dizilmişlerdir ve bu yüzden kas 

ve kollajen demetleri rasgele karışmışlardır. Mesanenin detrusor 

kasının kasılması tüm organ üzerinde baskı oluşturarak idrarın 

üretraya boşalmasını sağlar. Mesane innervasyonu otonom sinir 

sisteminin hem sempatik, hem de parasempatik bölümleri 

tarafından sağlanmaktadır: 

- Sempatik lifler, mesane duvarının adventisyasında bir 

pleksus oluştururlar. Bu fiberler muhtemelen duvar 

içerisindeki kan damarlarını innerve etmektedirler. 
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- Parasempatik lifler, spinal kordun S2-S4 

segmentlerinden köken alırlar ve pelvik splanknik 

sinirler ile ilerleyerek mesane içine girerler. Bu fiberler, 

kas demetlerinin ve adventisyanın içindeki terminal 

gangliyonlarda sonlanırlar ve miksiyon (işeme) 

refleksinin efferent fiberleridirler. 

- Duyusal lifler, mesaneden spinal kordun sakral kısmına 

uzanırlar ve miksiyon refleksinin afferent lifleridirler. 

 

Şekil 17. İdrar Kesesi 

Üretra 

Üretra, idrarı mesaneden eksternal üretral açıklık yoluyla 

dışarıya taşıyan fibromüsküler bir tüptür. Üretranın boyut, yapı 
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ve fonskiyonları erkekte ve dişide farklılık göstermektedir. 

Üretra erkekte üriner ve genital sistemlerin son kanalı olarak 

hizmet etmektedir. Yaklaşık olarak 20 cm uzunluğunda olup üç 

ayrı bölümü vardır:  

- Membranöz üretra, prostat bezinin apeksinden penisin 

bulbusunauzanır ve yaklaşık 1 cm uzunluğundadır. 

- Prostatik üretra mesane boyundan prostada kadar 

uzanır. 

- Penil Üretra, Penis uzunluğu boyunca uzanır ve 

yaklaşık 15 cm uzunluğundadır. 

Dişide üretra kısadır; mesaneden vajina vestibülüne kadar 3-5 

cm uzunluğundadır ve klitorisin hemen posteriyorunda sonlanır. 

Mukoza, geleneksel olarak tarif edildiği üzere longitudinal 

katlantılara sahiptir (29). Erkek üretrasında olduğu gibi 

başlangıç kısmı mesane epitelinin devamı olan transizyonel 

epitel ile döşelidir, ancak bu epitel üretra sonlanmadan önce çok 

katlı yassı epitele dönüşür. Bazı araştırmacılar dişi üretrasının 

orta kısımlarında çok kadı prizmatik ve yalancı çok katlı 

prizmatik epitel bulunduğunu rapor etmiş olup özellikle 

üretranın proksimal kısmına olmak üzere, üretranın lümenine 

çok sayıda küçük üretral bez açılmaktadır. Erkeğin prostat 
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bezinin karşılığı olan paraüretral bezler salgılarını ortak 

paraüretral kanallara verirler. Bu kanallar eksternal üretral 

orifisin her iki yanına açılırlar. Alkali bir salgı üretirler. 

Erkekteki korpus spongiyozuma benzeyen lamina propriya 

yüksek düzeyde vaskülarize bağ dokusu tabakasıdır. Üretranın 

ürogenital diyaframı (üretranın membranöz kısmı) deldiği 

yerde, bu yapının çizgili kası eksternal (istemli) üretral sfinkteri 

oluşturur.  

 

Şekil 18. (a)   Üreter kross seksiyon diyagramı longitudinal kıvrımlı 

mukozanın karakteristiklerini yansıtmaktadır. Bu mukoza peristaltik 

hareketlerle idrarı mesaneye aktaran kalın muscularis tabakasıyla 

çevrelenmiştir. Lamina propria özgün stratifiye epitel ile çevrilir. Bu epitele 

transisyonel epitel ya da ürotelyum denir. Ürotel tabakası hipertonik idrarın 

olası zararlı etkilerine karşı dayanıklıdır. (b) Histolojik olarak muscularis 

(Mu) tabakası mukozadan (M) ve adventisyadan (A) kalındır. 
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Şekil 19. (a) İdrar kesesinin boyun kısmında, üretranın yanında, duvar dört 

katmanlı yapı gösterir: ürotelli mukoza (U), lamina propria (LP), ince 

submukoza (S), düz kas tabakaları (iç, orta, dış)(IL, ML, OL) ve adventisya 

(A). (x15, H&E) (b) İdrar kesesi boşken mukoza belirgin şekilde kıvrımlıdır 

ve ürotelyum (U) şişkin umbralla hücrelerine sahiptir. (x250, PSH) (c) İdrar 

kesesi dolu iken mukoza düz görünür, ürotelyum (U) incelir ve umbrella 

hücreleri düzleşir. 

 

Şekil 20. (a) Transvers kesitte lümen (L) etrafında longitudinal kıvrımlı 

mukozayı görünmektedir. (b) Soldaki görüntüde işaretlenen alanın daha 



77 | ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

 
yüksek magnifikasyonunda ise üretral epitelin (E) stratifiye kolumnar 

yapısını görülmektedir. 

Kanatlılarda Üriner Sistem 

          Kanatlılarda iki adet böbrek vardır. Böbreğin dış yüzünü 

ince bir bağ doku kapsulası çevreler ve organın içerisine doğru 

yayılarak, böbreğin interstisvumunu oluşturur. Kanatlılarda 

böbrek lobcuklardan oluşur ve her lobcuk korteks ve medulla 

bölümlerini içerir (30). Kanatlılarda böbrek, piramid şeklinde 

kranial, orta ve kaudal olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bunlar 

memeli böbrek loplarından farklıdır. Böbreğin her bir bölümü, 

portal ven, büyük renal ven ve arterin bir kolunu içerir. Kanatlı 

böbrek bölümleri böbreğin yapısal ünitelerini oluşturan 

lopçuklardan oluşmuştur. Lopçuklar belirgin olmayan lopları 

meydana getirirler. Lopçuklar armut şeklindedir, geniş bölüm 

korteksi, sivri kısım medullayı oluşturur. Histolojik kesitlerde 

medullayı, koni şeklinde büyük korteksin sardığı görülür. 

İnterlobuler venler lopçuklar arasında bulunur. Kanatlılarda 

böbreğe kanı vena porta renalis ve arteria renalis getirir. Arteria 

renalis çeşitli dallanmalardan sonra arteria intralobularisleri 

oluşturur (31). Arteria intralobularisler afferent arteriolleri 

oluşturarak glomerulus içerisine girer ve efferent arterioller 
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olarak çıkarlar. Vena porta renalis böbrek içerisinde çeşitli 

dallanmalardan sonra vena interlobularisleri oluşturur ve 

peritubuler kapillarlara açılırlar. Glomerulusdan çıkan efferent 

arterioller peritubuler kapillarlara açılırlar. Peritubuler damarlar 

ise vena sentralislere (vena intralobularis) bağlanırlar. Vena 

sentralisler birleşerek daha büyük kollar oluşturup vena renalise 

açılırlar İdrar kuşlarda sulu değildir. Beyaz, yoğun ve çabuk 

katılaşan bir maddeden ibarettir. Deve kuşu haricinde hiçbir 

kuşta idrar kesesi bulunmaz. Bunun nedeni kuşların aslında sıvı 

olan idrardaki suyu tekrar emerek vücuda kazandıran bir yapı 

geliştirmiş olmalarındandır. Böbrekte iki tip tübül vardır (32). 

Böbrek paranşimi kanatlılarda nefron ve duktus kollektivuslar 

olmak üzere iki kısım gösterir.  

 

Şekil 21. Kanatlılarda böbrek lobcuğunun görünümü. 
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Şekil 22. Böbrekde medulla görüntüsü 

 

Şekil 23. Böbrek korteksinde lenfoid odakların görünümü. 
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Nefron 

Nefronda şu yapılar bulunur: 

a- Korpuskulum renis (Malpighi cisimciği) 

b- Tubulus proksimalis konvoluta 

c- Medullar kulp (henle kulpu): 

1- İnce Bölüm 

2- Kalın Bölüm 

d- Tubulus distalis konvoluta 

e- Tubulus kollektivus 

a. Korpuskulum Renis: Korpuskulum renis kortekste 

bulunur. Glomerulus ve Bovvman kapsülü olmak üzere 

iki bölümden oluşur. Glomerulusu afferent ve efîerent 

arteriollerin damar ağı oluşturur. Glomerulusun orta 

kısmında mezenkimal hücreler bazofîlik bir yapıda 

görülür. Bovvman kapsülü pariyetal ve visseral olmak 

üzere iki yapraktan oluşur ve ikisi arasmda kavum 

glomeruli ya da Bovvman aralığı denilen boşluk 

bulunur. Bovvman kapsülünün pariyetal yaprağı yassı 
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epitel hücrelerinden oluşur ve visseral yaprağı ise kübik 

epitellerden oluşarak glomerulusun yüzeyini kaplar. 

b. Tubulus Proksimalis Konvolut: Tubulus proksimalis 

konvoluta, ‘ korpuskulum renisin idrar kutbunda 

Bovvman kapsülünün yassı' epitelden kübiğe 

dönüşümüyle başlar. Hücrelerin apikali PAS pozitif 

reaksiyon verir. Tubulus proksimalis konvolutanın çapı 

ise yaklaşık 35-45 mikrondur. 

c. Medullar kulp: Medullar kulp tubulus proksimalisin 

medullaya geçişiyle başlar ve memeli tipi nefronda 

bulunur. İnce ve kalın olmak üzere iki bölümden 

oluşur. 

İnce bölüm; tubulus proksimalis konvolutanın medullaya 

geçişiyle başlar (24). Hücreleri kübik veya yassılaşmış 

şekilde görülür. 

Kalın bölüm; medullar kulpun ince bölümünün kortekse 

doğru yönelmesiyle oluşur ve kübik epitel 

hücrelerinden yapılmıştır. 

d. Tubulus Distalis Konvoluta: Tubulus distalis 

konvoluta, sürüngen tipi nefronda tubulus proksimalis 

konvolutanın devamı olan kısa bir intermedier tubulun, 

memeli tipi nefronda ise medullar kulpun kalın 
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bölümünün devamı olarak başlar. Korteksde lobcuğun 

orta kısmında yer alan vena sentralis çevresinde 

yoğunlaşmıştır  

e. Tubulus Kollektivus: Tubulus kollektivus, tubulus 

distalis konvolutanın açılımıyla başlayan nefronun son 

kısmıdır. Tubulus distalis konvolutalar ile perilobuler 

duktus kollektivuslar arasında bulunurlar. Tubulus 

kollektivus kübik veya prizmatik epitel hücrelerinden 

oluşur ve nukleuslan bazalde yer alır. 

 

Şekil 24. Medullar tip bir korpuskulum renis. 
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Şekil 25. Böbrek korteksi. 

 

Şekil 26. Vena sentralislerin çevresinde tubulus distalis. 
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Şekil 27. Böbrek medullasında, medullar duktus kollektivuslann sekonder 

üreter kollarına (kalın - koyu boyanmış) ağızlanması. 

Kanatlılarda sürüngen (kortikal tip) ve memeli tipi (medullar tip) 

olmak üzere iki tip nefron vardır. Sürüngen tipi nefronlann 

korpuskulum renisleri korteksin periferinde memeli tipi 

nefronlann korpuskulum renisleri ise korteksin medullaya yakın 

kısmında bulunur (33). Duktus kollektivusların birleşmesiyle 

oluşan üreterin sekonder kolları da medullada görülür. 

Medullaya uzanan metanefrik tübül, henle kulpsuz daha kısa 

mezonefrik ya da kortikal tübül. Her iki tipte böbrek cisimciği 

ile başlar. Mezonefrik cisimcik metanefrik'e göre daha küçüktür 

fakat çok sayıdadır, merkezde mezangiyal hücreler bulunur. 
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Proksimal kıvrımlı tübüller, tüm tübüllerin yaklaşık yarısını 

oluşturur ve bunlar distal kıvrımlı tübüllere kısa bir ara tübülle 

bağlanırlar. Yukstaglomeruler kompleks memelilerdeki gibidir. 

Distal kıvrımlı tübüller mukus sentezleyen kübikden alçak 

prizmatik epitele değişen perilobüler toplayıcı kanallara 

bağlanırlar. Diğer kanallarında birleşimiyle daha büyük bir 

kanal oluşur ve bu ureterin sekonder bir dalıdır (34). Sonuçta, 5- 

6 sekonder dal birleşerek üreterin ana kanalını oluşturur. 

Üreterler mukus sentezleyen yalancı çok katlı epitel ile 

örtülüdür. Epitel farklı sayıda diffuz lenfoid doku içeren lamina 

propria ile desteklenir. Bunun dışında içte longitudinal, dışta 

sirküler düz kas katmanından oluşan kalın Tunika muskularis 

vardır. Üreter kloakanın orta bölümü olan uredeum içine boşalır 

(35). 
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