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İdrar Oluşumu

• Dinlenme halinde kalbin pompaladığı 

kanın her 4 lt’den 3lt’ si vücuda, 1 lt’si

ise böbreklere gider. 

• Bu da her 5 dk’da bir vücut kanının 

böbreklerden geçmesi anlamına gelir. 

Süzülme

Geri emilim

Salgılama



Süzülme (Filtrasyon)

Böbrek 

atardamarı

Böbrek

toplardamarı

Getirici

atardamar 

Glomerulus

kılcalları

Bowman

kapsülü

Götürücü 

atardamar

Nefron kılcalları

• Glomerulusta kan basıncının etkisiyle kan 
plazmasında çözünebilen küçük moleküllerin 
bowman kapsülüne geçmesine süzülme denir.

• Bu süzüntü içerisinde Na, Cl, H ve HCO3 gibi 
iyonlar, aminoasit, glikoz, üre, kreatinin, 
vitaminler ve su bulunur. 

• Bowman kapsülüne geçen süzüntü idrar 
değildir. İçerik olarak doku sıvısına benzerlik 
gösterir.

• Süzülme sırasında kanda bulunan plazma 
proteinleri (albümin, globülin, fibrinojen, 
protrombin), yağ ve kan hücreleri bowman
kapsülüne geçmez.

• Süzülme olayı kan basıncı etkisi ile 
gerçekleştiğinden bu olayın gerçekleşmesi 
için ATP harcanmaz.



Yani böbreğin süzme hızı glomerulustaki kan basıncıyla doğru orantılıdır. 

Soğuk havalarda vücut sıcaklığını düzenlemek amacıyla deriye gelen kan miktarı azaltılır. 

Vücuttaki kan büyük oranda iç organlarda dolaştığı için kan basıncı yükselir, süzme hızı artar ve 

daha sık idrara çıkarılır. Aynı durum adrenalin hormonu etkisiyle heyecan, stres ve korku 

anlarında da gerçekleşir. 

Kan basıncı glomeruluslardaki sıvının 

bowman kapsülüne geçmesi şeklinde bir 

itme kuvveti oluştururken, kanın ozmotik

basıncı ve bowman kapsülündeki 

hidrostatik basınç kan basıncına zıt etkide 

bulunur. 

NOT

Buna göre toplam süzülme basıncı; 76 – (36 + 16 ) = 24 mmHg’dir. 

K.B

76 mmHg

K.O.B 36 

mmHg
H.B

16 mmHg



Süzülme olayı sayesinde bowman kapsülüne geçen sıvıdaki değerli bileşiklerin idrarla kaybedilmemesi için 
sıvının büyük bir kısmı örneğin, 
suyun % 99'u, sodyumun % 99,5'i, glikoz ve amino asitlerin % 100'ü, ürenin % 50’ si
tekrar kana geri emilir.

Proksimal tüp

Henle kulbunun inen kolu Henle kulbunun çıkan kolu

Distal tüp

İdrar toplama kanalı

Geri Emilim (Reabsorbsiyon)

Nefron kılcalları

Sadece suyun geri 
emilimi yapılır.

Suya karşı gerçirgen değildir. 
Sadece NaCl’nin geri emilimi 

yapılır.

Glikoz, amino asit, su, üre 
bazı iyonların geri emilimi 

yapılır

Su, NaCl, bazı iyonların 
geri emilimi yapılır.

Su, üre ve NaCl’nin geri emilimi yapılır.

Aldosteron hormonu özellikle distal tüpe etki ederek Na ve Cl iyonlarının kanaldan kana geri emilimini, K 
iyonlarının kandan kanala salgılanmasını sağlar.

ADH (vazopressin) ise özellikle distal tüp ve idrar toplama kanalına etki ederek, suyun kanaldan kana geri 
emilimini sağlar.



Salgılama (Aktif Boşaltım)

Proksimal tüp

Henle kulbunun çıkan kolu

Distal tüp

Nefron kılcalları

Süzülme ile bowman kapsülüne geçemeyecek büyüklükteki maddeler, ilaçlar, çeşitli toksik maddeler, 
bazı hormonlar, bilürübin, bazı iyonlar proksimal tüp ve distal tüp kanalına boşaltılır. Salgılama sırasında 
hücreler ATP harcar.

Bazı ilaçların ve iyonlar 
kandan kanala salgılanır.

H, K, HCO3 gibi bazı iyonlar, ilaçlar, 
zehirli maddeler, NH3 , bilüribin, bazı 
hormon parçaları

İdrar toplama kanalından emilen 
ürenin bir kısmı bu kanala 

yeniden salgılanır.  Bu işlem 
böbrek hücrelerinin yoğunluğunu 

dengede tutmak için yapılır.



• İdrar bileşiminde 

………………………………………………………………………………

…………………………………………. bulunur.

• Sağlıklı bir bireyin idrarında 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………… rastlanmaz.

• Böbreğin mitokondrial faaliyeti yavaşlarsa, süzülme olayı bu 

durumdan etkilenmezken, geri emilim ve salgılama olayları bu 

durumdan olumsuz etkilenir.

su, amonyum, üre, ürik asit, kreatinin, Na+, HCO3
-, K+, H+ gibi bazı 

iyonlar, B ve C vitamini

Glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol gibi organik maddelere,  

kan hücrelerine, kan plazma proteinlerine  

NOT



Glomerulus Kılcalları ve Vücut Kılcalları Arasındaki Farklar

• Glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunur. Vücut kılcalları bir atar 
bir toplar damar arasında bulunur.

• Glomerulus kılcallarının kan basıncı vücut kılcallarının yaklaşık iki katıdır.

• Glomerulus kılcalları da vücut kılcalları gibi tek katlı katlı yassı epitelden oluşur 
ancak, glomerulus kılcalları üzerinde bazal lamina ve bowman kapsülüne ait 
podosit hücrelerinden oluşan bir tabaka mevcut olup yüksek kan basıncına 
karşı kılcalları korur.

• Glomerulus kılcallarında madde geçişi tek yönlü olup, glomerulustan bowman
kapsülüne doğrudur. Bowman kapsülüne geçen sıvı glomerulusa geri dönmez. 
Vücut kılcallarında ise madde geçişi çift yönlü olup, atar damar ucunda kılcaldan 
doku sıvısına, toplar damar ucunda ise doku sıvısından kılcala doğrudur.

• Glomerulus kılcallarının zarındaki por sayısı vücut kılcallarına göre daha fazla 
olup, 100 kat daha fazla geçirgendir.

• Glomerulus kılcallarında kan basıncı sabittir ve değişmez. Vücut kılcallarında ise 
kan basıncı atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azalır.



• İdrar oluşumunu sağlar.

• Sağlıklı bireylerde kemik iliğinde alyuvar yapımını uyaran 

........................................ hormonunun %90’ı böbreklerde, geri kalanı ise 

karaciğerlerde üretilir. Bu sayede kan yapımında görevlidir.

• Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda eritropoietin azalması sonucu 

............................................... görülür. 

• Böbrekler, uzun süreli açık durumunda amino asitlerden ve gliserol gibi 

karbonhidrat dışı kaynaklardan ..................... sentezler. Bu yönüyle kan 

şekerini düzenler.

• Böbrekler kan pH'sını düzenler.

• Böbrekler karma bez gibi çalışırlar. Ürettikleri eritropoietin hormonunu kana 

salgıladıkları için ………………..., idrarı üreter gibi bir kanala boşalttıkları 

için …………..….. çalışırlar.

eritropoietin

anemi (kansızlık)

glikoz

BÖBREĞİN GÖREVLERİ

endokrin
ekzokrin

Bir insan fazla deniz suyu içerse organları iflas ettiği için ölür. İnsan kanında 
yaklaşık %1 oranında tuz bulunur. Böbrekler ise yaklaşık %2 oranındaki tuzu 
süzebilmektedir. Deniz suyunda %2’den daha fazla oranda tuz bulunur. Deniz 
suyu içtiğimizde kanımıza böbreklerin süzebileceğinden daha fazla oranda tuz 
geçer. Kanda yüksek oranda bulunan tuz doku sıvısından kana su geçmesine 

neden olur. Doku sıvısı suyunu kaybettikçe dokularda bulunan hücreler 
yaşamsal faaliyetleri için yeterli su bulamaz. Bu doku hücreleri ölmeye 

başladığında organlar iflas etmeye başlar. 


