
ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ 

ve FİZYOLOJİSİ



İdrar oluşturmak...

• Üriner sistemin ana görevi vücutta 

oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla 

vücuttan uzaklaştırmak  ve sıvı 

elektrolit dengesini korumaktır.



• BÖBREKLER

• ÜRETERLER

• MESANE

• ÜRETRA

• İdrar böbreklerde 

oluşturulur, 

üreterler ile idrar 

kesesine taşınır ve 

üretra ile de dışarı 

atılır.

Üriner sistemi oluşturan yapılar





Böbrekler 

• Böbrekler nefron 

olarak adlandırılan 

fonksiyonel 

ünitelerden 

oluşmuştur.

• Her bir börekte bir 

milyonun üzerinde 

nefron bulunur.



nefron
• Her bir nefron idrar yapan 

bağımsız bir ünitedir.

• Damarsal yapı (glömörül) 
ve tübüler yapılardan 
oluşmuştur.

• Nefron kandaki su ve suda 
çözünen maddeleri süzer 
(filtrasyon), daha sonra 
onların bir bölümünü 
vücudun ihtiyaçları 
doğrultusunda geri emer 
(reabsorbsiyon), kalanların 
da idrar olarak vücuttan 
atılmasını sağlar.

.











Glömörül yumağı

• Kan böbreklere renal 
arter aracılığı ile gelir,

• Dallanarak değişik 
isimler aldıktan sonra 
afferent arteriol olarak 
filtrasyon işleminin 
yapılacağı bölgeye gelir,

• Afferent arteriol de 
dallanarak glömörül 
(yumak) adı verilen 
kapiller yapıyı oluşturur.

• Glömörül filtrasyonun 
başladığı yerdir.



Glömörül 

• Glömörüler 

kapillerler birleşerek 

efferent arteriolü 

oluşturur.

• Efferent arterioller 

birleşirler ve renal 

veni oluştururlar.

• Renal ven inferior 

vena kavaya açılır. 



Tübüler yapılar

• Glömörüler kapsül,

• Proksimal tübül,

• Henle Kulpu (ince 

tübül),

• Distal tübül ve 

• Toplayıcı kanallardan 

oluşur.

• Tübüler yapılar değişik 

isimler aldıktan sonra 

üreterler olarak 

börekleri terkederler.







İdrar oluşumu

• İdrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşir.

– Glömörüler filtrasyon,

– Tübüler reabsorbsiyon (geri emilme)

– Tübüler sekresyon



Glömörüler filtrasyon-1

• Plazma sıvısının glömörülden glömörül 
kapsülüne geçmesidir(damardan-tüplere).

• Dakikada geçen sıvı miktarına yani filtrat 
miktarına glömörüler filtrasyon (GFH)hızı 
denir.

• GFH 
– filtrasyonu sağlayan kan basıncına, 

– total filtrasyon yüzeyine, 

– kapillerlerin geçirgenliğine, 

– intrensek renal otoregüleasyonun durumuna 
ve 

– renin salınımına bağlıdır.



GFR Hızı

• GFR dakikada 120-125 ml kadardır, yani 

böreklerde 1 dakikada 120 ml filtrat 

meydana gelir.

• 70 kg lık bir kişide her iki böbreğe 

dakikada 1200 ml kan gider, bu 625 ml 

plazma demektir(kan=plazma+hücreler).



• Nefrona giren plazmanın her seferinde % 20 si 
filtre edilir, bu da 625 in % 20 si 125 ml filtrat 
eder.

• Dakikada 125 ml, saatte 7,5 L, günde 180-190 L 
filtrat oluşur, yani kandan böbrek tübüllerine 
geçer,

• Fakat bunun yalnızca 1000-2000 ml (1-2 l) idrar 
olarak dışarı atılır, yani filtre dilen miktarın % 99 
tekrar geri emilir.

• 70 kg lık bir kimsede 3 l lik plazma olduğunu 
kabul edersek, bu plazma günde 60 kez, her 30 
dakika bir filtre ediliyor demektir.

Glömörüler filtrasyon-2



Tübüler reabsorpsiyon

• Su , glukoz ve bazı elektrolitler 

gibi vücut için faydalı ve gerekli 

maddelerin aktif ve pasif 

transport mekanizmaları ile 

kana geri alınmasıdır.



Tübüler sekresyon

• Metabolik atıkların nefronun 

değişik bölümlerinde 

kapillerlerden tübüllere verilerek 

idrara katıldıkları olaydır. 



İdrar oluşumu-özet

(filtrasyon-reabsorbsiyon-sekresyon)

• Süzülme işlemi glömörülden kapsüle doğru oluşur.

• Kandan süzülen sıvıya glomörüler filtrat denir.

• Glömörüler filtrat glömörüler kapsülden proksimal tübüle 
geçer, burada glikoz, protein ve bazı maddeler kana geri 
emilir,

• Filtrat tübülde yoluna devam eder ve Henle Kulpuna gelir, 
burada su geri emilir ve idrar konsantre hale getirilir.

• Filtrat henle kulpundan distal tübüllere doğru ilerler, burada 
potasyum ve hidrojen iyonları aktif olarak kandan idrara 
sekrete edilir.

• Filtrat distal tübülden toplayıcı kanallara geçer ve orada 
iyice konsantre edilir.

• Diğer nefronlardan gelen filtratlarla birleşerek, böbreklerden 
çıkar ve üreterler aracılığı ile idrar kesesine gelir.



Üreterler

• Üreterler 

idrarı 

böbreklerden 

idrar 

kesesine 

taşıyan 

yapılardır.



İdrar kesesi-mesane
• İdrarı toplayıp 

depolayan, genişleme 
yeteneği olan kesedir.

• Üretranın keseden 
ayrıldığı yerde istemsiz 
çalışan düz kaslar ve 
istemli çalışan 
kaslardan oluşmuş 
eksternal üretral 
sfinkter bulunur.

• Bu sfinkter idrarın 
mesanede kalmasını 
sağlar.





Üretra 

• İşeme esnasında idrarı mesaneden 

dışarıya taşıyan tüp şeklindeki yapıdır.

• Erkekte kadından daha uzundur ve üç 

bölümü vardır;

– Prostatik,

– Membranöz,

– Penil 



İdrar ve ürninasyon (miktirüsyon)

• İdrar su, üre, klor, potasyum, kreatinin, fosfat, sülfat ve 
ürik asitin bileşiminden oluşur.

• Anormal durumlarda protein, glukoz, keton cisimcikleri 
ve taşlarda bulunabilir.

• İdrar hafif alkaliktir (PH:5-8)

• Rengi berrak ve sarıdır, fakat değişebilir.

• Yetişkin bir kişi günde 1-1,8 L idrar üretir, bu günde 
minimal 0,45 L olmalıdır.

• Ürinasyon idrar kesesinin boşalmasıdır.

• Bebeklerde kesenin gerilmesiyle oluşan spinal bir refleks 
aktivitedir.

• Yetişkinlerde ise kesedeki gerilme reseptörlerinde uyarı 
oluşmasıyla istemli olarak kontrol edilebilen bir olaydır.



Üriner sistem bozuklukları-1

• Akut ve kronik böbrek yetmezliği

– Böbrek fonksiyonlarının kısmen  yada 
tamamıyla durmasına akut böbrek yetmezliği 
denir,

– İdrar oluşmaz yada çok az oluşur,

– Kanama, kalp krizi, trombozis, toksik 
materyaller (merküry, arsenik gibi) akut 
böbrek yetmezliğine yol açar,

– Kronik böbrek yetmezliği ise yıllar içinde 
gelişen bir olaydır.



Üriner sistem bozuklukları-2

• Glomörülonefrit;
– Glomörül iltihabıdır, akut ve kronik olabilir,

• Pyelonefrit;
– Bakteriyel enfeksiyonların idrar kesesi, oradan 

üreterlere, oradan da böbreklere yayıldığı durumdur

– Kadınlarda daha sık görülür.

• Renal kalkuli(böbrek taşları);
– Kalsiyum tuzlarının oluşturduğu taşlar

• Cystitis (sistit);
– İdrar kesesinin iltihabı

• Üretritis;
– Üretranın iltihabı



Üriner sistem bozuklukları-3

• Üriner inkontinens;

– İdrar tutamama, idrar kaçırmadır.

– Geçici inkontinens emosyonel 

streslerden kaynaklanır.

– Kalıcı inkontinens ise sinir sistemi 

yaralanması, mesane enfeksiyonu ve 

mesane yada üretradaki doku hasarı 

sonucu gelişebilir.


