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Her �k� böbreğ�n üst kısmında bulunan endokr�n bezlerd�r. Bu bezler kabuk ve öz olmak üzere �k� ana bölümden oluşur.

Böbrek Üstü Bez� Hormonları

Kabuk kısmından salgılanan hormonlar;
Stero�t yapılı hormonlardır. Bu kısımdan kort�zol ve aldosteron hormonları �le bazı eşey hormonları salgılanır.

Böbrek Üstü Bez� ve Hormonları
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Kort�zol

Normal salgılandığında vücutta b�r savunmanın get�receğ� yıkımları düzenler, onarır ve savaşan

hücre ve dokuların �ht�yaçlarını karşılayacak gereçler� hazırlamak �ç�n gerekl� metabol�k

önlemler�n alınmasını sağlar. Kort�zol, prote�n ve yağlardan gl�koz sentezlenmes� sağlar. Bu

sayede kan şeker�n�n artmasını sağlar.

Aldosteron

Böbrektek� boşaltım kanalcığına etk�de bulunarak, Na+ ve CI– �yonlarının em�l�m�n� artırır. Bu

sayede kan sıvısının ozmot�k basıncı, doku sıvısının ozmot�k basıncı ve su m�ktarının

ayarlanması sağlanmış olur.

Kabuk hormonlarının yeters�z salgılanmaları hal�nde kan basıncı düşer, �ştahsızlık artar, genel hals�zl�k görülür, der� tunç reng�n� alır.

ACS salgısı artar ve add�son hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık kort�zol ve aldosteron ver�lerek tedav� ed�l�r.

Eşey hormonları

Erkek ve d�ş�lerde, adrenal bezler�n kabuk (korteks) kısmından, az da olsa erkek eşey hormonları salgılanır. Erkek çocuklarında,

adrenal korteks fazla çalışırsa, androjen hormonlarının salgılanması artar ve çocuk normal yaşından önce ergenl�ğe ulaşır. Bu

çocuklarda ses kalınlaşır ve kıllanma bakımından erg�ne benzemeye başlarlar.

D�ş�lerdek� fazla çalışması durumunda �se, ses kalınlaşır, sakal çıkar, eşey organları körel�r ve erkeks� özell�kler oluşmaya başlar.

Öz bölges�nden salgılanan hormonlar
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Bu bölümden adrenal�n ve nöradrenal�n olmak üzere �k� hormon salgılanır.

Adrenal�n (ep�nefr�n)

Sempat�k s�n�rler�n faal�yet�n� hızlandırır. Genell�kle heyecan, korku, end�şe ve öfkelenme anında kandak� m�ktarı artar.

Adrenal�n bu durumda sempat�k s�n�r s�stem�n� uyararak, kalb�n çalışmasını hızlandırır. Adrenal�n kan dolaşımını, kan basıncını ve

kandak� şeker m�ktarını artırır.

Beyne fazla kan g�der ve kanın pıhtılaşma zamanı kısalır. Bütün bu durumlar organ�zmanın, tehl�kel� b�r durumla karşılaşması

hal�nde gerekl� tedb�rler�n alınmasını sağlar.

Nöradrenal�n (nörep�nefr�n)

Parasempat�k s�n�rler� uyarır. Kılcal damarların kasılmasını sağlar. Kalb�n çalışmasını yavaşlatır. Kan basıncının artışını sağlar.
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Böbrek üstü bezler� nerede bulunur?
İnsan vücudunda �k� adrenal bez bulunur ve b�r� her böbreğ�n üstünde oturur . Her adrenal bez b�r yet�şk�nde 4-5 gr ağırlığındadır.

Adrenaller �lk 6 ha�anın gebel�ğ�nde saptanır .

Böbrek üstü bezler�n�n görev� ned�r?
Her adrenal bez �k� ayrı bölümden oluşur: dış kısım adrenal korteks ve �ç adrenal medulla olarak adlandırılır. Adrenal bezler ‘k�myasal

haberc�ler’ olarak �şlev gören farklı hormonlar salgılarlar. Bu hormonlar kan dolaşımında dolaşır ve çeş�tl� vücut dokuları üzer�nde

hareket ett�rerek doğru şek�lde çalışmasını sağlarlar. Tüm adrenokort�kal hormonlar, kolestrolden türet�len stero�d b�leş�kler�d�r.

Böbrek üstü bezler�nde salgılanan hormonlar nelerd�r? (kısa özet�)
Adrenal korteks üç hormon üret�r:

M�neralokort�ko�dler: Bunlardan en öneml�s� aldosterondur . Bu hormon vücudun tuz ve su sev�yeler�n� korumaya yardımcı olur ve

bu da vücudun kan basıncını düzenler. Aldosteron olmazsa, böbrek aşırı m�ktarda tuz kaybeder (sodyum) ve dolayısıyla su, c�dd�

deh�drasyona neden olur .

Glukokort�ko�dler: baskın olarak kort�zol . Bu hormon stres tepk�s�ne katılır ve aynı zamanda vücut metabol�zmasını düzenler .

Kort�zol, am�no as�tler ve serbest yağ as�tler� harekete geç�rerek gl�koz üret�m�n� uyarır . Kort�zol ayrıca öneml� ant�-�nflamatuar

etk�lere sah�pt�r.

Adrenal androjenler : esasen deh�droep�androsteron ( DHEA ) ve testosteron olmak üzere erkek seks hormonları . Heps�n�n zayıf

etk�ler� var, ancak çocuklukta erkek c�nsel organlarının erken gel�şmes�nde ve ergenl�k çağındayken kadınlarda rol oynuyor . Bunlar
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erkeklerle kadınlar arasındak� farklılıkları yaratmada ve sürdürmede yer alır.

Anter�or h�pof�z tarafından salgılanan adrenokort�kotrop�k hormon ( ACS) öncel�kle glukokort�ko�dler�n ve adrenal androjenler�n

adrenal vasıtasıyla salınmasını etk�ler ve daha az ölçüde de aldosteron salınımını uyarır.

Böbrek üstü bezler� medulla katekolam�n üret�r:

Katekolam�nler arasında adrenal�n , noradrenal�n ve az m�ktarda dopam�n bulunur – bu hormonlar stres tepk�s�n�n tüm f�zyoloj�k

özell�kler�nden sorumludur; buna “savaş veya uçuş” cevabı den�r.

Böbrek üstü bezler�n�n neden oldukları hastalıklar nelerd�r?
Nad�r durumlarda, böbrek üstü bezler� aşırı akt�f veya az akt�f hale geleb�l�r. Bunlardan kaynaklanan �k� ana bozukluk sırasıyla

Cush�ng sendromu ve Add�son hastalığıdır .

Cush�ng sendromu aşırı aşırı kort�zol üret�m�nden kaynaklanan aşırı adrenal (böbrek üstü bez�) bezlerden kaynaklanmaktadır. Kl�n�k

bulgular c�lt �nceltme ve morarma, obez�te , şeker hastalığı , ps�k�yatr�k rahatsızlıklar, yüksek tans�yon, kas zayıflığı, osteoporoz , aşırı

yüz tüyler� ve kadınlarda düzens�z per�yotları �çer�r. Çocuklarda büyüme yetmezl�ğ�ne neden olab�l�r. Kort�zol fazlası olan hastalarda

yara �y�leşmes�nde bozulma ve enfeks�yona duyarlılık artar.

Add�son hastalığı veya böbrek üstü bezler�n�n yetmezl�ğ� hormon eks�kl�ğ� �le �l�şk�l� olarak yeters�z adrenal bezlerden

kaynaklanmaktadır. böbrek üstü yetmezl�ğ� akut veya kron�k olab�l�r. Akut böbrek üstü bezler�nde yetmezl�k, herhang� b�r t�pte

kron�k adrenal (böbrek üstü bez�) yetmezl�k üzer�ne akut stres üzer�ne b�nd�ğ�nde ortaya çıkar. Kron�k adrenal (böbrek üstü bez�)

yetmezl�k bel�rt�ler�, düşük kan basıncı, yorgunluk, k�lo kaybı, �ştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, tuz arzusu ve düşük kan şeker�

�çer�r. Der� ve müköz membranlar artmış p�gmentasyon göstereb�l�r. İk�nc�l c�ns�yet özell�kler�n�n kaybı sadece hastalığı olan
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kadınlarda görülür. Akut böbrek yetmezl�ğ� tıbb� ac�ld�r ve tanımlanmalı ve derhal tedav� ed�lmel�d�r. Akut böbrek üstü bez�

yetmezl�ğ�n özell�kler�, karın ağrısı ve düşük kan şeker� �le b�rl�kte dolaşımda çöküştür.

Nad�ren, aldosteronun aşırı üret�m�, h�peraldosteron�zm olarak b�l�nen b�r duruma neden olab�l�r . Bu, geleneksel tans�yon kontrol

tabletler�ne ve tuz rahatsızlıklarına d�rençl� yüksek tans�yona neden olur. Yüksek tans�yon, baş ağrısı ve görsel problemlere neden

olab�l�r.

Androjenler aşırı üret�lmes� de nad�rd�r ancak aşırı saç büyümes� ve menstrüel dönem bozukluklarına neden olab�l�r.

Böbrek üstü bezler�n�n tümörler� çoğunlukla �y� huyludur ve böbrek üstü bez� hormonların aşırı veya az oluşumuyla sonuçlanmaz.

Çoğu tümör, �nsanlar çeş�tl� nedenlerle tarandığında tesadüfen keşfed�l�r. böbrek üstü bez� kanser� çok nad�rd�r. böbrek üstü

bezler�n�n tümörler�n�n büyük olması veya aşırı hormon üretmes� durumunda cerrah� gerekeb�l�r.

Böbrek Üstü Bez� ve Hormonları – PDF
 


