
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Albüm�nur�, ‘akutma’ ve ‘prote�nür�’ g�b� farklı �s�mlerle de anılmaktadır. Albüm�nür� hastalığı �drar

tahl�l� sonrası yapılan �ncelemeler doğrultusunda kanın �çer�ğ�nde bulunan albüm�n�n kanın �çer�s�nde

fazla m�ktarda bulunmasıdır.

İdrarımızda prote�nde bulunmaktadır. Vücut �ç�ne alınan bes�nler veya tüket�len �çecekler yapısında

bulunan v�tam�n, prote�n ve m�neral g�b� yapıları vücut �çer�s�nde gerekl� �şlevlerden geçt�kten sonra

sıvı halde �drar şekl�nde dışarı atılır. Bu nedenle �drar �çer�s�nde prote�n�n bulunması gayet doğal b�r

durumdur.

Canlı vücut yapısında öneml� b�r yapı olan albüm�n b�r tür prote�n türüdür. Kan yapısında albüm�n en

temel görevler� arasında vücudun sıvı denges�n� sağlamak ve çeş�tl� moleküller�n taşınmasını
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sağlamaktır. Albüm�n bu görevler�n� yer�ne get�r�rken dolaşım s�stem�n�n yardımıyla kan

damarlarından tüm vücuda yayılmaktadır.

Albüm�n tüm vücut �çer�s�nde dolaşım �şlem�n� gerçekleşt�r�rken

böbreğede uğrar ve tekrar dolaşım s�stem�ne ger� döner. Yukarıda

da �fade ett�ğ�m�z g�b� böbrek vücut �ç�n gerekl� bes�n ve maddeler�

aldıktan sonra sıvı maddeler� vücut dışına atmakla sorumludur.

Böbreğ�n fonks�yonlarının bozulması durumunda albüm�n böbrek

dışına çıkamaz ve d�ğer sıvı maddeler �le b�rl�kte dışarı atılır. Bu

olaya albüm�nür� den�lmekted�r. Albüm�nür� hastalığına

prote�nür� den�lmes�n�n neden� �se albüm�n�n �çer�s�nde prote�n�n yapı taşı olan am�noas�t�n

bulunması d�ğer b�r �fadeyle albüm�n b�r tür prote�n olmasıdır. Bu nedenle albüm�nür� hastalığına

prote�nür� hastalığıda den�lmekted�r.
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Albüm�nür� (Prote�nür�) Nedenler�
Albüm�nür� (prote�nür� b�r hastalıktan çok b�r tür s�nyal ver�c�d�r. Böbrekler�m�zde meydana gelecek

olan rahatsızlıkların haberc�sd�r. İdrar tahl�l�nde albüm�nür� (prote�nür�) fark ed�lmes� böbrekle �lg�l�

sıkıntı yaşayağımız anlamına gelmekted�r. Ancak albüm�nür� (prote�nür�) yalnız böbrek

fonks�yonlarının ve �şlevler�n�n bozulması durumunda gözlenmez. Aşırı yorgunluk g�b� durumlarda ve

kullanılan bazı �laçların yan etk�ler� sonucu da meydana gelmekted�r.

Bunların dışında �drar �çer�s�nde albüm�n yan� prote�n�n fazla

bulunması sadece böbrek rahatsızlığı olduğunu b�ze göstermez.

İdrarda fazla m�ktarda albüm�n olması �drar yolları enfeks�yonu,

anem�k vakalar, zeh�rlenme ve s�st�t g�b� rahatsızlıklarında

olab�lme �ht�mal�n� arttırmaktadır.

Albüm�nür� (Prote�nür�) Tedav�s�
Albüm�nür� d�ğer adıyla prote�nür� vakaları genell�kler tehl�kel� b�r durum değ�ld�r. Ancak öneml� b�r

böbrek rahatsızlığı sonucu bu vaka �le karşılaşılmışsa cerrah� b�r müdahale gerekeb�l�r. Albüm�nür�

(prote�nür�) rahatsızlığının neden�n d�ğer haf�f vakalar �se düzgün b�r beslenme şekl� �le tedav

ed�leb�lmekted�r.

Pek� Albüm�nür� rahatsızlığına yakalanan b�r� neler� yemel� neler� yememel�d�r?
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Haşlanmış patates ve süt g�b� böbreğ� zorlamayacak haf�f gıdalar mutlaka tüket�lmel�d�r. Kafe�n, tuz,

turşu, b�ber ve baharat çeş�tler�nler�nden kes�nl�kle uzak durulmalıdır.

Albüm�n rahatlığı geç�ren b�reyler doktor tarafından öner�len bes�nler� ve  �laç tedav�s�n� uldıktan sonra

�drardak� değerler normale dönecekt�r.
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