BÖBREK FONKSİYONLARININ ENDOKRİN KONTROLÜ

Hormonlar su ve sodyumun üriner eksresyonunu transmembran taşıyıcılarının (kanallar, taşıyıcılar, pompalar) ekspresyon ve aktivitelerini modüle ederek düzenlerler. Peptid hormonlar ve katekolaminler genellikle integral membran proteinleri olan reseptörleri aracılığıyla etki ederler. Hormonların reseptörlerine bağlanması genellikle protein kinaz ve protein fosfatazları aktive eden hücre içi ikincil mesajcıların salınımına neden olur. Lipofilik hormonlardan adrenokortikoidler hücre içi reseptörleri yoluyla etki ederler. 

MEMBRAN RESEPTÖRLERİYLE ETKİ EDEN HORMONLAR
KATEKOLAMİNLER: Norepinefrin (NE) ve dopamin renal sodyum eksresyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Önceleri katekolaminlerin renal etkilerinin sadece afferent ve efferent arteriyollerle sınırlı olduğu düşünülüyordu. Oysa günümüzde tübüler fonksiyonun da katekolaminlerle düzenlendiği kabul ediliyor. NE renal sinir uçlarından salınırken, renal dopamin özellikle non-nöronal kaynaklıdır. 
Nöronal Katekolaminler: Nefron adrenerjik liflerle yoğun bir şekilde innerve durumdadır. Böbrek dokusunda kolinerjik liflerin olduğu net olarak bilinmemesine karşın, böbrek hücrelerinde kolinerjik reseptörlerin bulunması asetil kolinin de rolünü olduğunu düşündümektedir. Postgangliyonik periferik sinirlerin katekolamin içeren terminallerinde genellikle transmitter olarak norepinefrinin kullanıldığı düşünülmektedir. Renal sinir terminallerinde dopamin varlığı gösterilememiş olmasına karşın, vazoaktif intestinal peptid, P maddesi ve nöropeptid Y gibi değişik nöropeptid kotransmitterler yer almaktadır. 

NE tübüler transport üzerindeki etkisini G proteinlere bağlı membran reseptörleri aracılığıyla yapar. Adrenerjik reseptörler 4 gruba ayrılır: a1, a2, b1, b2. a1-adrenerjik reseptörlerin uyarılması fosfolipaz C’yi aktive eder. Fosfolipaz C fosfotidilkolin üzerine etki ederek diasilgliserol (DAG) ve inozitol fosfat oluşturur ki, bunlar da protein kinaz C'yi aktive edip, sitoplazmik depolardan Ca++ salınımına neden olurlar. Hücre içi Ca++ konsantrasyonunun artışı protein kinaz C, kalmoduline bağlı protein kinaz gibi çeşitli kalsiyuma bağlı enzimlerin aktivasyonuna yol açar. Ek olarak hücre içi Ca++ konsantrasyonu artışı iyon kanallarını direkt olarak aktive edebilir. a2-adrenerjik reseptörler G inhibitör proteine bağlıdırlar. Agonistlerin a2-adrenerjik reseptörlere bağlanması adenil siklaz aktivitesini baskılar ve cAMP düzeylerini düşürür. Bundan dolayı a2-adrenerjik reseptörler diğer hormonların cAMP üzerindeki uyarıcı etkilerini yok edebilir. Hem b1 hem de b2-adrenerjik reseptörler G uyarıcı proteine bağlıdırlar ve adenilat siklaz aktivitesini artırıp, cAMP birikimine neden olurlar. cAMP artışı cAMP’ye bağımlı protein kinazları aktive eder ve hedef proteinlerdeki fosforilizasyon aktivitesini değiştirir. Bu nedenle bir proteinin aktivitesi kinaz ve fosfatazlar arasındaki dengeyle düzenlenir. 

Renal denervasyona böbrekler diürez ve natriürezle yanıt verirler (böbrek transplantasyonu yapılan olgulardaki gibi). Normal sodyum alımında adrenerjik sinirler sodyum tutlumunda majör rol oynarlar, oysa sodyum kısıtlaması durumunda sodyum tutulumu için renal innervasyonun eksiksiz olması gerekir. 

a-adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu, hem Na,K-ATPaz’ı hem de Na+-H+ değiştiriciyi proksimal tübülüslerde uyarabilir. Na,K-ATPaz üzerine etkisi fizyolojik hücre içi Na+ konsantrasyonlarında maksimal olup, Ca++ ve kalsinörinin (Ca++- kalmoduline bağımlı protein fosfataz) aktivasyonuyla yönetilir. a-adrenerjik reseptörlerin uyarılması Na,K-ATPaz’ı uyarır, oysa b-adrenerjik reseptörler Na,K-ATPaz’ı baskılarlar. Norepinefrin kombine a ve b etkileri nedeniyle Na,K-ATPaz aktivitesi üzerinde etkisizdir. 

Nöropeptid Y (NPY) renal sinir uçlarında NE ile birlikte bulunur ve proksimal tübülüste doza bağlı olarak Na,K-ATPaz’I aktive eder. 

b-adrenerjik reseptörlerin kortikal toplayıcı kanallarda bikarbonat ve potasyum transportu için de önemli olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

Ekstranöronal Katekolaminler: Tübüler fonksiyonu düzenleyen katekolaminler sadece postgangliyonik periferik sinirlerde oluşturulmaz, aynı zamanda tübülüs hücrelerinde lokal olarak da oluşturulurlar. İdrardaki dopaminin ana kaynağının proksimal tübülüs hücreleri olduğu gösterilmiştir. Dopamin prekürsörü olan L-dopa sodyuma bağlı kotransporter ile proksimal tübülüs hücrelerine girer. Daha sonra L-dopa L-amino asit dekarboksilaz (L-AADC) ile dopamine dönüştürülür. Böbreklerde L-AADC yalnızca  proksimal tübülüslerde vardır. Proksimal tübülüs hücrelerinde tirozin hidroksilaz bulunmadığından, dopamin üretimi için L-dopa’nın proksimal tübülüslere glomerüler filtrat veya peritübüler boşluk yoluyla geldiği düşünülmektedir. Renal dopamin hem MAO ile deaminasyona  uğrayarak hem de katekol-o-metil transferaz (COMT) ile metilasyona uğratılarak metabolize edilebilir. Böbreklerde dopamin üretimi protein ve tuz alımıyla uyarılır. Dopamin degradasyonunun baskılanmasının tuz eksresyonunu etkileyip etkilemediği iyi bilinmemektedir. 

Dopaminin iki çeşit reseptörü vardır: D1 ve D2. D1 adenilat siklaz aktivitesini uyarırken, D2 baskılar. D2 reseptörlerin iki formu tanımlanmıştır: D2-uzun ve D2-kısa. Ayrıca D2 ailesinden başka üyeler de izole edilmiştir. Bunlar da D3 ve D4 olarak sınıflanmışlardır. Bunların tümü adenil siklaz aktivitesini baskılarlar. Hem D1  hem de D2 reseptörleri nefron boyunca bulunur. Proksimal tübülüs hücrelerinde D1 ve D2 reseptörleri hem apikal hem de bazolateral membranlarda benzer yoğunluklarda bulunmaktadırlar. 

Dopamin uygulanması natriüreze neden olabilir, ancak dolaşımdaki dopaminin renal fonksiyon üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, çünkü natriüretik bir yanıt oluşturmak için gereken eşik dopamin dozu dolaşımdaki dopaminin çok üzerindedir. Bununla birlikte, böbrekte oluşan dopaminin renal tübüler Na+ transportu üzerine otokrin ve parakrin etkileri olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar vardır. Akut ve kronik sodyum alımı süreçlerinde üriner dopamin eksresyonundaki değişiklikler üriner sodyum eksresyonuna paraleldir. Orta derecede sodyum yüklenmesinde D1 agonist uyarısı diüretik yanıtı artırır. Dopaminin aktif Na,K-ATPaz’a bağlı Na+ çıkışını ve Na+-H+ değiştiricisi yoluyla Na+ girişini düzenlediği sanılmakta. 

Farelerde COMT’u baskılayan ve dolayısıyla dopaminin biyoyararlanımını artıran nitekapon tedavisi proksimal kıvrımlı ve düz tübülüslerde Na,K-ATPaz aktivitesini baskılar. Hem natriüretik hem de Na,K-ATPaz baskılayıcı etkileri D1 antagonisti varlığında geri dönüşümlüdür. Bu sonuçlar dopaminin tuz metabolizmasının düzenlenmesindeki rolünü ve dopaminin natriüretik etkisinin tübüler Na,K-ATPaz baskılanması yoluyla olduğunu göstermektedir. 

Dopamin aynı zamanda proksimal tübüler hücrelerde Na+-H+ değiştirici aktivitesini de baskılar. Bu etki D1 agonistlerle sağlanır, cAMP’ye bağımlı protein kinazlarla ve fosforilasyonla düzenlenir. Ek olarak dopamin anjiyotensin II’nin renal fırçamsı kenar membranından sodyum alımını uyarıcı etkisini antagonize eder. 

ANTİDİÜRETİK HORMON
Birincil etkisi su retansiyonu ve kan volümünün korunmasına yöneliktir. Böbreklerdeki ana etkisi toplayıcı kanallardan su geri emilimidir. ADH sentezi ön hipotalamustaki supraoptik ve periventriküler nükleuslarda olur. Salınımı yüksek derecede duyarlı hipotalamik ozmoreseptörlerle olur. Plazma ozmolalitesi 280 mOsm/kg’ın altında olduğunda ADH sekresyonu baskılanır. Bu değerin üstünde plazma ADH konsantrasyonu plazma ozmolalitesine orantılı olarak artış gösterir. Ozmoregülatör mekanizma tüm plazma solütlerine eş derecede duyarlı değildir: Na+  için maksimal, üre ve glikoz için ise minimaldir. ADH sekresyonu daha az duyarlılıkla kardiyovasküler volüm ve baroreseptör sistemiyle de regüle edilir. Sağlıklı erişkinlerde kan basıncının düşmesine orantılı olarak ADH düzeyleri artar. Dolaşan ADH’nın tam veya kısmen yokluğu santral diabetes insipidus ile sonuçlanır. 

ADH iki çeşit membran reseptörünü aktive eder: V1 ve V2. Her ikisi de G proteinine bağlı reseptörlerdir. V1 reseptörler fosfolipaz C aktivasyonuna bağlı olup, vazopressör etkilerden sorumludur. V2 reseptörler ise başlıca renal antidiüretik etkilerden sorumludur ve adenilat siklaza bağlıdır. Böbrekte V2 reseptörleri papilla ve medullada lokalizedir. V2 reseptör yanında memelilerin toplayıcı kanallarında V1 reseptörlerin varlığı gösterilmiştir. 

ADH yokluğunda kortikal toplayıcı kanallarda ana hücrelerin apikal membranlarının su geçirgenliği olasılıkla diğer tüm biyolojik membranlara göre en düşük düzeydedir. ADH verilmesi hücre içi cAMP’yi artırır ve protein kinaz A etkisiyle apikal membranın su geçirgenliği artar. Bu etki akuoporin 2 (AQP2) adlı su kanalının subapikal membrandan apikal membrana eklenmesiyle yönetilir. AQP2’nin membrana hareketinde hücre iskeletindeki çeşitli proteinler görev alır. ADH aynı zamanda gen transkripsiyonunun protein kinaz A’ya bağlı aktivasyonuyla AQP2 sentezini de düzenler. ADH AQP2’yi direkt olarak fosforilleyebilir, ancak bu etkinin su geçirgenliğini değiştirip değiştirmediği bilinmemekte. 

ADH aynı zamanda Henle çıkan kalın kol ve kortikal toplayıcı kanalda sodyum geri emilimini artırır. Bu etki çelişkilidir, çünkü ADH natriüretik bir hormondur. Hatta hiponatremi uygunsuz ADH sendromunun değişmez bulgusudur. ADH’nın sodyum transportu üzerine etkisinin sodyum dengesinin düzenlenmesinden çok konsantrasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olduğu düşünülüyor. 

ANJİYOTENSİN II (ANG II)
ANG II endokrin, parakrin ve otokrin etkileri olan vazokonstriktör bir maddedir. Hem renin hem de anjiyotensinojen genleri birçok dokuda eksprese edilmektedir. Bu bölümde ANG II’nin daha çok tübüler etkilerinden bahsedilecektir. 

Proksimal tübüler hücreler anjiyotensinojenin ANG II’ye dönüşümü için zengin ACE desteğine sahiptirler. ANG II hücre membranındaki reseptörler aracılığıyla epitelyal hücre fonksiyonunu direkt olarak veya hücrede terminali olan sinirlerden salınan katekolaminleri kontrol eden presinaptik reseptörler aracılığıyla indirekt olarak etkileyebilir. Proksimal tübüler hücreler ANG II reseptörlerine sahiptir ve yoğun bir şekilde innervedirler. ANG II iki tip membrana bağlı reseptöre bağlanır: AT1 ve AT2. AT1 reseptörlerin iki alt grubu vardır: AT1A, AT1B.  Erişkin böbreğinde kortikal reseptörlerin çoğu AT1 alt grubundandır. Tüm nefron segmentleri ANG II reseptörlerini eksprese etmekte olup, bağlanma kapasitesi proksimal kıvrımlı tübülüste en fazladır. AT1 reseptörü G proteinine bağlı bir reseptördür. 

ANG II’nin proksimal tübül fonksiyonunu modüle eden hücre içi sinyal iletim yolu tam anlamıyla bilinmemektedir. AT1 reseptörünün negatif olarak adenilat siklaza, pozitif olarak da fosfolipaz C’ye bağlanabileceğine ilişkin kanıtlar vardır. ANG II atriyal natriüretik peptid ve paratiroid hormona bağlı cAMP üretimini baskılar ve ANG II hücre içi depolardan salınım yoluyla sitoplazmik kalsiyumu artırabilir. ANG II’nin fosfolipaz A2 ve araşidonik asit yolunu aktive edebildiği de bildirilmektedir. 

ANG II proksimal tübülüste sodyum transportunun önemli bir modülatörüdür. Normal kişilerde ACE baskılanması natriüreze yol açar ve buna proksimal fraksiyonel sodyum geri emiliminde azalma eşlik eder. ANG II’nin tübüler transport üzerine ikili etkisi vardır: ANG II düşük dozlarda tübüler geri emilimi uyarır, yüksek dozlarda ise geri emilimi baskılar. ANG II reseptörleri tübüler hücrelerin hem luminal hem de bazolateral kısımlarında tanımlanmıştır. ANG II’nin aynı zamanda hem luminal hem de bazolateral Na+ transporterleri aktive ettiği gösterilmiştir. ANG II’nin düşük dozları Na+-H+ antiporter ve Na,K-ATPaz’I aktive eder. Düşük dozlarda ANG II eklenmesi hücre içi sodyum konsantrasyonlarında artışa neden olur (luminal sodyum alımının reseptöre bağlı uyarısı ?). Yüksek dozlarda ANG II eklenmesi ise hücre içi sodyum konsantrasyonunu azaltır (transepitelyal sodyum transportu üzerine baskılayıcı etkisiyle). Bazolateral membrana eklendiğinde, ANG II bazolateral Na(HCO3) kotransporterleri de uyarır. 

ANG II  aynı zamanda büyüme faktörü olarak da rol oynar. ANG II in vitro olarak mezangiyal hücre proliferasyonunu ve tübüler hücrelerin hücresel genişlemesini uyarır.

Son zamanlarda küçük ANG II fragmanları (ANG IV gibi) araştırılmaya başlanmış olup, bu peptidlerin ANG II’den farklı kendilerine özgü işlevlere sahip olabilecekleri düşünülmektedir. ANG IV reseptörleri renal epitelyal hücrelerde eksprese edilirler ve hücreye kalsiyum girişini düzenlerler.  

ATRİYAL NATRİÜRETİK PEPTİD (ANP)
ANP atriyumda sentez edilen ve intravasküler volüm değişikliklerine yanıt olarak sekrete edilen dolaşan bir peptiddir. ANP atriyumda 126 aa’lik prohormon olarak sentez ve depo edilir. Ancak sekresyon süresince karboksi terminalden 28 amino asit eklenerek biyolojik aktif formuna döner. Atriyumdan ANP’nin salınımı için birincil uyaranın atriyal gerilme veya distansiyondur. 

Son zamanlarda natriüretik peptidlerin beyin, akciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli dokularda da sentez edildikleri görüldü. Böbrekte sentez edilen natriüretik peptid ANP’ye çok benzer olup, renal natriüretik peptid veya ürodilatin olarak adlandırılır. Ürodilatin idrarda bulunur, ancak plazmada yoktur. Olasılıkla distal kortikal nefronda sentez edilmektedir.

ANP için üç reseptör tanımlanmıştır: A, B ve C. Tip C renal kortekste en bol bulunan ANP reseptörüdür (%90). Hedef hücrelerinde ANP’nin bilinen etkilerinden herhangi birini göstermez, ancak ANP’nin dolaşımdan uzaklaştırılmasında majör fonksiyonu vardır. Bu nedenle klirens reseptörü de denir. ANP kendi reseptörüne bağlandıktan sonra hücre içi sinyal sisteminde herhangi bir değişikliğe rastlanmamıştır. Tip A ve B transmembran reseptörlerdir, ancak diğer polipeptid hormonlarının aksine G proteinine bağlı değillerdir. Tip A ve B reseptörler en bol glomerül ve toplayıcı kanallarda bulunmaktadır. Bununla birlikte reseptör mRNA proksimal tübülüs dahil tüm tübülüs segmentlerinde gösterilmiştir. ANP’nin ikincil mesajcısı olan cGMP’nin etkilerinin çoğu cGMP’ye bağımlı protein kinazlar tarafından yönetilmektedir.

ANP natriüretik etkisini hem GFR’yi artırarak hem de sodyum transporterlerin etkisini azaltarak, yani sodyum geri emilimini baskılayarak yapar. ANP’nin toplayıcı kanallardaki en belirgin etkisini luminal plazma membranı sodyum kanallarının açılma zamanını kısaltarak sodyum geri emilimini etkileyerek yapar. Proksimal tübülüste diğer hormonların etkileriyle yarışır. Dopamine benzer etkiler yaparken, ANG II ve NE’nin sodyum retansiyonu yapan etkilerini antagonize eder. 

Hem sodyum taşıyıcıları ( Na+-H+ değiştirici ve Na+-fosfat transporter) hem de pompalar (Na,K-ATP az) proksimal tübülüste ANP’nin hedef proteinleridir. 

PARATİROİD HORMON
Böbrekler PTH için ana hedef organdır. PTH paratiroid bezde prohormon şeklinde sentez edilir ve hipokalsemiye yanıt olarak salınır. Matür PTH tek zincirli 84 aa’lik bir polipeptiddir. İki tip bağlanma bölgesi vardır: yüksek afiniteli düşük kapasiteli ve düşük afiniteli düşük kapasiteli. PTH reseptörleri G proteinine bağlıdır. Yüksek afiniteli reseptörler özellikle fosfolipaz C’ye bağlıdır, düşük afiniteli olanlar ise adenilat siklaza bağlıdırlar. PTH için iki tip reseptör klonlanmıştır. Tip I PTH reseptörü proksimal tübülüs hücrelerinin hem apikal hem de bazolateral membranlarında eksprese edilirler. 

İzole böbrek hücrelerinde PTH etkisi bazolateral veya apikal membrana hormon ilavesi ile başlatılabilir. PTHduyarlı adenilat siklaz nefronun değişik segmentlerinde bulunur. En yüksek aktivite kıvrımlı proksimal tübülüstedir. Proksimal tübüler hücrelerde PTH en azından 2 luminal transport sistemini baskılar: Na+-P kotransporter ve Na+-H+ antiporter. PTH aynı zamanda Na,K-ATPaz aktivitesini ve Na+-HCO3-kotransporteri de baskılar. Distal nefronda PTH Ca geri emilimini uyarır. Bu etki olasılıkla distal tübülüste lokalize Na+-Ca++ değiştiricinin cAMP’ye bağımlı aktivasyonuyla gerçekleştirilir. 

PROSTAGLANDİNLER (PG)
Prostaglandinler steroid hormonlar olup, etkilerini üretim yerlerinde gösterirler. Salındıktan sonra kısa sürede inaktive edilirler. PG’ler çeşitli uyarılarla fosfolipaz A2 etkisiyle membran fosfolipidlerinden salınan araşidonik asitten türetilirler. Araşidonik asitin varlığı PG sentezinde majör hız kısıtlayıcı basamaktır. Araşidonik asiti metabolize eden hücre içi enzimler siklooksijenaz, sitokrom P-450 ve lipooksijenazdır. PG sentezi nefronda homojen değildir. Kortikal ve meduller toplayıcı kanallar PG’nin 
asıl kaynağıdırlar (özellikle PGE2 ve PGF2). Proksimal tübülüsün PG üretme kapasitesi azdır. PGE2 sentezi ADH ve kininler tarafından artırılabilir, kortikosteroidler tarafından ise baskılanabilir. 

PG’ler spesifik hücre membran proteinlerine bağlanırlar. Renal tübülüslerdeki PG reseptörleri baskın olarak G proteinlerine bağlı olan PGE2 tipindedir. Başlıca meduller çıkan Henle kulbu ve toplayıcı kanalda PGE2’nin direkt etkisi tanımlanmıştır. Bu etki su ve solütlerin geri emilim hızlarında azalmadır. PGE2 Na,K-ATPaz aktivitesini baskılar.

Genel olarak PG’ler klasik hormonların modülatörleri olarak davranırlar. Örnek olarak PG ve ADH arasındaki ilişki verilebilir. PG’ler ADH’nın etkilerine iki mekanizmayla zıt etki yaparlar: indirekt etki, Henle kulbu çıkan kol ve iç medulla toplayıcı kanaldan solüt geri emilimini azaltarak; direkt etki ise ADH ile uyarılan adenilat siklaz aktivitesini zayıflatarak.

PG’lere ek olarak diğer araşidonik asit metabolitleri (5,6 EET ve 20-HETE) de sodyum transportu ve Na,K-ATPaz aktivitesini baskılarlar. Araşidonik asitin P-450 metabolitleri iyon pompaları ve iyon kanallarının regülasyonu için önemli gözükmektedir. 20 HETE’nin 4 hidroksilasyon ürünü böbrekte majör araşidonik asit metabolitidir. Asıl olarak tübülüslerde oluşan bu metabolitin Na,K-ATPaz aktivitesini baskıladığı gösterilmiştir. 

DİĞER FAKTÖRLER

ENDOTELİN
Matür endotelin 203 aa’lik uzun bir prekürsörden türetilir. Çeşitli faktörlerin (trombin, ANG-II, ADH) endotelin mRNA’yı ve peptid salınım hızını indüklediği bildirilmiştir. Endotelin için 3 reseptör klonlanmıştır. Diğer G proteinine bağlı reseptörler gibi transmembran reseptörlerdir. Hücre içi serbest Ca++ konsantrasyonunu ve inozitol trifosfat oluşumunu artırır. Endotelin fosfolipaz C, D ve A2’yi aktive edebilir, adenilat siklaz ve tirozin fosforilasyonunu aktive edebilir veya baskılayabilir. 

Böbrekte endotelin renal mikrodamarların endotel hücrelerinde ve tübüler hücrelerde üretilir. Hem ETA hem de ETB reseptörleri böbrekte gösterilmiştir. ETB’nin tübüler segmentteki asıl tip olduğu sanılmaktadır. Farelerde pressör olmayan dozlarda endotelin infüzyonu natriüreze yol açar. Bu yanıtın en az iki komponenti olduğu düşünülmektedir: ilki basınç natriürezine yol açması, diğeri ise tübüler geri emilimin baskılanmasıdır. Na,K-ATPaz, Na+-H+ antiporter ve Na+-HCO3- kotransporter gibi çeşitli iyon transporterlerin proksimal tübülüs, kortikal toplayıcı kanal, iç meduller toplayıcı kanalda etkisi tanımlanmıştır. Etkinin mekanizması iyi bilinmemektedir. Endotelin PG’ler ve ANP gibi diğer natriüretik faktörleri uyarabilir; ADH gibi antidiüretik faktörlerin etkisini ise antagonize edebilir. 

ADENOZİN
Adenozin 5’ nükleotidazın 5’ AMP’ye etkisiyle oluşur. Hipoksi daha fazla sustrat sağlayarak adenozin oluşumunu artırır. 5’ nükleotidaz enzimi proksimal tübüler hücrelerin fırçamsı kenarı ve toplayıcı kanalda bulunur. Adenozin oluştuktan sonra kolaylaştırılmış difüzyonla hücre membranından geçer. Ekstrasellüler boşlukta iki spesifik membrana bağlı reseptörü aktive eder: A1 ve A2. Bağlanma çalışmalarıyla her iki reseptörün de böbrekte bulunduğu gösterilmiştir. A1 reseptörü ligand için yüksek afinite gösterir, inhibitör Gi proteinine bağlıdır ve adenilat siklazı baskılar. A2 reseptörü Gs uyarıcı proteine bağlıdır ve adenilat siklazı aktive eder. 

Adenozinin tübüler transport üzerine etkisi tartışmalıdır. Eksojen uygulama veya endojen adenozinin farmakolojik manipülasyonuyla böbrek içi adenozinin artışının idrar akımı ve solüt eksresyonunda düşmeye yol açtığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, diüretik ve natriüretik etkileri de bildirilmiştir. Elimizdeki veriler adenozinin tübüler transportu uyardığını göstermektedir. 

KİNİNLER
Kininler kininojenlerden kallikrein enziminin etkisiyle oluşturulurlar. Kinin reseptörleri her yerde bulunmaktadır. Kininin inozitol yolunun aktivasyonuyla etki yaptığı sanılmaktadır. Erişkin böbreğinde kallikrein distal tübülüs hücrelerinde sentez ve depo edilir. Distal tübülüste bradikininin elektonötral NaCl geri emilimini baskıladığı gösterilmiştir. 

NİTRİK OKSİT (NO)
NO kan damarları, immün hücreler, sinir sistemi gibi dokularda anahtar parakrin ve otokrin düzenleyicidir. NO lipofilik bir gaz olup, L-argininden nitrik oksit sentetaz (NOS) ile sentezlenir. Reaktif NO çok labil bir maddedir ve yarılanma ömrü sadece birkaç saniyedir. NO hücre membranlarından komşu hedef hücrelere hızla difüze olur, guanilat siklazı aktive ederek cGMP üretimini artırır. 

Böbrekte NOS endotelyal hücreler, düz kas hücreleri, mezangiyal hücreler ve tübüler hücrelerden eksprese edilir. Hem erişkin hem de süt çocuğu böbreğinde NO’nun majör etki yeri vasküler yapıdır. Bununla birlikte, NO tübüler hücrelerde tübüler Na,K-ATPaz’ı direkt olarak baskılar.

TİROİD HORMONLARI
Triiodotronin (T3) ve tiroksin (T4) tiroid foliküler kolloidin çoğunu oluşturan tiroglobulinin aminoasit kalıntılarından sentez edilir ve burada depolanırlar. Tiroid hormonlarının sentez ve sekresyonu hipotalamik tirotropin düzenleyici hormon (TRH) tarafından kontrol edilir. T3’ün biyolojik etkileri daha önemlidir, buna karşın dolaşımda T4’ten daha az miktarlarda bulunur. 

İyot ile işaretli T3’ün spesifik bağlanma bölgeleri korteks ve medullada nukleuslarda saptanmıştır (tavşanlarda). Tiroid hormonlarının renal fonksiyonu uyardığı uzun yıllardan beri bilinmesine karşın, proksimal tübülüste sıvı geri emilimini artırma mekanizması halen bilinmemektedir. Tiroidektomili hayvanlarda renal Na,K-ATPaz aktivitesi azalır. Bu etki tiroid hormonlarının hücre kültürlerinde Na+-H+ antiporter’ı uyardığının gösterilmesinden sonra, hormonun tübülüs hücrelerine direkt etkisine bağlanmıştır. 

SİTOPLAZMİK RESEPTÖRLER YOLUYLA ETKİ EDEN HORMONLAR

KORTİKOSTEROİDLER
Adrenokortikosteroidler lipofilik hormonlar olup, aşağıdaki şekilde etki ederler: a) hormon hücre membranına penetre olur ve spesifik bir sitoplazmik reseptörü aktive eder. b) Aktive hormon-reseptör kompleksi nükleusa transloke edilir ve hedef protein tutunma bölgesindeki DNA elementlerine bağlanır. c) Komşu kod dizisinin transkripsiyonunu aktive edebilir. d) Fizyolojik etkileri yürüten proteinler translate edilir. 

Bu gruptaki diğer hormonlar tiroksin, D vitamini ve retinoik asittir. Bu hormonlar ne yapısal ne de biyosentetik olarak ilişkisiz olsa da reseptörleri benzerdir. Kortikosteroidlerin iki ana tipi vardır: daha genel metabolik etkileri olan ve glukokortikoid reseptörlere bağlananlar (insanlarda tip II) ve daha çok tuz dengesi üzerinde etkisi olanlar (tip I).

Glukokortikoid ve mineralokortikoidler için iki farklı sitoplazmik reseptörün varlığı gösterilmiştir. İn vitro olarak glukokortikoid agonistleri tip II reseptörler yanında, selektif aldosteron agonistleri kadar tip I reseptörlere de bağlanırlar. İn vivo olarak ise glkokortikoidler tip I reseptörlere bağlanmaz, çünkü 11 beta hidroksi dehidrojenaz kortizol ve kortikosteronu inaktif metabolitlerine dönüştürür, ancak aldosteron için aynı durum geçerli değildir. Bu düzenleme bazı patolojik durumlarda değişebilir. 

Glukokortikoidlerin bağlanma yerleri tüm nefronda dağılmıştır, ancak kortikal toplayıcı  tübüller ve distal kıvrımlı tübülüsler aldosteron bağlanması için başlıca bölgelerdir. Gen transkripsiyonundaki etkileri nedeniyle kortikosteroidlerin organ farklılaşması ve olgunlaşmasındaki rolleri önemlidir. 

GLUKOKORTİKOİDLER
Süt çocukluğunda Na,K-ATPaz glukokortikoidler için majör bir hedeftir. Bu dönemde böbreklerdeki Na,K-ATPaz aktivitesi çoğu diğer dokuda olduğu gibi düşüktür. Sıçanlarda glukokortikoid uygulanması ile Na,K-ATPaz'’n olgunlaşması uyarılabilir. Bu etkilere tübüler geri emilim kapasitesi ve idrar konsantrasyon kapasitesinin artışı eşlik eder. Eldeki verilere göre glukokortikoidler insanlarda da renal tübüler olgunlaşmayı da uyarır. Prenatal olarak glukokortikoidlerle tedavi edilen pretermlerde renal tübüler transport kapasitesi glukokortikoid uygulanmayanlara göre daha yüksektir.

Glukokortikoidlerin Na,K-ATPaz gen transkripsiyonunu herhangi bir aracı protein kullanmadan direkt olarak aktive ettiği sanılmaktadır. Glukokortikoidlerin Na,K-ATPaz ekspresyonu üzerindeki uyarıcı etkisi hem yaşa hem de dokuya bağlıdır. Erişkinlerde glukokortikoidlerin böbrekte Na,K-ATPaz transkripsiyonu için gerekli bir faktör olmadığı gözükmektedir, çünkü adrenalektomize sıçanlarda kortikal Na,K-ATPaz mRNA miktarı değişmemektedir. 

Na,K-ATPaz yanında glukokortikoidler Na+-H+ antiporter ve Na+-HCO3- simporter gibi diğer renal iyon transportlarının da postnatal matürasyonlarını düzenleyebilir. 

Glukokortikoidlerin erişkin böbrek hücrelerinde iyon transportunun düzenlenmesindeki rolü tam anlaşılamamıştır. Glukokortikoidler tübüler hücrelerde elektrojenik Na+ transportunu uyarırlar. Glukokortikoidler hem sıçan hem de insanlarda sodyum retansiyonu ve hipertansiyon gelişimini indüklerler. Sodyum dengesi üzerine etkisi olasılıkla Na,K-ATPaz aktivitesinin artmasıyla görülür. Adrenalektomize erişkinlerde proksimal tübüler hücrelerde ve Henle çıkan kalın kolda Na,K-ATPaz aktivitesi azalır. Bu nefron segmentlerinde enzim aktivitesi glukokortikoidlerle birkaç saat içinde kontrol değerlerine dönebilir, aldosteron ilavesi ise bu etkiyi göstermez. 

ALDOSTERON
ANG II aldosteronun direkt düzenleyicilerindendir. Bundan başka K+ ve ACTH da aldosteron sekresyonunu artırır. Aldosteron distal nefron bölümlerinde sodyum geri emilimi ile K+ ve H+ sekresyonunu uyarır. Aldosteronun bu etkisi idrar K+-Na+ oranının değişmesine yol açar. Bu oran aldosteronun etkisi için bir gösterge olarak kullanılabilir. Apikal sodyum geçirgenliği ve bazolateral Na,K-ATPaz aktiviteleri aldosteron ile artış gösterdiğinden aldosteronun dual etkisi olduğu bilinmektedir. Hızlı bir etki (1 saat içinde) apikal membrandan sodyum geçirgenliğinin artırılmasıyla yürütülür. Bu etki olasılıkla luminal sodyum kanallarının dansitesindeki artış ile düzenlenir. Plazma membranında inozitol trifosfatı aktive eden aldosterona özgü bağlanma bölgeleri gösterilmiştir. Aldosterona kronik yanıtta artmış bazolateral Na,K-ATPaz aktivitesi nedeniyle sodyum geri emilimi ve potasyum sekresyonu muhafaza edilir. Aldosteronun Na,K-ATPaz aktivitesini en azından iki yolla artırdığı görülmüştür. Adrenalektomize sıçanlarda Na,K-ATPaz mRNA nefronun aldosterona duyarlı segmentlerinde azalmıştır. Aldosteronun gen transkripsiyonunu indirekt olarak aktive ettiği sanılmaktadır. 

 

 
   

  




