
RENAL FONKSİYONUN GERÇEKLEŞMESİ 
 
İdrar oluşumu glomeruler filtrasyon (esas olarak protein içermeyen plazmanın 
glomeruler kapillerlerden Bowman boşluğuna kitlesel akımı) ile başlar. Renal pelvise 
giren sonuç idrar glomeruler filtrattan farklıdır, çünkü filtrat Bowman boşluğundan 
tubulusların değişik segmentlerine doğru akarken  içeriği değişime uğrar. Bu değişim 
iki genel işlevle olur: tubuler geri emilim ve tubuler sekresyon. Tubuller her 
bölgesinde peritubuler-kapillerler ile ilişkidedir, bu ilişki sayesinde peritubuler-
kapiller plazma ile tubulus lümeni arasında materyal alışverişi olur. Transferi yönü 
tubuler lümenden peritubuler-kapiller plazmaya doğru ise, bu işlev tubuler geri 
emilim olarak adlandırılır. Peritubuler-kapiller plazmadan tubuler lümene doğru, ters 
yöndeki transfer ise tubuler sekresyon olarak adlandırılır. Tubuler sekresyon 
eksresyon ile karıştırılmamalıdır. Bir madde eksrete ediliyor demek, o madde son 
idrarda bulunuyor anlamına gelir. Bu ilişkiler şekil 2-1’de şematize edilmiştir.  
  
Şekil 2-1. Renal fonksiyonun üç temel işlevi. 
 
Şekil 2-2. Üç varsayımsal maddenin renal manipülasyonu; X, Y, Z. X filtre ve skrete 
edilmekte, ancak geri emilmemekte. Y filtre edilmekte ve bir bölümü daha sonra geri 
emilmekte. Z filtre edilmekte, ancak tamamen geri emilmekte.  
 
 Bu üç renal işlev arasındaki ilişkiler- glomeruler filtrasyon, tubuler geri 
emilim ve tubuler sekresyon – şekil 2-2’deki varsayımsal örneklerde gösterilmiştir. X, 
Y, Z adındaki üç düşük molekül ağırlıklı maddeyi içeren plazma glomeruler 
kapillerlere girmekte ve plazmanın yaklaşık %20’si Bowman kapsülüne filtre 
olmaktadır. Kapiller içindeki plazma ile aynı konsantrasyonlarda X, Y ve Z içeren 
filtrat proksimal kıvrımlı tubulus içine girer ve tubulusların geri kalan kısmı boyunca 
akmaya devam eder. Eş zamanlı olarak, glomeruler kapillerler içinde kalan %80’lik 
plazma içeriğindeki X, Y ve Z ile efferent arteriyoller aracılığıyla glomeruler 
kapillerleri terk eder ve peritubuler kapillerlere girer. Tubuler epitel hücreleri tüm 
peritubuler-kapiller X’i tubuler lümene sekrete eder, ancak X’i geri ememez. 
Dolayısıyla, filtrasyon ve tubuler sekresyon birlikteliği ile renal artere giren 
başlangıçtaki plazma X maddesinden tamamen temizlenir (idrarla vücuttan 
uzaklaştırılır). Tubuller aynı zamanda Y ve Z’yi de geri emebilir. Y geri emilimini 
miktarı azdır, bundan dolayı filtre edilen Y’nin çoğu geri emilemez ve idrarla 
vücuttan kaybolur. Ancak Z için geri emilim mekanizması çok güçlüdür ve Z’nin 
tümü geri emilerek plazmaya geri döner. Sonuçta vücuttan Z maddesi kaybı olmaz. Z 
maddesi için filtrasyon ve geri emilim mekanizmaları birbirini geçersiz kılarak, sanki 
bu madde hiç böbreklere girmemiş gibi etki yaparlar. 
 
 Böbrekler sadece plazma üzerinden işlev yaparlar. Erirrositler böbreklere 
oksijen sağlarlar, ancak idrar oluşumunda başka fonksiyonları olmaz.  
 
 Plazmadaki her madde için filtrasyon, geri emilim ve sekresyon değişik 
kombinasyonlarda uygulanır. Bu maddelerin çoğunda hangi renal işlevlerin hangi 
hızda işleyeceği fizyolojik kontrol altındadır. Örneğin, filtre edilen Y maddesi 
arttığında veya geri emilim hızı azaldığında ne olmaktadır? Her iki değişiklik te Y 
maddesinin idrarla daha fazla kaybına yol açar. Bir maddenin plazma konsantrasyonu 
arttığında veya azaldığında, filtrasyon, geri emilim ve sekresyon hızındaki 



değişiklikler homeostatik mekanizmalarla maddenin plazma konsantrasyonunu regüle 
edebilir.  
 
 Özetle, bir maddenin normal renal tutulumu için aşağıdaki sorulara yanıt 
aranması gerekir: 
1. Glomerullerde hangi dereceye kadar filtre edilebilmektedir? 
2. Geri emiliyor mu? 
3. Sekrete ediliyor mu? 
4. Geri emilim ve sekresyon hangi mekanizmalarla olmaktadır? 
5. Filtre edilen, geri emilen ve sekrete edilen miktarları hangi faktörler homeostatik 

olarak regüle etmekteler? 
6. Renal hastalıklar dışındaki hangi durumlar filtrasyon, geri emilim veya 

sekresyonun çok fazla veya çok az olmasına neden olmaktalar? 
 
Klinisyenlerin 7. soru olarak, çeşitli renal hastalıkların maddenin böbrekteki 
tutulumunu ve total vücut dengesini nasıl etkilediğini sorması gerekir.     
 
GLOMERULER FİLTRASYON 
 
Filtratın İçeriği 
Glomeruler membranlar su ve kristaloidlere (örneğin küçük moleküler boyutardaki solütler) serbest 
olarak geçirgendir. Büyük moleküllere veya kolloidler rölatif olarak geçirgen değildir. Bunlardan en 
önemlileri plazma proteinleridir. Bundan dolayı, Bowman kapsülü içinde yer alan sıvı protein içermez 
ve plazmadakine benzer konsantrasyonlarda kristalloid içerir. En son genellemeye aykırı tek örnek 
filtre edilebilen ancak parsiyel olarak plazma proteinlerine bağlanabilen kristalloidlerdir, çünkü 
proteine bağlı olan kısmı filtre edilemez. Herhangi bir maddenin Bowman kapsülündeki 
konsantrasyonu o maddenin plazma konsantrasyonuna eşit olmayıp, o maddenin plazmada proteine 
bağlı olmayan kısmının konsantrasyonuna eşittir. Örneğin, plazma kalsiyumu %40 oranında proteine 
bağlıdır, dolayısıyla glomeruler filtratın plazma konsantrasynu plazmadakinin %60’ına eşittir.  

 
 Gerçekte glomeruler filtrat çok küçük miktarlarda (10 mg/L veya daha az), 
tümü albumin olmak üzere protein içerir. Bu miktar plazmadaki protein miktarının 
%0.02’sidir. Bu protein filtre edilen diğer maddelerle birlikte kitle akımıyla basit 
difüzyona uğrayarak, glomeruler membranlardan  Bowman boşluğuna ulaşır. Çeşitli 
hastalık durumlarında glomeruler membranların proteinlere geçirgenliği değişerek, 
büyük miktarlarda protein Bowman boşluğuna geçer. Bundan başka, glomeruler 
membran değişikliği olmadan da, normalde plazmada bulunmayan bazı küçük 
proteinler (hasarlı eritrositlerden salınan hemoglobin, hasarlı kaslardan salınan 
miyoglobin vs) Bowman boşluğuna geçebilir.  
 
 Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi glomeruler membranlar kristalloidlere ve 
çok büyük proteinlere karşı ya hep ya hiç tarzında filtrasyon uygularlar. Moleküler 
ağırlığı 7000’den daha az olan maddelerin membranlardan hareketine engel yokken, 
albumin boyutundaki maddeleri,n geçişi tamamen engellenmiştir; bu uçlar arasında 
kalan maddelerin geçirgenliği ise boyutu büyüdükçe orantılı olarak azalır. Bu 
“elemek” olarak bilinir. 
 
Glomeruler Bariyerlerin Makromoleküllere Davranışı 
Filtre edilen maddelerin glomeruler membranlardaki seyri şu yollarla olur: endotelyal 
tabakadaki fenestralar, bazal membran, yarık diyagramlar ve yarıklar. 
Makromoleküllere karşı geçirgenliğin önlenmesinde başlıca rolü bazal membran 
oynar. Bununla birlikte, bu birinci filtre tarafından yapılan kısıtlama çoğu 



makromolekül için tam değildir. Bazal membranın tüm kalınlığı boyunca transfer 
edilen makromoleküller ise ek olarak yarık diyagramlar ve podositlerin oluşturduğu 
tabaka tarafından kısıtlanırlar. Okuyucu bu bölgelerde geride kalan makromoleküllere 
ne olduğunu merak edecektir. Bunlar büyük olasılıkla endositozla ayaksı oluşumlara 
alınacaklar ve yıkılacaklardır.  
 
 Şimdiye kadar makromolekül hareketlerinin sadece boyutlarına bağlı olarak 
engellenmesini tartıştık (sterik engelleme). Oysa protein ve diğer makromoleküllerin 
penetrasyonlarının belirlenmesinde elektriksel yük de önem taşır. Glomeruler 
bariyerlerin ekstrasellüler matriksini (endotelyal hücre tabakası, bazal membran, 
podosit hücre tabakası) oluşturan moleküllerin tamamı polianyonlardır. Buna göre, 
herhangi bir büyüklük için, negatif yüklü makromoleküller nötral moleküllere göre 
daha fazla kısıtlanırlar, çünkü fikse polianyonlar negatif yüklü molekülleri iterler. 
Tüm proteinler negatif yük taşıdıklarından bu elektriksel engellemenin de kıstlayıcı 
önemli rolü vardır. Renal korpüskülün proteinlere geçirgenliğinin artışıyla seyreden 
çoğu hastalıkta büyük olasılıkla duvardaki negatif yük kaybının varlığı söz 
konusudur. 
 
 Unutulmaması gereken bir nokta negatif yüklere bağlı engellemenin sadece 
makromoleküller için geçerli olduğu, plazma kristaloidlerini etkilemediğidir.  
 
Filtrasyon Kuvvetleri: Net Filtrasyon Basıncı 
Herhangi bir kapiller için net filtrasyon basıncı (NFB) zıt yöndeki hidraulik (hidostatik) ve kolloid 
ozmotik (onkotik) basınçların cebirsel toplamına eşittir. Aynı tanım glomeruler kapillerlere de 
uyarlanabilir: 

 
 NFB =         ( PGC + πBC )                    -                  ( PBC + πGC ) 
                          filtrasyonu indükleyen kuvvetler               filtrasyonu engelleyen kuvvetler 
 

PGC = Glomeruler-kapiller hidraülik basınç 
πBC = Bowman kapsülü içindeki onkotik basınç 
PBC = Bowman kapsülündeki hidraülik basınç 
πGC = Glomeruler-kapiller plazmadaki onkotik basınç 

 
Teorik olarak Bowman kapsülünde hiç protein olmadığından, πGC  0 olarak 

alınabilir ve denklem şu hale gelir (şekil 2-3) 
 
NFB = PGC  - PBC  - πGC 

 
İnsanlarda glomeruler kapiller ve Bowman kapsülündeki hidraülik basınçlar 

direkt olarak ölçülemez. Bununla birlikte, indirekt veriler göz önüne alındığında, 
köpeklerde ölçülen değerlerin olasılıkla insanlardaki değerlere eşit olduğu 
düşünülmektedir (tablo 2-1 ve şekil 2-4). 
 

Şekil 2-3   Renal korpusküldeki net filtrasyon basıncı glomeruler kapiller 
hidraülik basınçtan (PGC) Bowman kapsülü hidraülik basıncı (PBC) ve glomeruler-
kapiller onkotik basıncın (πGC) çıkmasına eşittir.  
 
 
 
 



Tablo 2-1  Köpeklerde glomerüler filtrasyon kuvvetleri    
       mmHg 
 

Glomerüler kapiller Glomerüler kapiller                     
           afferent uç                           efferent uç  

 Kuvvetler  
 
1.     Filtrasyonu indükleyenler: 
   Glomerüler-kapiller hidrolik basınç                        60                                          58 
   (PGC) 
2. Filtrasyonu engelleyenler: 

a) Bowman kapsülündeki hidrolik basınç            15                                          15 
(PBC) 

b) Glomerül-kapiller onkotik basınç                     21                                          33 
(πGC) 

3.    Net filtrasyon basıncı (1 – 2)                                24                                          10 
   

 
 
 Glomeruler kapillerlerde hem hidraülik hem de onkotik basınçların kapiller uzunluğu boyunca 
değiştiğine dikkat ediniz: (1) Kapiller hidraülik basınç akıma karşı gelişen direnç nedeniyle hafif 
azalma gösterir; (2) onkotik basınç artış gösterir, çünkü filtrat asıl olarak protein içermediğinden, 
filtrasyon işlemi plazmadan proteini değil ama suyu uzaklaştırır, dolayısıyla glomeruler kapillerde 
geride kalan filtre olmamış plazmadaki onkotik basınç artar.  

 
 Şekil 2-4 ve tablo 2-1, köpekte net filtrasyon basıncının glomeruler 
kapillerlerin başlangıcında 24 mmHg, sonunda ise 10 mmHg olduğunu 
göstermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu değerler yaklaşık olarak normal bir 
insandaki değerlere benzer.  
 
Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR)  
Birim zamanda glomeruler kapillerlerden Bowman kapsülüne filtre edilen volüm glomeruler filtrasyon 
hızı (GFR) olarak bilinir. GFR daha önceki bölümde belirtildiği gibi sadece net filtrasyon basıncına 
bağlı olmayıp, glomeruler membranların hidraülik (su) permeabilitesine ve filtrasyon için kullanılan 
yüzey alanına da bağlıdır: 

 
 GFR = hidraülik permeabilite x yüzey alanı x NFB 
 
Hidraülik permeabilite ve yüzey alanı çarpımı filtrasyon katsayısı (Kf) olarak bilinir. 
Buna göre; 
 
 GFR = Kf x NFB 
 
 GFR =                  Kf  x          NFB 
  (hidraülik permeabilite     (PGC  - PBC - πGC) 
   x yüzey alanı )  
 
 
Şekil 2-4   Köpekte glomeruler filtrasyon basınçları. Net filtrasyon basıncı = PGC – 
PBC - πGC. Patolojik durumlar dışında insanlar için de benzer değerlerin varlığı 
muhtemeldir.  
 
 70 kg ağırlığında normal bir kişide GFR 180 L/gün (125 ml/dak)’dır. 
Vucuttaki tüm diğer kapillerlerdeki net filtrasyon ise yaklaşık 4 L/gün’dür. Yaklaşık 



10-24 mmHg’lık bir net filtrasyon basıncıyla bu kadar büyük miktarlarda volümün 
filtrasyonu glomerül kapiller Kf faktörünün böbrek dışı kapillerlere göre çok daha 
fazla olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri glomerül kapillerlerinin çok büyük 
yüzey alanına sahip olması ve daha da önemlisi hidraülik permeabilitenin diğer 
kapillerlere göre çok daha fazla (10-100 kat) olmasıdır.  
 
 
Tablo 2-2   GFR Belirleyenlerinin Özeti ve Bunları Etkileyen Faktörler   
 
GFR’nin direkt belirleyenleri:   Direkt belirleyenlerin büyüklüğünü artırmaya 
GFR = Kf (PGC – PBC - ππππGC)   eğilim yaratan majör faktörler 
 
     (↑) Glomeruler mezangial hücrelerin relaksasyonu 
 Kf          sonucu ↑ glomeruler yüzey alanı 
           Sonuç: ↑ GFR 
 
     (1) ↑ renal arteryel basınç    
 PGC    (2) ↓ afferent arteriyoler direnç (dilatasyon) 
     (3) ↑ efferent arteriyoler direnç (kontriksiyon) 
           Sonuç: ↑ GFR  
 

(1) tubulus veya ekstrarenal üriner sistemde  
PBC             obstrüksiyona bağlı ↑ intratubuler direnç 

Sonuç: ↓ GFR 
 

(1) ↑ sistemik-plazma onkotik basınç 
πGC    (2)   ↓ total renal plazma akımı  

Sonuç: ↓ GFR 
 
Kf:  = filtrasyon katsayısı,  PGC = glomerüler-kapiller hidrolik basınç, PGC  = Bowman kapsülü hidrolik 
basıncı,  πGC  = glomerüler-kapiller onkotik basınç.  
Oklar ters çevrildiği takdirde,  değerlerinde azalma meydana gelecektir. 
 
 
 Erişkin bir insanda ortalama toplam plazma volümünü 3 litre kabul edersek, bu tüm plazma 
volümünün günde 60 kez böbreklerden filtre edildiği anlamına gelecektir. Böbreklerin bu kadar fazla 
miktardaki plazmayı işlemesi yıkım ürünlerinin büyük miktarlarının eksrete edilmesine olanak sağlar 
ve iç çevre çok mükemmel denebilecek şekilde düzenlenir.  
 
 GFR değeri sabit olmayıp, değişik fizyolojik durumlarda ve hastalıklarda oynamalar gösterir. 
Diğer tüm faktörler sabit kaldığında Kf, PGC, PBC, πGC’deki herhangi bir değişiklik GFR’yi 
değiştirecektir. Hangi faktörler GFR’nin direkt bileşenlerini etkiler (tablo 2-2)? 
 
 Kf Glomeruler hastalıklarda Kf’de değişiklikler olabilir, ancak bu değişken de fizyolojik 
kontrol altındadır. Çeşitli kimyasal mediatörler mezangial hücrelerde kontriksiyona neden olarak 
glomeruler yüzey alanında, dolayısıyla da Kf’de azalmaya neden olurlar. Kf’deki bu azalma GFR’yi 
düşürecektir.  
 
Şekil 2-5   Saf afferent arteriyoler kontriksiyon (B) veya saf efferent arteriyoler kontriksiyonun PGC ve 
GFR üzerine etkileri.  
 
 PGC Glomerul-kapiller hidraülik basınç (PGC) GFR’nin belirleyenlerinden en sıkı 
fizyolojik kontrolde tutulanıdır. PGC renal arteryel basınç, afferent arteriyoler direnç (RA) ve efferent 
arteriyoler direnç (RE) etkileşimlerini yansıtır. Şekil 2-5’ten de anlaşılacağı gibi, renal arteryel 
basınçtaki bir değişiklik PGC’yi de aynı yönde değişime uğratacaktır. Herhangi bir renal arteryel 
basınçta RA’daki artış (afferent arteriyoler kontriksiyon), basitçe renal arterler ile glomeruler kapillerler 
arasında daha büyük basınç farkına yol açacağından  PGC’yi düşürme eğiliminde olacaktır. Tersine, 
RA’daki (afferent arteriyoler dilatasyon) düşüş PGC’yi artırma eğiliminde olacaktır. Göz önünde 



canlandırılması daha zor olan RE ile ilgili değişiklikler de PGC’de değişikliklere yol açar, bu etkiler 
RA’nın tersi yöndedir. Yani, RE’deki artış (efferent arteriyoler konstriksiyon) PGC’yi artırma eğiliminde 
olacaktır. Benzer şekilde, RE’deki düşüş (efferent arteriyoler dilatasyon) PGC’yi düşürme eğiliminde 
olacaktır.  
 
 PBC Bowman kapsülündeki hidraülik basınç artışının başlıca nedeni tubulus boyunca veya 
ekstrarenal üriner sistemdaki (örneğin üreter) obstruksiyondur. Oklüzyon etkisiyle oklüzyonun 
proksimalinde kalan kısımlarda basınç artışı olur ve bu artış Bowman kapsülüne de yansır. Sonuç 
GFR’de azalmadır. 
 
 ππππGC Glomerul kapillerlerinin hemen başındaki plazmanın onkotik basıncı, basitçe 
sistemik arteryel plazmanın onkotik basıncına eş kabul edilir. Buna göre, sistemik plazma protein 
konsantrasyonundaki azalma (örneğin karaciğer hastalıkları) arteryel onkotik basıncı düşürecek ve 
GFR’yi artırma eğiliminde olacaktır, bununla birlikte artmış arteryel onkotik basınç GFR’yi azaltma 
eğiliminde olacaktır.  
 

Ancak hatırlanacağı gibi (şekil 2-4, tablo 2-1), πGC sadece glomeruler kapillerlerin hemen 
başında sistemik plazma onkotik basıncına eşittir, glomeruler kapillerler boyunca protein içermeyen 
sıvı kapiller dışına çıktığından, geride kalan plazmada protein konsantrasyonu yükselir. Bu net 
filtrasyon basıncının, dolayısıyla da GFR’nin kapiller boyunca giderek azalacağı anlamına gelir. Buna 
göre, πGC’de daha fazla artışa neden olacak herhangi bir faktör toplam GFR’yi azaltma eğiliminde 
olacaktır. Toplam renal plazma akımı yavaş olduğunda ortaya çıkan da budur. Başka bir deyişle, 
glomerul boyunca toplam plazma akımının yavaş olması, diğer tüm faktörler sabit kaldığında, πGC’yi 
daha fazla yükseltecektir.  

 
Özet Tablo 2-2’de bu bölümde tarifi yapılan etmenler özetlenmiştir. Bu tablo herhangi bir 

durumda GFR’nin neden değiştiğini açıklamaktadır. İlk olarak, GFR’nin hangi direkt bileşenleri 
GFR’deki değişiklikten sorumludur? İkinci olarak, Bu direkt belirleyendeki değişikliklerden hangi 
faktör sorumludur? Son olarak, tabloda yer almayan, bu son faktörleri düzenleyen normal fizyolojik 
uyaranlar (sinirler, hormonlar vs) 5. ve 7. bölümde tanımlanacaklardır.  
 
TUBULER GERİ EMİLİM 
Filtre edilebilen plazma içeriğinin önemli bir kısmı idrarda ya bulunmaz ya da daha düşük miktarlarda 
bulunur. Tek başına bu faktör bazı maddelerin tubuler geri emilime uğradığının kanıtıdır. Tablo 2-3’de 
bazı plazma komponentlerinin filtrasyon ve geri emilim miktarları gösterilmiş olup, buradan geri 
emilim mekanizmalarının büyüklüğü ve önemi hakkında fikir edinilebilir. Tablo 2-3’deki 
verilerortalama diyet alan normal bir kişi için geçerlidir. Bu tablodan an az üç önemli genellemeye 
gidilebilmektedir: 
 
 1 Filtre edilen miktarlar çok büyük olup, genellikle maddenin vücutta bulunan miktarından 
daha fazladır. Örneğin, vücutta yaklaşık 40 litre su bulunur, oysa filtre edilen su volümü 180 litredir. 
Eğer su geri emilimi azalıp filtrasyonun devam ettiğini varsayarsak, toplam plazma hacmi 30 dakikada 
idrarla atılabilir.  
 
 2 Üre gibi yıkım ürünlerinin geri emilimleri rölatif olarak tam değildir, bundan dolayı filtre 
edilen miktarların büyük kısmı idrarla eksrete edilir.  
 
 3 Su, elektrolitler ve glikoz gibi plazma komponentlerinin geri emilimleri rölatif olarak 
tamdır, dolayısıyla filtre edilen miktarların çok küçük bir kısmı idrarla eksrete edilir.  
 
 
Tablo 2-3   Çeşitli Maddelerin Filtrasyon ve Geri Emilime Uğrayan Ortalama Miktarları 
  Günde filtre Eksrete edilen Geri emilim 
Madde  edilen miktar       miktar  yüzdesi (%) 
                                                                                                                                                   
Su (Litre)      180          1.8          99.0 
Sodyum (gram)      630          3.2          99.5 
Glikoz (gram)      180           0         100 
Üre (gram)      56          28          50 
 



 
 
 Üçüncü genellemeye göre, fizyolojik kontrol altında olan ve olmayan geri emilim işlemleri 
arasında önemli bir ayrım yapılmalıdır. Glikoz gibi çoğu organik maddenin geri emilim hızları filtre 
edilen miktarlarına göre her zaman rölatif olarak çok fazladır ve fizyolojik olarak kontrol altında 
tutulmaz. Bundan dolayı, bu maddelerin filtre edilen miktarları normal olarak tamamıyla geri emilir ve 
idrara çıkmazlar. Bu maddeler için, daha önceki örnekte Z maddesinde olduğu gibi, böbrekler yok 
gibidir, çünkü böbrekler bu maddeleri vücuttan elimine etmezler. Yani, böbrekler bu maddelerin 
plazma konsantrasyonlarını düzenlemeye yardımcı olmazlar. Böbrekler sadece o anki hormonal 
düzenleme sonucu var olan plazma konsantrasyonunun idamesinde rol oynarlar. 
 
 Tersine, su ve çoğu iyonun geri emilimleri de çok fazla olmasına karşın fizyolojik kontrol 
altında tutulmaktadır. Bir kişi çok fazla su içtiğinde ne olduğunu düşünün: azalan renal-tubuler su geri 
emilimi sonucu 1-2 saat içinde fazla suyun tamamı idrarla eksrete edilir. Bu örnekte, böbrek plazma su 
konsantrasyonunu çok dar sınırlar içinde tutan bir refleksin efektör organıdır. Buradaki kritik nokta, 
glikoz için anlatılanların aksine, su ve inorganik iyonların geri emilim hızlarının, dolayısıyla da 
eksresyon oranlarının ne olacağı fizyolojik kontrol altındadır.  
 
 Tubuler geri emilim glomeruler filtrasyondan işleyiş açısından çok farklıdır. Glomeruler 
filtrasyon tamamen kitlesel akım ile olur, su ve çözülmemiş serbest kristalloidler (proteine bağlı 
olmayan) birlikte hareket ederler. Tersine, tubuler epitelyal hücrelerde lümenden interstisyuma çok az 
miktarda kitlesel akım vardır, çünkü buradaki hidraülik ve onkotik basınç gradyentleri çok azdır ve 
tubuler epitelyum glomeruler membranlara göre daha az por içeren yapıdadır. (Tubuler epitelyal 
hücreler arasında sıkı bağlantılar-tight-junction olduğunu hatırlayın.) Burada sadece lümenden 
interstisyuma doğru çok az kitlesel akım olduğundan bahsediliyor, ancak daha sonra göreceğimiz gibi 
interstisyel sıvıdan peritubuler kapillerlere doğru kitlesel akım söz konusudur ve bu da bir maddenin 
geri emilimi için gerekli olan yollardan biridir.  
 
 Geri emilim mekanizmaları nelerdir? Bazı maddelerin geri emilimleri difüzyonla olur, oysa 
diğerleri daha fazla veya daha az farklı transport işlemleri gerektirirler. Daha fazla ve daha az deyimi 
iki önemli gerçeğe işaret etmektedir: (1) farklı maddelerin geri emilimleri birbirine bağlı olabilir 
(örneğin çoğu amino asit, glikoz ve diğer solütlerin geri emilimleri sodyum geri emilimine bağlıdır); 
(2) tek bir geri emilim sistemi ile birbirinden farklı, ancak yapısal olarak benzer çok sayıda madde geri 
emilebilir ( örneğin en azından 4 basit karbonhidrat tek bir sistemle geri emilirler).  
 
 Tubuler geri emilimde rol oynayan transport mekanizmaları temel olarak vücuttaki herhangi 
bir membran transportu ile aynıdır.  
 
Transport Mekanizmalarının Sınıflaması 
 
 Difüzyon Rastgele bir moleküler hareket olup, net hareketin oluşması için 
elektrokimyasal gradyent gerekir. Net difüzyon her zaman aşağı yönlüdür (az olan tarafa doğru). 
Lipidde çözünebilen maddeler hücrelerin plazma membranlarını difüzyonla geçebilir, bununla birlikte 
iyonik difüzyon plazma membran proteinleri tarafından düzenlenen su dolu kanallarla kısıtlanmıştır. 
Bu kanallar çeşitli iyonlar için yüksek derecede spesifik olabilir (sodyum kanalları, potasyum kanalları 
gibi). 
 
 Kolaylaştırılmış Difüzyon Bu işlemde de difüzyonda olduğu gibi, bir maddenin net 
hereketi sadece elektrokimyasal gradyent boyunca aşağı yönde olur. Bununla birlikte, basit difüzyonun 
aksine, transport edilecek maddenin spesifik membran proteinleri ile ilikiye girmesi gerekir. Lipidde 
çözünemeyen maddelerin transportunun hızlandırılması için önemli bir mekanizma olup, membran 
proteinleri taşıyıcı olarak adlandırılır. Kolaylaştırılmış difüzyon için ilk işlem tranport olacak maddenin 
taşıyıcıya bağlanmasıdır, bunu takiben taşıyıcıda şekilsel bir değişiklik olur ve transport olacak 
maddenin membrana translokasyonu olur. Taşınacak madde daha sonra taşıyıcıdan ayrılır. Membran 
proteinleri arasındaki karşılıklı ilişkiler sonucu kolaylaştırılmış difüzyonda özgünlük, doyurulabilirlik 
ve yarışma söz konusudur.  
 
 Primer Aktif Transport Bu işlemde de taşınacak molekül membran proteinleri ile karşılıklı 
ikişkiye girer ve özgünlük, doyurulabilirlik, yarışma gösterir. Kolaylaştırılmış difüzyonun aksine, 
primer aktif transportta net yukarı transport (fazla olan tarafa doğru) olur. Bu aktif transport için gerekli 



olan enerji direkt olarak ATP’nin ayrışmasından elde edilir. Burada kullanılan primer deyimi, bu işlem 
için gerekli olan enerjinin direkt olarak metabolik kaynaklı kimyasal enerji olduğunu anlatmak için 
kullanılmaktadır. Çoğu kez membrana bağlı ATPaz sadece ATP’yi parçalamakla kalmayıp aynı 
zamanda taşıyıcı mekanizmanın bir parçası olarak da görev yapar. Başlıca primer aktif taşıyıcılar 
Na,K-ATPaz, H-ATPaz, H,K-ATPaz ve Ca-ATPaz’dır. 
 
 Sekonder Aktif Transport (Eşlikli Transport ve zıt Transport)  Bu işlemde iki veya 
bazen daha fazla madde eş zamanlı olarak aynı spesifik membran proteini ile karşılıklı ilişkiye girerek 
hepsi birden membrandan transloke olurlar. En önemli nokta maddelerden birinin net aşağı doğru 
transporta uğraması (kolaylaştırılmış difüzyon), diğerlerinin ise elektrokimyasal gradyent yönünde 
yukarı doğru hareket etmeleridir. Sonuncu işlemde transport için herhangi bir metabolik enerji 
gereksinimi olmaz. Enerjinin direkt kaynağı, eş zamanlı olarak diğer maddenin aşağı yönde 
kolaylaştırılmış difüzyonu sonucu açığa çıkan enerjidir.Başka bir deyişle, bir madde (sıklıkla sodyum) 
elektrokimyasal gradyenti boyunca aşağı doğru transport edilirken, salınan enerji diğer maddelerin 
elektrokimyasal gradyent boyunca yukarı doğru hareketine neden olur. Yukarı doğru hareket eden 
maddenin hareketine sekonder aktif transport denir, çünkü aktif transport primer aktif transportta 
olduğu gibi ATP’nin hidroliziyle direkt ilişkili değildir.  
 
 Eşlikli transport (co-transport) maddelerin membran boyunca aynı yönde hareketi olup, biri 
aşağı doğru diğeri ise yukarı doğru hareket eder. Zıt transportta (counter-transport) ise bir maddenin 
aşağı doğru hareketinden sağlanan enerji ikinci maddenin zıt yönünde yukarı doğru transportuna neden 
olur. Örneğin, sodyumun hücre içine aşağı doğru hareketi hidrojen iyonunun hücre dışına  yukarı doğru 
hareketine neden olur.  
 
 Endositoz Plazma membranının bir kısmının tamamen kapalı bir boşluk haline 
gelmesine kadar invajine olmasıyla karakterize bir işlemdir. Membrana bağlı izole hücre içi bir vezikül  
içinde ekstrasellüler sıvı yer alır. Bu işlem makromoleküllerin hücre içine alımında önemli rol oynar. 
Endositoz da hiç şüphesiz enerji gerektiren bir işlem olup, bu enerji ATP’nin ayrışmasından elde edilir. 
Bundan dolayı endositoz teknik olark primer aktif transportun bir şekli olarak kabul edilmektedir.  
 
Geri Emilimdeki Transport Mekanizmaları 
Tubuler geri emilim mekanizmaları herhangi bir plazma membranında olagelen basit temel transport 
mekanizmalarıdır. Ancak renal tubul gibi (veya gastrointestinal epitel, safra kesesi epiteli) epitel 
tabakası bulunan dokularda  epitelsiz bir hücrenin (kas hücresi veya eritrosit) plazma membranına göre 
transport daha karmaşıktır.   
  
 Şeki,l 2-6’ya baktığınızda lümenden interstisyuma doğru iki potansiyel yol olduğunu 
göreceksiniz. İlki hücreler arasından difüzyon olup  parasellüler olarak adlandırılır. Parasellüler geri 
emilim, maddenin geri emilim yönünde elektrokimyasal gradyent varlığını ve sıkı bağlantıların o 
maddeye geçirgen olmasını gerektirir. Daha sonraki bölümlerde farklı maddeler için tubuller boyunca 
nasıl elektrokimyasal gradyent yaratıldığı tanımlanacaktır.  
 
 
Şekil 2-6   Tubuler epitelin diyagramatik görünümü.  
 
 İkinci yol transsellüler olup, geri emilen madde tubuler lümenden interstisyel sıvıya 
yolculuğunda iki plazma membranını geçmek zorundadır- luminal veya apikal membran (luminal sıvı 
ile hücre stoplazmasını ayırır) ve bazolateral membran (sitoplazma ile interstisyel sıvıyı ayırır). 
 
 Buna göre, bir maddenin epitel boyunca transportunu tam olarak tanımlayabilmek için, 
parasellüler transportun var olup olmadığı ve transsellüler transport için luminal ve bazolateral 
membranlarda ne gibi özellikler oluştuğunun bilinmesi gerekir. (Epitelyal tabakanın üzerinde yer alan 
bazal membranın da geçilmesi gerekir, ancak solüt veya su için bazal membran anlamlı bir bariyer 
değildir, dolayısıyla etkisini göz ardı edeceğiz. Bu nedenle bundan sonra geri emilim veya sekretuar 
mekanizmaların şematize edildiği şekillerde bazal membran yer almayacaktır.)   
 
 Örnek olarak kortikal toplayıcı kanallarda sodyumun geri emilimini alalım. İlk soru bu tubuler 
segmentte sodyum için parasellüler geri emilimin olup olmadığıdır. Yanıt evettir, ancak bu işlem çok 
önemsiz boyuttadır ve ihmal edilebilir. Transsellüler geri emilim ise çok daha önemli olup, şeki,l 2-
7’de gösterilmiştir. Sodyum iyonları luminal membrandan kanallar boyunca stoplazma içine aşağıya 



doğru hareket eder. Daha sonra sodyum iyonları bazolateral membran boyunca interstisyel sıvıya doğru 
aktif olarak hareket eder. Bun son anlatılan pompa primer aktif transport işlemi olup, sadece 
bazolateral membranlarda bulunan Na,K-ATPaz’ı içerir. Doğal olarak, sodyumun tek yönlü geri 
emilim hareketi luminal ve bazolateral membranların asimetrisi nedeniyle olası hale getirilmiş olur.  
 
 Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi, luminal ve bazolateral olaylar birbirinden 
bağımsız gelişmezler. Bu durum luminal membran boyunca net sodyum difüzyonunun elektrokimyasal 
gradyentin varlığına bağlı olduğunun anlaşılmasıyla aşikar hale gelir– sitoplazmik Na < luminal Na 
(hücre içi lümene göre rölatif olarak daha negatiftir). En önemli nokta bu elektrokimyasal gradyenti 
luminal membran boyunca stoplazmik sodyumu düşük tutarak ve hücre içini negatif yüklendirerek 
bazolateral Na,K-ATPaz pompasının yaratmasıdır. Hücre içinde negativitenin yaratılmasında 
pompanınrolüne burada değinilmeyecektir.  
 
 Başka bir örnek olarak, proksimal tubulusta glikoz geri emilimi alalım (şekil 2-8). Glikoz 
lümenden luminal membran boyunca stoplazma içine eşlikli transport ile hareket eder. Bu taşıyıcıya 
bağımlı hareket sekonder aktif transporttur, çünkü glikozun luminal membran boyunca yukarı doğru 
hareketini yönlendiren enerji sodyumun eş zamanlı aşağı doğru hareketinden sağlanır. Yukarı doğru 
olan bu hareket çok etkili olup lümen tamamen glikozdan temizlenmiş olabilir. Hücreye girdikten sonra 
glikoz kolaylaştırılmış difüzyonla bazolateral membrandan dışarı çıkar. Aşağı doğru olan bu hareket 
luminal transport işlemleri ile hücre içinde sağlanan yüksek glikoz konsantrasyonuyla sağlanır.  
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Şekil 2-7   Kortikal toplayıcı kanalda sodyum geri emilimi. Luminal membranda sodyum kanalları 
boyunca hücre içine difüzyon sodyum konsantrasyon gradyenti (sitozolik sodyum luminal sodyuma 
göre daha azdır) ve potansiyel farkı (sitozol lümene göre daha negatiftir) ile gerçekleştirilir, bunların 
her ikisi de bazolateral primer aktif Na,K-ATPaz pompasının sonucu gelişir. Bu tubuler segmentte 
potasyum iyonları hem luminal hem de bazolateral membranlardaki kanallar boyunca yer alan 
pompalarla aktif olarak hücre içine transport edilir (8. bölüme bakınız); bu kanallar bu şemada 
gösterilmemiştir. 
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Şekil 2-8   Proksimal tubulusta glikozun sekonder aktif transportu. Şemaya bakmaya bazolateral 
membrandaki primer aktif Na pompasından bakmaya başlayın. O zaman düşük hücre içi sodyum 
konsantrasyonu ve hücre içi negativitenin luminal membran boyunca sodyumun nasıl aşağı doğru 
hareketine yol açtığını göreceksiniz, buradan kazanılan enerji eş zamanlı olarak bu membrandan 
glikozun yukarı doğru hareketini sağlayacaktır. Luminal glikoz konsantrasyonu geri emilime 
uğradığından sıfıra doğru inecektir.  
 
 Unutulmaması gereken önemli bir nokta, tüm glikoz geri emilim işlemlerinin sonuçta 
bazolateral membrandaki primer aktif Na,K-ATPaz pompasına bağlı olduğudur. Şimdi glikoz geri 
emiliminin niçin sekonder aktif transport olarak adlandırıldığını daha iyi anlamış olmalısınız- kendi 
başına yukarı doğrudur (aktif), ancak sodyumun primer aktif transportuna sekonderdir (bağımlı). 
Glikoz yerine amino asitleri, fosfatı, veya organik başka bir maddeyi de kullanabilirdik, ancak bunlarda 
da aynı şekilde sodyumla eşlikli transport (sekonder aktif transport) geçerlidir. 
 
 Terminoloji hakkında bir not daha: transsellüler transport söz konusu olduğunda, aktif terimi 
en azından  iki membran geçişinden birinde primer veya sekonder aktif işlemlerin kullanıldığı anlaşılır. 
Bundan dolayı, glikoz aktif transporta uğrar diyebiliyoruz.  
 
 Sonuç olarak, burada maddelerin sadece tubuler lümenden interstisyuma geçişleri anlatıldı. 
Geri emilimdeki son aşama interstisyumdan peritubuler kapillerlere geçiştir. Bu aşama tüm geri emilen 
maddeler için kitlesel akım ve/veya difüzyonla olup, 6. bölümde daha ayrıntılı anlatılacaktır.    
 
Transport Maksimum 
Renal tubululardaki çoğu aktif transport sistemlerinin bir limiti vardır, bu limit transport maksimum 
(Tm) olarak adlandırılır. Bu değere transport için gerekli olan membran proteinleri doyduğunda ulaşılır. 
Önemli bir örnek proksimal tubulusta glikoz için olan sekonder aktif transporttur. Normal insanlar 
idrarla glikoz eksrete etmezler, çünkü filtre edilen tüm glikoz geri emilir. Tamamen normal bi kişide 
idrarla glikoz eksresyonu için venöz yoldan çok büyük miktarlarda glikoz verilmesi gerekir (tablo 2-4). 
 
 Tablo 2-4’te plazma glikoz konsantrasyonu iki katına çıktıktan ve filtre edilen miktar ikiye 
katlandıktan sonra bile idrarın halen glikoz içermediğini göreceksiniz, bu durumda glikoz için Tm 
değerine henüz ulaşılmadığı anlaşılmaktadır. Ancak plazma glikozu ve filtrasyon yükü artmaya devam 
ettikçe, tüm filtre edilen glikoz geri emilemeyeceğinden idrarda glikoz görülmeye başlar. 375 mg/dak 
olan glikoz Tm’I aşıldıktan sonra, plazma konsantrasyonundaki ek bir artış ile orantılı olarak eksrete 
edilen glikoz miktarı artacaktır. Diabetes mellitus’lu olgularda gözlenen durum budur. Pankreasın 
insülin üretimindeki yetersizlik sonucu olguların plazma glikoz düzeyleri çok yüksek değerlere ulaşır. 
Filtre edilen glikoz yükü Tm’ın aşılması için yeterlidir ve sonuçta idrara glikoz çıkışı olur. Glikozun 



tubuler transport mekanizmalarında herhangi bir bozukluk yoktur. Basite indirgersek tubuluslar aşırı 
filtrasyon yükü karşısında yetersiz kalmaktadırlar.  
 
 
Tablo 2-4   Glikoz için Tm hesaplanmasında  elde edilen deneysel veriler 
                
             Filtre edilen         Eksrete edilen        Geri emilen glikoz 
  GFR        PG              glikoz (mg/dak)    glikoz (mg/dak)    (filtre – eksrete) 
Zaman (dak) (ml/dak)      (mg/ml)     (GFR x PG)          ( UG  V)                  (mg/dak) 
               
     0  125       1.0  125  0       125 
Glikoz infüzyonu başlangıcı 
  26-40  125       2.0  250  0       250 
 100-110  125       4.0  500  125       375 
 130-140  125       5.0  625  250       375 
 
UG = idrar glikoz konsantrasyonu; V= idrar volümü 
 
 Olayı bir üst boyutta incelemek için yeniden glikoz  infüzyonu yapılan deneye geri dönelim. 
Tablo 2-4’te gösterilmeyen ek veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
Zaman  GFR PG Filtre glikoz Eksrete glikoz Geri emilen glikoz 
  (dak)           (ml/dak)  (mg/ml)    (mg/dak)      (mg/dak)         (mg/dak) 
 
60-80  125 2.8      350           20               330 
80-100  125 3.5      436           76               360 
 
 
 
Şimdi glikozun gerçek Tm  olan 375 mg/dak’ya ulaşmadan idrarla eksrete edildiğini göreceğiz. 
Glikozun idrarda ilk görüldüğü andaki plazma glikoz düzeyine glikoz eşik değeri denir. Tm değerine 
ulaşılmadan idrarda glikozun belirmesine kaçak denir. Kaçak için iki neden olabilir: (1) Taşıyıcıya 
bağımlı bir mekanizma o enzim sistemlerine benzer bir kinetik gösterir, dolayısıyla maksimal aktivite 
substrata bağımlıdır (bu örnekte glikoza bağımlıdır); örneğin luminal glikoz konsantrasyonu tüm 
glikozun pompa tarafından tutulabileceğinden çok daha fazla olduğunda, pompa maksimal hızında 
çalışmayabilir. (2) Tüm nefronların glikoz için Tm değeri aynı değildir; dolayısıyla bazı nefronlar için 
henüz Tm değerine ulaşılmadığında bazıları glikoz kaçırmaya başlamış olabilir. Bu son nokta çok 
önemlidir, çünkü böbrekleri sıklıkla büyük tek bir nefron gibi düşünürüz. Oysa böbreklerde yaklaşık iki 
milyon nefron vardır vebunların fonksiyonel özelliklerinin aynı olması beklenemez.  
 
 İV glikoz infüzyonu dışında, normal kişilerde plazma glikozu idrarda glikoz eksrete edilecek 
kadar yükselmez, çünkü glikoz Tm değerinin normal filtrasyon yükünden çok daha fazla olması gerekir. 
Bununla birlikte, diğer bazı maddelerin geri emilim Tm değerleri normal filtrasyon yüküne çok 
yakındır. Bu nedenle, böyle bir maddenin plazma konsantrasyonundaki küçük bir artışta bile 
eksresyonunda büyük artışlar olacaktır.  
 
TUBULER SEKRESYON 
Tubuler sekresyon işlemleri maddeleri tubuler epitelden lümen içine doğru, tubuler geri emilime ters 
yönde transport eder, böylece tubul içindeglomeruler filtrasyon dışında ikinci bir yol yaratılmış olur.  
 
 Herhangi bir maddenin tubuler sekresyonu peritubuler kapillerlerden interstisyel sıvı içine 
difüzyonu ile başlar, buradan lümene geçiş ise sıkı bağlantılar arasından parasellüler yolla veya 
bazolateral ve luminal membranlardan transsellüler yolla olur. Geri emilimde olduğu gibi parasellüler 
sekretuar geçiş için o madde için elektrokimyasal gradyent varlığı ve sıkı bağlantıların o maddeye 
geçirgen olması gerekliliği vardır. Transsellüler sekresyonda net sekretuar hareket iki membranın 
arasındaki karakteristik farklılıklardan kaynaklanır. Örneğin (şekil 2-9), sekrete edilen madde 
bazolateral membrandan primer veya sekonder aktif işlemlerle pompalanabilir ve sonuçta hücre 
içindeki yüksek konsantrasyon luminal membrandan difüzyon veya kolaylaştırılmış difüzyon yoluyla 
hareketi indükleyebilir. Şüphesiz ki, luminal membrandaki aktif sekretuar basamak ve bazolateral 
membrandaki pasif basamak tubuler lümene net hareket yönünde aynı sonucu doğuracaklardır.  
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Şekil 2-9   Hipotetik X maddesi için sekretuar yol.   
 
 
 
 
 
 
 Bir maddenin aktif sekresyonundaki ilk basamak peritubuler kapillerlerden interstisyel sıvıya 
difüzyon olduğundan, proteine bağlı maddelerin tubuler sekresyona uğramayacağını düşünebilirsiniz. 
Oysa böyle olmamaktadır. Maddelerin proteine bağlı kısımları yanında hemen her zaman belli bir 
denge içinde serbest molekülleri de yer alır ve serbest moleküller kapillerlerden difüzyonla dışarı 
çıktığında, yeni serbest moleküller gelerek eskilerinin yerini alırlar. Bu olay yeterince hızlı olmaktadır, 
dolayısıyla proteine bağlı bir madde için sekretuar sistem varlığında, sıklıkla kanın böbreklerden tek bir 
pasajı süresince, orijinal olarak proteine bağlanan maddenin tümü halen sekresyona uğrayabilir. 
 
 En önemli sekresyon mekanizmaları hidrojen ve potasyum ile ilgili olup bunlardan daha 
sonraki bölümlerde bahsedilecektir. (Şekil 2-7’ye geri dönelim ve basitçe luminal membrana bir 
potasyım kanalı ekleyelim, böylece bazolateral membrandan Na,K-ATPaz pompası ile hücre içine 
alınan potasyum luminal membrandan dışarı çıkacaktır; bu hücre artık sadece aktif olarak sodyum geri 
emilimi yapmayıp, aynı zamanda aktif potasyum eksresyonu da yapmaktadır.) 
 
 Aynı zamanda proksimal tubulusta organik anyon ve katyonlar için çeşitli düşük özgünlükte 
sekretuar sistemler vardır.  
 
İKİ YÖNLÜ TRANSPORT 
Önceki bölümlerde tubuler geri emilim ve sekresyon için “net” sıfatı sık olarak kullanıldı. Transporte 
edilen herhangi bir maddenin tubullerde diğer yöndeki akıma rakipsiz olarak sadece tek yönlü akımı 
çok nadirdir.  
 
 İki yönlü transportun nedenini anlayabilmek için şekil 2-9’u yeniden gözümüzde 
canlandıralım. Bazolateral membrandaki primer aktif transport işlemleri nedeniyle, tüm sekresyon 
işlemleri lümen içinde interstisyel sıvıya göre daha yüksek konsantrasyon yaratır. Bu farklılık şüphesiz 
difüzyonla geri emilim yönünde net harekete yol açacaktır, böylece sıkı bağlantılar veya plazma 
membranları X maddesine geçirgen iseler hareket olacaktır. Benzer şekilde, aktif geri emilim işlemleri 
lümende interstisyel sıvıya göre daha düşük konsantrasyon yaratır ve bu konsantrasyon farklılığı pasif 
sekresyonu indükler.  



 
 Dolayısıyla burada pompa-kaçış sistemlerinden bahsediyoruz, aktif pompa bir difüzyon 
gradyenti yaratarak kendi etkisinin ters yönünde geri difüzyona neden olmakta. Geri difüzyon sadece 
pompa aktivitesinin indirekt bir sonucu olarak ortaya çıktığından ve net hareket her zaman pompa 
yönünde gerçekleşeceğinden, geri difüzyonu geri emilim veya sekresyon terimleri ile ifade 
edemiyoruz. Başka bir deyişle, şekil 2-9’u göze alarak, X’in sekrete edildiğini söyleyebiliyoruz, ancak 
aynı işlem için  pasif geri akımlı geri emilimden bahsedemiyoruz. Başka bir örnek olarak şekil 2-7’deki 
sodyum paternini ele alırsak, basitçe sodyumun geri emildiğini söyleyebiliriz, ancak lümene pasif geri 
akımlı sekresyondan bahsedemeyiz. 
 
     Epitelyal pompa-kaçış s,steminin “kaçış” komponenti epitelyel tabakalar arasında yaratılan 
maksimal konsantrasyon gradyentinin önemli bir parçasıdır. Tekrar şekil 2-9’a dönersek, membran X 
maddesine ne kadar geçirgense, sekretuar mekanizmaların (pompa) luminal X konsantrasyonunu 
interstisyel sıvı konsantrasyonunun üzerine çıkarması o kadar zor olacaktır. Benzer şekilde, epitelyal 
tabakanın geçirgenliği o madde için ne kadar fazlaysa, aktif bir geri emilim mekanizmasının transport 
edilen maddenin luminal konsantrasyonunu interstisyel sıvı konsantrasyonunun altına düşürmesi o 
kadar zor olacaktır.     
 
 Çoğu mineral iyon ve organik madde için pompa-kaçış sistemindeki başlıca kaçış yolu 
parasellülerdir. Sıkı bağlantıların rölatif geçirgenliği temelinde çeşitli epiteller kaçışlı veya sıkı olarak 
sınıflanırlar. Kaçışlı epitel proksimal tubulusu (ince barsak ve safra kesesi epiteli gibi) içerir. Sıkı epitel 
distal kıvrımlı tubulusları ve toplayıcı kanalları içerir.  
 
 Kaçışlı epitel lümen ve interstisyel sıvı arasında büyük konsantrasyon gradyenti yaratmaz. Ek 
olarak, bu epitel boyunca sadece rölatif olarak düşük elektrik potansiyeller oluşur ve suya 
geçirgenlikleri fazladır. Tersine, sıkı epitel tubuler lümen ve interstisyum arasında büyük 
konsantrasyon farklılıkları ile büyük transsellüler potansiyel farklılıkları oluşur, su geçirgenlikleri ise 
düşüktür. Bu özellikler daha sonraki bölümlerde proksimal (kaçışlı) ve daha distal (sıkı) tubulus 
segmentlerinde iyon ve su transportu tartışılırken akla getirilmelidir.  
 
 Bir tubuler segmentte pompa-kaçış sistemleri iki yönlü transportun tek nedeni değillerdir. 
Diğer bir neden nefron segmentinin başka zıt yollar içerebilmesidir, bu aynı segmentteki farklı hücreler 
aracılığıyla olabileceği gibi belli maddeler için geri dönüşümlü pompalarla da olabilir. Bu nedenle 
nefron segmenti fizyolojik şartlara bağlı olarak, net sekresyon veya net geri emilim gösterecektir. 
 
 Sonuç olarak, çoğu madde için bir tubulus segmenti sadece geri emilim veya sadece sekresyon 
yapacaktır, ancak diğer tubuler segmentler tam tersini yapabilir. Örneğin, bir madde proksimal tubulusa 
sekrete edilebilir, ancak toplayıcı kanaldan geri emilebilir. Farklı tubuler segmentlerdeki bu zıt yöndeki 
işlemlerin rölatif boyutlarına göre toplam etkinin geri emilim mi yoksa sekresyon mu olacağı 
belirlenecektir.  
 
TUBULUSLARDA METABOLİZMA    
Renal fizyolojistler temel renal işlevler olarak glomeruler filtrasyon, tubuler geri emilim ve tubuler 
sekresyonu sıralasalar da, tubuluslardaki dördüncü bir işlev olan tubulus hücreleri tarafından 
metabolizma bazı maddeler için önem taşır. Örneğin, tubuler hücreler peritubuler kapillerlerden 
organik besinleri alabilirler ve bunları lümene sekrete etmek yerine kendi nutrisyonel gereksinimleri 
için metabolize edebilirler. Sonuçta, renal hücreler vücuttaki herhangi bir hücreden farklı davranmamış 
olur.  
 
 Tersine, böbrekte gerçekleştirilen diğer metabolik transformasyonlar kendi besinsel 
gereksinimlerine yönelik olmayıp, idrar ve plazmanın içeriğini değiştirmeye yöneliktir. Bunların en 
önemlileri glutaminden amonyum sentezi ve bikarbonat üretimi olup, her ikisi de 9. bölümde 
tanımlanacaklardır.   
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