
Temel klirens formülü 
Herhangi bir X maddesi için temel klirans formülü  
 
 
burada Cx = X maddesinin klirensi 
  Ux = X maddesinin idrardaki konsantrasyonu 
   V =  belirli bir zaman dilimindeki idrar hacmi 
  Px = X maddesinin arter plasma konsantrasyonu 
 
 Cin GFR miktarıdır, çünkü inülinden tam olarak temizlenen plazma hacmi, 
excrete edidilen inülin süzülen plazma hacmine eşittir. Cp04 Cin den düşük 
olmalıdır, çünkü süzülen fosfatın çoğu geri emilir. Bu yüzden fosfat  plasmadan 
inülinde olduğuğundan daha az temizlenir. 
 
 Böylece şu genelleme yapılabilir.:Serbestçe filtre edilebilen bir maddenin 
kliransı inülinden düşük ise, bu maddenin tubuler reabsorbsiyonu gerçekleşmiş 
olmalıdır.  
 
 Bu genellemede serbestçe filtre edilebilmek esastır. Protein buna mükemmel 
bir örnektir. Normal bir kişide protein klirensi sıfırdır, yani inülinden 
düşüktür. Ancak bu proteinin geri emildiğini göstermez. Klirensin sıfır olmasını 
sebebi proteinin filtre edilmemesidir. Böylece inülin klirensini tam veya kısmen 
proteine bağlı maddelerin (mesela Ca) klirensi ile karşılaştırken formüle total 
plasma konsantrasyonu yerine filtrenebilen plasma konsantrasyonu 
yerleştirilmelidir. 
 
 Kreatinin klirensi insanlarda fazla mıdır veya az mıdır? Cevap fazladır. 
İnülin gibi kreatininde serbestçe filtre edilir ve geri emilmez, klirens GFR ye 
eşit olur. Buna ek olarak az miktarda kreatinin salgılanır. Böylece filtrelenene 
ek olarak plazma tubular sekresyon yolu ilede kreatininden temizlenir. Klirens 
formulü herhangi bir maddede olan ile aynıdır.  
 
 Diğer bir genelleştirme ortaya çıkar: Herhangi bir maddenin kliransı 
inülünden fazla ise tubular sekresyon gerçekleşmiş olmalıdır.Bu exkresyon 
miktarı filtrasyon miktarından fazla ise sekresyona bağlıdır demenin başk 
şeklidir. 
 
 Proksimak tubulden salgılanan diğer bir anion para-aminohippurattır (PAH). 
PAH aynı zamanda glomerülden filtrelenir, plasma konsantrasyonu düştüğü zaman 
ise filtrasyondan kurtulan tüm PAH sekresyona uğrar. PAH geri emilmediği için 
nefronlara gelen tüm plasma PAHtan temizlenmiş olur. Böbreğe gelen tüm plasma 
PAH tan temizlenmiş olsa idi, PAH kliransı tam böbrek plasma akımı (TRPF) ölçüsü 
olabilecekti. Ancak böbrek plasma akımının %10-15'i peripelvik yağ ve medulla 
gibi sekresyon yapmayan bölgelere gider ve bu plasma PAH tan temizlenmez. PAK 
kliransı efektif böbrek plasma akımı ölçüsüdür (ERPF) ve böbrek plasma akımının 
%80-85'i kadardır. PAH klirans formülü şöyledir: 
 
 ERPFyi ölçtüğümüzde kolayca efektif renal kan akımını (ERBF) 
hesaplayabiliz: 
 
burada Vc = hematokrit değeri  
  
 Cpah ERPF'yi plasma PAH düzeti düşük iken ölçebilir. Plasma değeri Pah 
için sekretuar Tm değerini aştığında,  nefronlara ulaşan plasma PAH'tan tamamen 
temizlenmez ve kliransın ERPF ölçümü için kullanımı geçerli olmaz. PAH ile 
benzer şekilde davranan diğer bir madde ise diodrasttır.: CD ERPF ölçümü için 
kullanılabilir. 
 
 Ure klirası  Cure şu formül ile elde edilebilir: 



 
Üre inülin gibi serbestçe filtrelenebilir, ancak %50'si geri emilir. Bu yüzden 
Cüre Cinülin 'nin yaklaşık yarısıdır. Eğer geri emilen miktar her zaman 
filtreleneni tam yarısı ise Cüre GFR tahmininde kullanılabilr mi? Cevap evettir. 
Cüre değeri iki ile çarpıldığında GFR bulunur. Maalesef üre geri emilimi 
filtrelenenin %40 -60 'ı arasında değişir ve iki ile çarpım doğru sonuç vermez. 
Herşeye rağmen üre klirası  GFR'nin kaba  bir belirteci olarak kullanılabilir. 
Kreatinin kliransı daha iyidir, ancak sekresyonda onun tam değer olmasını 
engeller. 
 
 Tübüler salınım ve geri emilimin klirans metodları ile ölçülmesi:  
 
 GFR ölçümü için bir metod var olduğunda(Cin) nefronların bir maddenin net 
geri emilimi veya salınımını sağğladıkları belirlenebilir. Bir maddenin kliransı 
inülinden düşük olduğunda net geri emilim, yüksek olduğunda net salınım olmuş 
olmalıdır. 
 
 Net kelimesi ne ifade eder? Bir maddenin kliransı inülinden düşük 
olduğunda geri emilim vardır, ancak sekresyon yoktur denemez, sekresyon olabilir 
ancak daha yüksek oranlı geri emilimle maskelenmiştir. Terside doğrudur.  
 
 Bir maddenin geri emilim veya sekresyonunun bir zaman dilimi için kütle 
olarak  hesaplanması şu formülle yapılır.: 
 
 Atılan madde = filtrat+ salgılanan –geriemilen 
  (UxV)  (GFR x Px) 
    (Cin x Px) 
 
 Terimler yer değiştirdiğinde: 
  
 Filtrat-atılan = geri emilen – salgılanan 
 
 Geri emilim ve salgılama miktarlarınındoğrudan ölçülebilen değerler 
olmayıp filtrelenen ve atılan madde miktarından hesaplanan bir değer olduklarına 
dikkat ediniz. Poozitif değer (filtrelenen > atılan) net geriemilimi, negatif 
değer (filtrelenen < atılan) net salınımı ölçer. 
 
 Net geri emilim  veya salınımı ölçmenin diğer bir yolu ise fractional 
atılımdır (FE). FE şu soruya cevap verir: Atılan maddenin filtrelenene oranı 
nedir? 
 

 ___Atılan__ = oransal atılım   ___UXV___ = FEx
 filtrelenen      GFR x Px 
  
 Böylece, örneğin Fex =0.23 süzülen  Xmaddesinin %23 ünün atıldığını veya 
%77 sinin geri emildiğini belirtir. Fex= 1.5 ise süzülene ilaveten %50 
salgılanmış demektir. 
 

Plazma kreatinin ve üre konsantrasyonları ile GFR 
değişimlerinin belirlenmesi.  
 
 Öncedende belirtildiği gibi kreatinin kliransı GFR ye yaklaşır, bu yüzden 
klinikte değerlidir.  
    CCr = UcrV_ 
       PCr  
 
Pratikte plasma kreatinini ölçülür ve GFR değerlendirilmesinde kullanılır. Bunun 
sebebi atılan kreatininin çoğunun tubule süzülerek girmesidir. Salgılanan küçük 



bir miktarı göz ardı edersek kreatinin plasma değeri ile  GFR arasında mükemmel 
bir ters ilişki kalır. 
  
 Normal bir kişinin plasma kreatinin  düzeyi 10mg/L dir. Hergün üretldiği 
kadarı atıldığı için stabil kalır. Eğer renal arter trombozu sebebi ile GFR %50 
azalırsa kreatinin atlımıda tarıya iner. Kretinin ürtiminde herhangi bir 
değişiklik olmadığını kabul edersek plasma değeri yükselir. Ancak GFR deki %50 
azalmanın devam etmesine rağmen plasma kretinini yükselmeyeb devam etmez ve 
20mg/L de yani iki kat yükseldikten sonra sabit kalır. Bunun sebebi GFR deki %50 
düşüklüğün kreatinin plasma değerinin iki kat artışı ile dengelenmesi ve süzülen 
miktarın normale dönmesidir. 
 Normal: süzülen cr = 10mg/L x 180 L/gün = 1800mg/gün 
 Yeni durum: süzülen cr = 20 mg/L x 90 L/gün = 1800 mg/gün 
 
GFR 30L/gün ‘e düşerse ne olur? Yeni bir stabil durum oluşana kadar plasma 
değeriyükselir ve kişi yine 1800mg/gün süzer. Dengenin oluştuğu plasma kreatinin 
düzeyi ise  1800mg/gün = Pcr x 30 L/gün 
    Pcr = 60mg/L 
 
 Plasma kreatininin neden GFR yi belittiğianlaşılmış olmalıdır. . Ancak üç 
sebepten tam doğru değildir. 1)biraz kreatinin salgılanır, 2)GFR normal iken 
kişinin kratinin değeri belli değildir, 3) kretinin üretimi değişmez değildir. 
 
 Ürede süzülerek atıldığından benzer hesaplar üre içinde yapılabilir 
olmalıdır. Ancak üre plazma değeri protein alımı ile ve hücre katabolizmasına 
bağlı olarak geniş sınırlarda değişir.  Ayrıca geri emilimide değişkendir.   
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