FETAL DÖNEMDE RENAL FONKSİYON

Prematüre yenidoğanın ekstrauterin yaşama adaptasyonu immatür böbreğin normal homeostazisi idame ettirebilmesine bağlıdır. Fetal renal fizyolojinin bilinmesi preterm yenidoğanların doğru tedavisi için gerekli olduğu gibi, fetal yaşamdan yenidoğan dönemine geçiş boyunca renal fonksiyonun düzenlenmesini anlayabilmek için de gereklidir. 

RENAL KAN AKIMI: Yenidoğan böbreği kardiyak atım hacminin %15-18’ini almasına karşın, gestasyonun son trimestri boyunca kombine ventriküler atım hacminin sadece %2-4’ünü alırlar. Fetustaki bu düşük renal kan akım hızı yüksek renal vasküler direnç ve düşük filtrasyon fraksiyonu ile birliktedir.

Kuzularda doğum anında renal kan akımında ani bir artış olmaz. Bununla birlikte kan akımının korteks yüzeyine doğru yeniden dağılımı söz konusudur, yani iç kortikal akımın dış kortikal akıma oranı fetal hayvanlara göre yenidoğanlarda daha düşüktür. Doğumu takip eden haftalarda renal vasküler dirençteki azalmaya arteryel kan basıncında artış eşlik eder, böylece renl kan akımı artışı başlar. Arteryel basınçtaki artma renal kan akımındaki artıştan daha az olduğundan, basınç dışındaki faktörlerin tek başlarına renal hemodinamideki değişikliklerden sorumlu olabileceği sanılmaktadır.

Normal erişkin böbreğinde kan akımı perfüzyon basıncının 80-150 mmHg’lıkaralığında sabit tutulmaya çalışılır; bu fenomen “otoregülasyon” olarak bilinir. Fetustaki daha düşük perfüzyon basınçlarına karşın fetal renal dolaşımın da otoregülasyon kabiliyeti olduğuna inanılmaktadır. Örneğin, fetal renal kan akımı arginin vazopressin infüzyonu boyunca fetal arteryel kan basıncında %16 artışı takiben sabit kalır. Bu durum fetusun renal perfüzyon basıncının orta dereceli artışında renal kan akımını otoregüle edebildiğini göstermektedir. 

RENAL HEMODİNAMİYİ KONTROL EDEN FAKTÖRLER

RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ: Fetusun dolaşıma renin salabildiği bilinmektedir. Fetal plazma renin düzeyleri maternal düzeylerden daha yüksektir. Fetal ve maternal reninin plasentayı geçemediği ve  fetal renin-anjiyotensin sisteminin otonom çalıştığı gösterilmiştir. Örneğin yüksek sodyum diyeti ile maternal renin-anjiyotensin sistemi baskılanırsa fetal RAS aktivitesinde hiçbir farklılık olmaz. Benzer şekilde koyunlarda fetal plazma renin düzeyleri maternal nefrektomiyi takiben değişmez.

İntravenöz olarak anjiyotensin II (ANG II) uygulanan fetuslarda kan basıncı artar, umblikal kan akımı azalır. ANG II infüzyonuna vazopressör ve renal vazokonstriktör yanıt fetal koyunda erişkin koyuna göre daha azdır. Fetusa ANG II uygulaması aynı zamanda renal kan akımını da düşürür, oysa GFR sabit kalır. Bu durum ANG II’nin primer olarak efferent arteriyol tonusunu artırarak etki ettiğini göstermektedir. 

Son çalışmalarda üçüncü trimestrdeki fetal koyunlara ANG II alt tip 1 (AT1) reseptör antagonisti olan losartan uygulanmasıyla fetal kan basıncının azaldığı ve renal vasküler direncin azalıp renal kan akımının arttığı gösterilmiştir. Renal kan akımındaki bu artış GFR’de anlamlı bir azalmayla birliktedir. Bu sonuçlar fetusta ANG II’nin arteryel kan basıncının idamesinde önemli bir rol oynadığını ve efferent glomerüler arteriyel tonus üzerindeki etkisiyle fetal glomerüler akımı direkt olarak düzenlediğini desteklemektedir. 

RAS kanamaya yanıt olarak fetal kardiyovasküler ve renal yanıtların modüle edilmesinde önemli rol oynar. Fetal kan volümünde %3’lük bir azalma dahi fetal hayvanlarda renin ve ANG II düzeylerini belirgin şekilde artırır. Bununla birlikte, fetal kardiyovasküler ve endokrin yanıtların uzun süreli kanamada kısa süreli kanamaya göre daha az olduğu gözlenmiştir. Fetoplasental kan akımının %20’sinin uzaklaştırılması ile renal kan akımının azalması kaptopril uygulaması ile elimine edilebilmektedir. 	İnsanlarda yapılan çalışmalarda hipertansif gebelere kaptopril uygulamasının zararlı etkileri olduğu ve sıklıkla perinatal komplikasyonlarla seyrettiği gösterilmiştir. ACE inhibitörlerinin potansiyel etkileri anüri-oligohidramniyoz, fetal hipotansiyon, renal tübüler displazi, pulmoner hipoplazi, büyüme geriliği, iskelet deformiteleri, PDA ve fetal-neonatal mortalitenin artmasıdır.   

Sonuçlar RAS’ın fetal büyüme ve gelişme üzerindeki önemine işaret etmektedir. Aynı zamanda, fetal RAS fetal gelişimin değişik evrelerinde kardiyovasküler ve sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir. 


RENAL SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ: Dolaşan katekolaminlerin ve sempatik sinir sisteminin fetal renal hemodinaminin kontrolünde etkili olduğunu gösteren bir çok çalışma vardır. Kuzularda yapılan çalışmalarda fetal renal vasküler yapının a-adrenerjik uyarıya yenidoğan ve erişkin koyunlardan daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Fetal böbreğin denervasyonu fetal hipoksi ile ilişkili renal vazokonstriksiyonu kısmen inhibe eder. Düşük düzeyli renal sinir uyarısı fetal koyunlarda yenidoğan koyunlara göre renal kan akımında daha büyük bir düşüş ve renal vasküler dirençte daha büyük bir artış meydana getirir. Bununla birlikte, aşırı renal sinir uyarısı yenidoğanlarda fetustan daha fazla renal vazokonstriksiyona neden olur. 

Erişkin hayvanların tersine, fetal koyunlarda a-adrenerjik blokaj süresince renal sinir uyarısı renal vazodilatasyonla birliktedir. Bu renal vazodilatasyon kolinerjik ve dopaminerjik reseptörlerden bağımsızdır, ancak propranalol  ile tamamen inhibe edilebilir. Dolayısıyla, nöronal olarak salınan norepinefrin olasılıkla b-adrenerjik reseptörleri uyararak fetal renal vasküler yapıda renal vazodilatasyona neden olabilir. Benzer sonuçlar a-adrenerjik blokaj varlığında intrarenal norepinefrin infüzyonu süresince gözlenmiştir. 

PROSTAGLANDİNLER: Fetal böbrekler tarafından oluşturulan prostaglandinler fetal yaşam boyunca renal hemodinami ve fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynarlar. Fetal dönemde prostaglandin sentezinin baskılanması renal kan akımında anlamlı bir azalmaya neden olur, buna renal vasküler dirençte ve arteryel kan basıncında anlamlı artış eşlik eder. Preterm doğumu engellemek için prostaglandin sentez inhibitörleri uygulandığında olguların %50’sinde oligohidramniyoz gözlenmiştir. Oligohidramniyoz olasılıkla fetal renal kan akımının azalmasına sekonder fetal idrar çıkışının azalmasına bağlıdır. 

İndometazin uygulaması ile fetal idrar akımının azalmasının, plazma arginin vazopressin konsantrasyonunun artışıyla düzenlendiği ve renal kan akımındaki düşüşe bağlı olmak zorunda olmadığı düşünülmektedir. Hatta bazı çalışmalar indometazinin renal kan akımı üzerine etkisini minimal olarak tanımlamaktadır.

KALLİKREİN-KİNİN SİSTEMİ: Sıçan ve kuzularda yapılan çalışmalarda fetal yaşam ve postnatal gelişim boyunca kallikrein-kinin sisteminin fonksiyonel olduğu gösterilmiştir. Gelişmekte olan sıçan böbreğinde kallikrein immünoreaktivitesi iç kortikal nefronların distal tübülüslerine lokalizedir. Böbrek geliştikçe kallikrein santrifugal dağılım gösterir. Ek olarak, renal kallikrein içeriği ve mRNA birikimi fetal yaşamdan neonatal yaşama geçerken hızla artar. Koyunlarda fetal olgunlaşma boyunca ve doğumdan sonra üriner kallikrein eksresyonu anlamlı olarak artar. Üriner kallikreindeki bu artış renal kan akımı ile paraleldir. Üriner kallikrein eksresyonunda benzer gelişimsel değişiklikler insanlarda da tanımlanmıştır.

NİTRİK OKSİT (NO): Koyun ve domuz çalışmalarında gelişim boyunca renal vasküler endotel tarafından NO  üretildiği ve bunun renal vasküler direnci modüle ettiği gösterilmiştir. Örneğin, son trimestrdeki fetal koyunlarda NO sentezinin baskılanması renal vasküler direnci artırır, GFR’yi ve üriner Na eksresyonunu düşürür.

ATRİYAL NATRİÜRETİK FAKTÖR (ANF): ANF fetal yaşam boyunca kan basıncının ve sıvı volümünün düzenlenmesinde görev alır. Fetal koyunlarda ANF mRNA ve peptidler hem atriyum hem de ventrikül duvarında tanımlanmıştır. Benzer sonuçlar insan fetuslarda da gösterilmiştir. 

Koyunlarda gestasyon orta dönemde saptanabilir düzeyde ANF vardır. ANF düzeyleri fetusta maternal dolaşımdakinden daha yüksektir. Benzer şekilde prematüre süt çocukları term yenidoğandan daha yüksek plazma ANF düzeylerine sahiptir. ANF’nin fetustaki etkileri erişkinlere benzer olup, arter kan basıncı ve kan volümünü düşürür. ANF intrarenal uygulandığında renal vazodilatasyon oluşturur, fetal idrar akımını ve elektrolit eksresyonunu artırır. 

ENDOTELİN:  Endotelin maternal kan, amniyotik sıvı ve fetal dolaşımda gösterilmiş olup, fetal kan basıncını artırır, umblikal kan damarları üzerine vazokonstriktör etkisiyle fetal hipoksi ve asidemiyi indükler.Erişkin çalışmalarının aksine, endotelin fetal idrar akım hızını ve fetal üriner elektrolit eksresyonunu artırır. Bu sonuçlar erişkinde renal hemodinami üzerine etkilerinin tersine, endotelinin renal afferent arteriyoller üzerine etkisinin ya hiç olmadığını ya da çok az olduğunu düşündürtmektedir.


GLOMERÜLER FİLTRASYON

Fetal yaşam boyunca glomerüler filtrasyon hızı (GFR) düşüktür. Gestasyon yaşına paralel olarak artar. Fetal su ve elektrolit dengesi birincil olarak plasenta tarafından düzenlendiğinden GFR fetal homeostazisin düzenlenmesinde ikincil rol oynar. GFR böbrek boyutu veya vücut ağırlığına göre düzeltildiğinde gestasyon boyunca sabit kaldığı görülür. Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde preterm süt çocuklarının GFR’si intrauterin gelişimin aşamasını yansıtır. Yenidoğanlarda GFR ile gestasyonel yaş arasında iyi bir korelasyon gözlenmiştir. 

Fetal yaşam boyunca filtrasyonu artırıcı veya zıt etki gösteren faktörlerin kombinasyonu sonucu GFR matürasyonu sağlanır. Bu faktörler aktif nefrogenez, renal vasküler dirençte değişiklik, yüzeyel nefronların artan fonksiyonu ve ultrafiltrasyon işlemindeki kuvvetlerin modifikasyonudur. 

Çalışmalar son trimestrde RAS aktivitesinin normal fetal GFR’nin idamesinde önemli rolü olduğunu göstermektedir. Örneğin, fetal yaşamda GFR’nin baskılanması olasılıkla postglomerüler vazodilatasyona bağlı olarak fetal GFR’de azalma ile birliktedir. Fetal GFR üzerine olan bu etkiler kaptopril verilen fetuslarda ANG II infüzyonuyla geri döndürülebilir. Bundan başka, koyunlarda son trimestrde glukokortikoid uygulanması fetal GFR’yi artırır. Koyunlarda fetal plazma amino asit düzeylerinde yükselmenin de erişkinlerdeki gibi GFR’yi artırdığı görülmüştür. Bu değişiklikler maternal diyet protein değişikliklerinin fetal renal fonksiyonu etkileyebileceğini göstermektedir. Maternal olarak indüklenen fetal hipogliseminin de fetal GFR’de anlamlı artış yaptığı ve fetal üriner akımı artırdığı gösterilmiştir. 

Fetal yaşamdan yenidoğan yaşamına geçişte GFR’de ani bir artış olur. Koyunlarda ilk 24 saatte GFR’de yaklaşık 3 kat artış saptanmıştır. GFR’deki bu artışa renal kan akımındaki anlamlı bir değişiklik eşlik etmez, ancak glomerüler kan akımının dış kortekse doğru yönelişinin etkisi olabilir. Koyunlarda glomerüler perfüzyon hızının doğumdan hemen sonra dış kortekste yaklaşık 3 kat arttığı, ancak iç korteks akımında herhangi bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir. Doğum sonrası GFR’deki ani artış morfolojik değişikliklerden çok fonksiyoneldir. Doğum sonrası glomerüler perfüzyon hızı yeni nefronların oluşumu ile birlikte olmadığından, glomerüler perfüzyon hızı ve GFR’deki artıştan glomerüler vasküler dirençteki azalma ve yüzeyel kortikal nefronlardaki akım artışının rolü olabilir.

TUBULER SODYUM GERİ EMİLİMİ

Erişkinlerde filtre edilen sodyumun %99’ndan fazlası renal tübüllerden geri emilir. Fetal yaşamda sodyum geri emilimi düşüktür. Fraksiyonel sodyum eksresyonu %5-10 arasındadır. Volüm kaybı olduğunda fetus sodyumu effektif olarak koruyamaz. Mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, yenidoğan tuz koruma durumuna hızla adapte olur. Bundan dolayı GFR hızla artmasına karşın doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde FENa %1’in altında kalır. Bununla birlikte, prematüre yenidoğanlar tuz kaybedici fetal durumdan yenidoğan dönemindeki tuz koruyucu duruma geçişte genellikle başarısız olurlar. Glomerülo-tübüler dengesizlik oluşabilir, proksimal ve distal tübülüslerden geri emilim kapasitesinin üstünde sodyum yükü filtre edilir. Dolayısıyla, prematüre yenidoğanlar ekstrasellüler sıvı kontraksiyonu ve hiponatremi açısından risk altındadırlar. Bu sorunlar haftalar boyunca devam edebilir.

İmmatür böbreğin yüksek sodyum eksresyonu yapmasına katkıda bulunan faktörler renal tübüler immatürite, geniş ekstrasellüler sıvı volümü, dolaşan natriüretik faktörlerin varlığı ve sodyumun tübüler geri emilimini kolaylaştıran faktörlerin rölatif tübüler duyarsızlıklarıdır. Aynı şekilde sodyum geri emiliminin fetal yaşamda proksimal ve tübülüslerdeki dağılımı değişebilir. Koyunlarda fetal dönemde distal tübülüslerden sodyum geri emilimini daha fazla olduğu gösterilmiştir. 

Renal tübüler hücre farklılaşması ile birlikte nefronda transsellüler iyon ve besin transportundan sorumlu çoğu membran proteininin fonksiyonu ve yoğunluğunda olgunlaşma olur. Proksimal tübüler epitelde Na+-H+ değiştirici olasılıkla en önemli düzenleyicidir. NHE 1 Na+ için 1 H+’nin elektronötral değişimini düzenler, dolayısıyla aynı zamanda idrarın asitleştirilmesinde de rol oynar. NHE’nin en azından 4 farklı izoformu tanımlanmış (NHE 1,2,3,4). NHE3 böbreklerde apikal membranlardaki en önemli izoform olduğu, yani sodyum geri emiliminde en sorumlu NHE olduğu düşünülmektedir. Buna karşın NHE1 bazolateral plazma membranı boyunca lokalizedir ve transepitelyal sodyum transportuna katkı yapmaz. NHE1’in fonksiyonu hücre pH defansı, hücre volümü düzenlenmesi ve hücre büyümesiyle ilgili görülmektedir. NHE olgunlaşmasının fetuslarda erişkin koyunlara göre düşük olduğu gösterilmiştir. Glukokortikoidlerin fetal dönemden yenidoğan dönemine geçerken NHE aktivitesindeki  artışta önemli rolleri olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

Aktif sodyum transportundan sorumlu diğer bir enzim Na,K-ATP az’dır. Bu enzim böbrekte tübüler hücrelerin bazolateral membranlarında bulunur. Na,K-ATPaz pompası katalitik (a) ve regülatör (b) alt gruplar içerir. Katalitik alt grubun 3 (a1, a2, a3), regülatör alt grubun 2 (b1, b2) izoformları klonlanmıştır. Sıçanlarda fetal dönemde böbrek korteksinde hem a1 hem de b alt gruplarında artış olurken, a2 izoformda herhangi bir değişiklik olmaz. Bu değişiklikler tüm böbrekte görülen Na,K-ATPaz aktivitesi artışına paraleldir. Renal olgunlaşmayla birlikte sodyum filtratının artışı postnatal Na,K-ATPaz artışının önemli bir nedeni olarak görülmektedir.Dolayısıyla, NHE aktivitesindeki artış NA,K-ATPaz aktivite artışınının öncesindedir denebilir.

Fetal yaşamda Henle kulbundaki iyon transportu iyi bilinmemektedir. Bu durum kısmen bu segmentlerin izolasyonundaki zorluklar nedeniyledir. Yine de, doğuma yakın dönemde bu segmentte önemli değişiklikler olduğu ve yenidoğanda normal sodyum tutulumu için gerekli olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

Kortikal ve meduller toplayıcı kanallarda küçük ancak anlamlı miktarda sodyum geri emilimi yapılır. Toplayıcı kanallar başlıca iki hücreden yapılmıştır. Ana hücreler sodyum geri emilimi ve potasyum sekresyonu ile ilgili iken, ara hücreler asit-baz dengesinde rol oynarlar. Morfolojik ve fonksiyonel çalışmalar distal tübülüslerin  proksimal segmentlere göre daha önce olgunlaştığını göstermektedir. Bununla birlikte ana hücrelerin gestasyon süresince olgunlaştığını gösteren veri yoktur. Toplayıcı kanallarda transepitelyal sodyum akımını düzenleyen mekanizmaların doğumda olgunlaştığını düşündüren çalışmalar vardır. 

FETUSTA SODYUM GERİ EMİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ALDOSTERON: Aldosteron maternal dolaşımdan kolaylıkla plasentayı geçebilir. Bununla birlikte, fetal kaynaklı aldosteron toplam aldosteronun koyunlarda %80’I, domuzlarda ise %60’ıdır. Fetal olgunlaşmayla plazma aldosteron düzeyleri yükseldikçe üriner Na+/ üriner K+ azalır. Fetal plazma aldosteron düzeylerinin plazma renin aktivitesi ve plazma potasyum düzeyleriyle korelasyonu vardır. Fetusa eksojen aldosteron verildiğinde erişkinlerdeki miktarlarda sodyum geri emilim artışı olur, plazma renin aktivitesi düşer. Aldosteronun fetal böbrek üzerine antinatriüretik etkilerine  zıt olarak, potasyum eksresyonunda herhangi bir artış olmaz. Fetal ve erişkin renal tübüllerin aldosterona yanıt hızları benzer olmasına karşın, aktif veya kronik aldosteron infüzyonuyla fraksiyonel sodyum eksresyonu fetusta %1’den daha fazla iken, erişkinlerde %0.1’den daha azdır. Bundan dolayı, fetal böbreğin aldosterona daha az yanıtlı olduğu düşünülmektedir. 

RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ: Koyunlarda fetal yaşamda proksimal tübülüs plazma membranında anjiyotensin reseptörlerinin eksprese edildiği gösterilmiş. Yine koyunlarda anjiyotensin ve renin mRNA düzeyleri gestasyonun geç dönemlerinde artar ki, bu dönemde tübüler fonksiyonda RAS’ın rolü olduğunu düşündürür. Ancak fizyolojik dozlarda ANG II koyunlara infüze edildiğinde renal tübüler fonksiyonda olgunlaşmayı indüklemediği veya proksimal tübülüs NHE aktivitesini artırmadığı görülmüştür. Sonuçta RAS doğumda tübüler fonksiyonun olgunlaşmasında önemli rol oynayabilir, ancak bu sadece diğer gelişimi düzenleyen hormonal sistemlerle integre olduğunda söz konusudur. 

KATEKOLAMİNLER: a-adrenerjik reseptörler ve dopaminerjik reseptörlerin zıt etkileriyle katekolaminler tübüler fonksiyonu düzenlerler. Adrenerjik uyarı renal sempatik sinir aktivitesi veya dolaşan katekolaminlerle ilgilidir. Koyunlarda doğumdan hemen sonra renal sempatik sinir aktivitesi artar. Doğumdan önce renal denervasyon yapılırsa postnatal erken dönemde sodyum eksresyonunun artması ile sonuçlanır. Ancak, 24 saatte bu koyunların sodyumu retansiyone etmeye başladıkları görülür. İnsan ve koyunlarda plazma epinefrin ve norepinefrin düzeyleri ilk birkaç saat içinde birkaç kat artar. a-adrenerjik reseptör yanıtlılığı, a1-adrenerjik reseptör yoğunluğu ve a1-adrenerjik reseptör mRNA düzeyleri yenidoğanlarda katekolaminlere bağlı artmış tübüler sodyum geri emilimini destekler. 

a-adrenerjik reseptör uyarısının özgün tübüler iyon transfercileri üzerine direkt etkileri hakkında az şey bilinmektedir. Fetusta dopamin düzeyleri maternal kandan daha yüksektir. Bu hormonun böbrekte natriüretik etkisi vardır ve tübüllerde parakrin bir madde olarak etki gösterebilir. DA1 dopamin reseptörleri deneysel köpek proksimal tübülüsünde hem apikal hem de bazolateral membranlarda gösterilmiştir. DA1 reseptör uyarısına tübüler yanıt gelişimsel olarak düzenlenir. Doğuma yakın dönemde artan uyarıyla anlamlı natriüretik yanıt gözlenmesine karşın, preterm fetal koyunlar daha fazla yanıt göstermezler. Dopamin proksimal tübülüste apikal membran NHE’nin adenilat siklaz aracılığı ile baskılanması sonucu etki gösterir. Bu etkinin 3-4 haftalık sıçanlarda 6-16 haftalıklara göre köreldiği gösterilmiştir. 

GLUKOKORTİKOİDLER: Doğum eylemi sırasında insanlarda ve hayvanlarda dolaşan glukokortikoid düzeylerinde ani artış olur. Glukokortikoidler insan ve hayvanlarda gestasyonun son dönemlerinde  artarlar, doğumdan sonra ise hızla düşerler. Tüm bunlar glukokortikoidlerin tübüler iyon transferinin olgunlaşmasında rolü olduğunu düşündürmektedir, ancak gerçekten rolü varsa bu etkinin doğumdan sonraki ilk 1-2 gün içinde olduğuna inanılmaktadır. 

Glukokortikoidlerin fetal yaşamdan yenidoğan yaşamına geçerken proksimal tübülüs NHE aktivitesi artışında önemli rolleri olduğu sanılmaktadır. Kortizol renal NHE3 mRNA düzeylerini ve proksimal tübülüs NHE aktivitesini artırmasına karşın, kortizolle tedavi edilen koyunlarda üriner sodyum eksresyonunda azalma gözlenmez. Tersine, kortizol ile tedavi edilen fetal koyunlarda üriner akım hızı ve fraksiyonel sodyum eksresyonu artar. Sadece NHE aktivitesinin artışının proksimal tübüler sodyum geri emilimini artırmaya yetmeyeceği düşünülebilir. Proksimal tübülüste sodyum geri emiliminin önemli bir kısmı klor geri emilimine bağlı olduğundan ve bu da bazolateral Na,K-ATPaz aktivitesine bağlı olduğundan, apikal klor-baz değiştirici veya bazolateral Na,K-ATPaz üzerinde glukokortikoid etkisinin yokluğu glukokortikoidlerle indüklenen NHE aktivitesinin potansiyel antinatriüretik etkisinden koruyucu olabilir.

Glukokortikoidlerin proksimal tübüler klor-baz değiştirici olgunlaşmasındaki rolleri bilinmemekte, ancak Na,K-ATPaz üzerine etkileri iyi çalışılmıştır. Glukokortikoidler NHE aktivitesini fetal yaşam boyunca uyarabilir, ancak en azından sıçanlarda Na,K-ATPaz aktivitesi üzerine etkisi sadece doğumdan hemen önce görülür. Gestasyonun son dönemlerinde glukokortikoid hormon reseptör kompleks fetal sıçan böbreğinde varolduğundan yenidoğan sıçanlarda glukokortikoidlere yanıtın olmaması reseptör yokluğuna bağlanamaz. Ayrıca fetal sıçanlar deksametazon ile uyarıldığında artmış renal Na,K-ATPaz aktivitesi gösterirler, bundan dolayı yenidoğan sıçan böbreğinin Na,K-ATPaz aktivitesinin glukokortikoidlere neden yanıtsız olduğu açık değildir. 

TİROİD HORMONLARI: Tiroid hormonları fetus ve yenidoğanın normal olgunlaşması için temeldir. Tiroid hormon düzeyleri doğumda pik yapar ve yenidoğan dönemi boyunca yüksek seyreder. Bununla birlikte, tiroid hormonlarının renal fonksiyonun olgunlaşması üzerine etkileri hakkında fazla bilgi yok. Doğuma yakındönemde fetal sıçanlara T3 veya T4 uygulandığında rölatif natriürez, diürez ve paraaminohipürik asit (proksimal tübüler fonksiyonun göstergesi) eksresyonu olur. Bu sonuçlar  tiroid hormonlarının doğuma yakın dönemdeki fetuslarda tübüler fonksiyonun olgunlaşmasını indükleyebileceğini göstermektedir. 

Tiroid hormonları ile tedavi edilen erişkin sıçanlarda Na,K-ATPaz a1 ve b1 alt grup renal kortikal mRNA düzeyleri tedavi edilmeyen gruptan yüksek bulunmuştur. Sütten henüz kesilmemiş hipotiroid sıçanlarda renal kortikal Na,K-ATPaz aktivitesinin azalması, tiroid hormonlarının fetal yaşamdan yenidoğan yaşamına geçerken Na,K-ATPaz’ın olgunlaşmasında rol oynadıklarını düşündürmektedir. 

ATRİYAL NATRİÜRETİK FAKTÖR (ANF): Fetal koyunlara sistemik ANF uygulanması potasyum, klor, kalsiyum ve serbest su klirensini artırır, ayrıca proksimal sodyum geri emilimini baskılayarak sodyum eksresyonunu artırır. ANF’e renal yanıtlılık ilerleyen yaşla birlikte değişir. Üçüncü trimestrin son dönemindeki fetal böbrek ANF’e yanıt göstermez veya hafif ancak anlamlı natriürez yanıtı gösterir. Buna göre, endojen ANF’nin doğuma yakın dönemdeki koyunlarda kan basıncının idamesinde rolü olduğu sanılmaktadır.

KALLİKREİN-KİNİN SİSTEMİ: Gelişim sürecinde üriner kallikrein sekresyonu ile sodyum eksresyonu arasında ters bir ilişki vardır. Bu bulgu basitçe plazma aldosteron düzeyleri ile üriner kallikrein eksresyonu arasındaki ilişkiyi yansıtabilir, çünkü eksojen aldosteron infüzyonu doğuma yakın fetal koyunlarda üriner kallikrein eksresyonunu da artırır. 

DİĞER TÜBÜLER FONKSİYONLAR

GLİKOZ GERİ EMİLİMİ: Fetal domuz ve koyunlarda glikozun geri emilim kapasitesi erişkinlere göre daha fazladır. Böbreklerin glikoz için maksimal tübüler eksretuar kapasiteleri GFR’ye göre düzeltildiğinde (Tm/GFR), fetal koyunlarda erişkin koyunlara göre daha fazladır. Glikoz için renal plazma eşik değeri de fetal yaşam boyunca daha fazla olup, gestasyonel yaşa orantılı artma gösterir. Fetal tavşan proksimal tübülüslerinde sodyuma bağlı glikoz transfer sistemleri gösterilmiştir. Bu transfer sisteminin stereospesifik, elektrojenik, katyon spesifik ve pH duyarlı olduğu gösterilmiştir. 

ORGANİK ASİT VE BAZLAR: Organik asit olan paraaminohipürik asitin plazma klirensinin fetus ve yenidoğanlarda düşük oluşu, gelişim sürecinde tübüler sekretuar yolların immatür olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte, son kanıtlara göre fetal böbrek erişkindekine göre çok daha az olmasına karşın organik baz sekresyonu yapabilmektedir. 

POTASYUM: potasyum eksresyonu glomerüler membrandan filtrasyonu takiben tübüler geri emilime ve tübüler sekresyona bağlıdır. Erken gestasyonel dönemde potasyum sekresyonu düşüktür ve gidrek artış gösterir. Potasyum sekresyonundaki bu artış potasyum sekresyonu yapacak tübüler yüzey alanındaki, Na,K-ATPaz aktivitesindeki veya fetal nefronun aldosterona duyarlılığındaki artmaya bağlı olabilir. Fraksiyone potasyum geri emilimi doğuma yakın koyunlarda yenidoğan kuzulardakine benzerdir ve erişkinlere benzer bulunmuştur. Dolayısıyla, potasyumun sekretuar yolunun fetal dönemde olgunlaştığı gözükmektedir. 

ASİT-BAZ DENGESİ: Erişkin böbreği asit-baz dengesinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu etki nefronun proksimal kısımlarından filtre edilen bikarbonatın geri emilmesi, hidrojen iyon sekresyonu ve üriner tampon sistemleri olan titre edilebilir asit ve amonyum ile yeni bikarbonat oluşturulması ile başarılır. Fetal böbrek de asit-baz dengesinin düzenlenmesinden sorumludur. Üriner pH hemen her zaman plazma pH’dan düşüktür. Yaşa bağlı olarak filtre  edilebilir asit ve amonyum eksresyonlarında ve dolayısıyla net asit eksresyonunda artış vardır. Fetal koyun filtre bikarbonat yükünün %80-100’ünü geri emebilir. Bikarbonat geri emilimi olgun proksimal tübülüste klor geri emilimi için itici güç sağlar ve yeterli karbonik anhidraz aktivitesinin varlığına bağlıdır. Koyun fetusların HCO3 ve Cl geri emilimi gestasyonel yaşla birlikte artar. Bu olasılıkla karbonik anhidraz aktivitesini yansıtır, çünkü karbonik nhidraz aktivitesinin baskılanması HCO3 eksresyonunda ve idrar pH’ında anlamlı bir artışa neden olur. Karbonik anhidrazın geç gestasyonel dönemde insan fetal böbreğinde de varolduğu bilinmektedir. Fetusta metabolik asidoza renal yanıt erişkine göre daha az olmasına karşın, uzun süreli ve ağır metabolik asidozda fetal böbreklerden H+ iyon eksresyonu artırılır. Fetal hiperglisemi ile indüklenen metabolik asidozda idrar pH veya tamponların eksresyon hızlarında değişiklik olmaz. Orta derecede asidoz varlığında fetal asit-baz dengesinin düzenlenmesi olasılıkla yeterlidir, bundan dolayı fetal böbreklerin tampon kapasitesinde hiç artışa gerek olmamaktadır. 

FOSFAT: Fetal plazmada inorganik fosfat düzeyleri maternal plazmadan daha yüksektir ve gestasyonel yaşla ters orantılıdır. Konsantrasyon gradyentine karşın anneden fetusa fosfat geçişi olabilmektedir. Fetal koyunlarda fraksiyone fosfat geri emilimi %60-100 arasında değişir. Fetal idrardaki inorganik fosfat konsantrasyonu çok düşüktür. Paratiroid ekstresi veya endojen PTH artışına fetal böbrek kalsiyum ve cAMP’nin idrarla eksresyonunu artırarak yanıt verir. PTH fetal yaşamda fosfatın üriner eksresyonu üzerine sınırlı etki yapar. Bundan dolayı, paratiroid yetersizliği düşük fetal renal fosfat klirensine ve bunu takibeden hiperfosfatemiye katkıda bulunabilir.

FETAL BÖBREĞİN KONSANTRASYON KAPASİTESİ: Fetal koyunlarda gestasyonun son trimestrinde üriner akım hızı 0.5-1.0 ml/dak arasında değişir. İnsan fetusunda üriner akım hızı 20. Gestasyon haftasında yaklaşık 0.1 ml/dak’dan, 40. Gestasyon haftasında 1.0 ml/dak’a kadar yükselir. Yenidoğanlarda ise idrar akım hızı 0.1 ml/dak düzeylerindedir. 

Fetal idrar fetal plazmaya göre genellikle hipotoniktir (100-250 mosm/kg). Fetal böbrek maternal, dolayısıyla fetal hidrasyon durumuna göre idrarı konsantre veya dilüe edebilme yeteneğindedir. Gebe koyunlara hipertonik mannitol uygulandığında ya da su kısıtlaması yapıldığında fetal idrar akım hızında düşme ve serbest su klirensinde azalma görülür. Fetusa direkt AVP uygulandığında da serbest su klirensinde benzer bir düşme görülür. Fetal serbest su klirensi ile plasentadan net sıvı transferi arasında da direkt bir korelasyon vardır. Bu nedenle, fetusa net transplasental sıvı transferinde bir azalma olduğunda fetal idrar üretiminde azalma olur. Yani, idrar ozmolaritesinin arttığının gösterilmesi ve in utero idrar akımının azalması fetal stresi yansıtır. 

Erişkinde üriner konsantrasyon ve dilüsyonda başlıca iki renal tübüler yapı görev yapar: Henle hulbu ve toplayıcı kanallar. Kalın çıkan Henle kolu aktif NaCl geri emilimi yapar ve luminal NaCl konsantrasyonunu düşürerek meduller interstisyumun hipertonik hale gelmesine  neden olur. Buna karşılık, toplayıcı kanal vazopressin etkisi altında luminal sıvının hipertonik interstisyuma emilmesine izin verir. Bu sistemde vazopressinin rolü kritiktir: Vazopressin toplayıcı kanal boyunca su geçirgenliğini artırır, iç meduller toplayıcı kanalda üre geçirgenliğini artırır, kortikal toplayıcı kanalda ve distal tübülüsün son kısımlarında aktif sodyum ve potasyum transferini uyarır, son olarak da Henle çıkan kalın kolda aktif NaCl transferini etkiler. Tüm bu etkiler V2 vazopressin alt birimi yoluyla adenilat siklazın aktivasyonu ve hücre içi cAMP üretimi ile düzenlenir. 

Böbreklerin erişkin düzeylerinde idrar konsantrasyon kabiliyetine doğumdan sonraki döneme kadar ulaşılamaz. Fetal böbreğin idrarı konsantre etmek için sınırlı etkisi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Toplayıcı kanalların dolaşımdaki vazopressine azalmış duyarlılığı bu faktörlerden biridir; diğerleri medullanın yapısal immatüritesi (çıkan Henle kulbunda ürenin hareketini ve Na ile Cl’un geri emilimini kısıtlar) ve  kan akımının vaza rektaya doğru tercihsel dağılımıdır ki meduller gradyent oluşumunu engelleyici etkisi vardır. 

Fetal böbreğin idrar konsantrasyon kabiliyetinin azalması fetusun AVP sentez veya sekrete edememesine ikincil olarak gelişmez. AVP sentez ve sekresyonu gestasyonun son trimestrinde olur. Bunun dışında fetal koyunlarda AVP sekresyonunun hem volüm hem de ozmoreseptör kontrolü gebeliğin son trimestrinde fonksiyoneldir. Ozmotik uyarı, kanama, hipoksi ve diüretik uygulanımını takiben fetal dolaşımda artan AVP düzeyleri gözlenmiştir. 

Fetal nefron erişkin nefrona göre AVP’ye daha az duyarlıdır. Fetal hayvanlarda AVP infüzyonuna bağlı üriner ozmolalite artışı aynı plazma AVP konsantrasyonundaki erişkin hayvanlara göre 1/3 oranındadır. Vazopressin reseptör azlığı veya AVP reseptör bağlanmasının zayıf oluşu ve yetersiz cAMP oluşumu immatür böbreğin AVP’ye düşük yanıtlı olmasının nedeni olabilir. 

Son çalışmalar renal AVP V2 reseptör aktivasyonunun erken gestasyonel dönemde fetal renal su geri emilimini artırdığını, buna karşın AVP V1 reseptörlerinin AVP’e fetal antidiüretik yanıtta önemli gözükmediğini ortaya koymuştur. V2 reseptör aktivasyonunun toplayıcı kanallarda su geri emilimini artırması direkt olarak özgün su kanalları veya akuoporinlerin ekspresyonu ve aktivasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Akuoporinler membran proteinleri olup, hücre membranlarından su tansferini düzenlerler. 

Memeli böbreğinde 4 akuoporinin eksprese edildiği düşünülmektedir. Beşinci bir akuoporin ise tükrük ve göz yaşı kanalları ile akciğer epitelinde tanımlanmıştır. AQP1 proksimal tübülüs ve Henle inen kulbunda apikal ve bazolateral membranlarda bulunmuştur. AQP1 fenestralı peritübüler kapillerlerin endotelinde ve fenestralı glomerüler kapillerlerde gözlenmiştir (bu glomerüler filtrasyon bariyerinde varsayılan ek su iletim yolu olduğunu düşündürmektedir). AQP2 toplayıcı kanal ana hücrelerinde apikal plazma membranında ve hücre içi küçük veziküllerin içinde bulunmuştur. İdrarın vazopressine bağlı konsantrasyonunun temel görevi olduğu düşünülmektedir. AQP3 suya ek olarak üre ve gliserole de geçirgendir ve toplayıcı kanal ana hücrelerinin bazolateral plazma membranından eksprese edilir. AQP3’ün rolünün suyun AQP2 aracılığıyla ana hücrelere girmesinden sonra bazolateral çıkışını kolaylaştırmak olduğu sanılıyor. AQP4 toplayıcı kanal ana hücrelerinde ve inen vaza rektada bazolateral membranda bulunur. 

Toplayıcı kanal ana hücreleri bazolateral membranında özgün V2 reseptörler üzerine etkiyen vazopressin adenilat siklazı aktive eder. Hücre içi cAMP konsantrasyonunun artışı AQP2 içeren hücre içi veziküllerin apikal plazma membranına füzyonunu sağlar, dolayısıyla apikal plazma membranının suya geçirgenliği artar. AQP2 veziküllerinin apikal plazma membranına füzyonu plazma membran reseptörlerine (sintaksin) bağlanan vezikülle ilişkili membran proteinleri (VAMP’lar veya sinaptobrevinler) aracılığıyla tamamlanır. Apikal plazma membranındaki artmış AQP2 sayısı transepitelyal su geçirgenliğinde artış ile sonuçlanır. Su daha sonra “counter current” mekanizması tarafından yaratılan ozmotik gradyenti takip ederek geri emilir ve bazolateral membranda lokalize AQP3 kanallarıyla hücreden çıkar. 

Çalışmalarda sıçan böbreklerinde doğumdan 3 gün önce proksimal tübülüs ve inen Henle kulbunda apikal ve bazolateral membranlarda AQP1 mRNA vazopressin saptanmıştır ve doğumdan sonraki ilk hafta içinde hızla arttığı gösterilmiştir. İnsan böbreğinde AQP2 2. Trimestrin başından itibaren eksprese edilir. Fetal böbrekte AQP1 gelişiminin eritrositlerdeki AQP1 ekspresyonunun gelişmesine paralel olduğu görülmüştür. Eritrosit membranındaki AQP1’in varlığı hipertonik medulladan pasajı sırasında eritrosit ozmoregülasyonunu sağlar. AQP2 15 günlük sıçan böbreğinde gösterilmiştir. AQP2 mRNA ekspresyonu postnatal olarak artar ve doğumdan 4 hafta sonra maksimale erişir. AQP2 insan fetal böbreğinde de gösterilmiştir. AQP1 ve AQP2’nin aksine AQP3 ve AQP4 sıçanlarda fetal dönemde çok az eksprese edilirler ve ancak doğumdan sonra saptanabilir düzeylere erişirler. AQP3 lokalizasyonu bazolateral membrana kısıtlıdır ve renal olgunlaşma süresince değişmez. Bu durum AQP3’ün kontitutif su kanalı olmasıyla uyumludur. Gelişim süresince akuoporin ekspresyonu ve sellüler lokalizasyonuyla ilgili değişiklikleri modüle eden faktörler bilinmemektedir. Bununla birlikte, glukokortikoidlerin AQP2 mRNA ekspresyonunu artırdığı sanılmaktadır. 

İdrar konsantrasyonunun maksimalize edilmesinde diğer bir önemli mekanizma papilla ucunda yüksek üre konsantrasyonunun varlığıdır. Üre genellikle iç meduller kanalların son 2/3’lük bölümünden geri emilir, burada üre konsantrasyonu yüksektir ve vazopressin etkisiyle daha da artar. İç meduller toplayıcı kanallarda artan üre geçirgenliği yüksek oranda selektif üre transfercileri ile düzenlenir. Son dönemlerde iki tip selektif üre transfercisi tanımlanmıştır: UT2-AVP indükleyebilir üre transfercisi ve konstitütif insan üre transfercisi HUT1. Böbrekte uzun UT2 transkript terminal iç meduller toplayıcı kanalda eksprese edilir ve ekspresyonu diyetteki protein kısıtlamasıyla artar. Oysa ki kısa UT2 transkripti dış medullanın içe yakın kısımlarında eksprese edilip, ekspresyonu dehidratasyonu takiben artar. HUT1 böbreğin iç ve dış medullasında vaza rektaların endotelyal hücrelerinde eksprese edilirler.  

	





