
Glikoz, Amino asitler vs: Organik Besin Maddelerinin Geri 
Emilimi 
 
Proksimal tubuluslar renal korpusküllerden hergün filtre edilen büyük miktardaki 
organik besin maddelerinin başlıca geri emilim yeridir. Bunlar glikoz, amino 
asitler, Krebs siklusunun çeşitli ara ürünleri, suda eriyen vitaminler, laktat, 
asetoasetat, beta hidroksi bütirat ve diğer bazı maddelerdir. İkinci bölümde glikoz 
için anlatılan geri emilim özellikleri, tümü için olmasa da çoğu madde için tipik 
transport özelliğidir. 
 
1) Bunlar aktif olup, elektrokimyasal gradyente karşı kendi solütlerini geri 
emebilirler. Doğrusu maddenin intraluminal konsantrasyonu sıfıra kadar inebilir. 
Bu organik maddeler için belirli bir transtubuler konsantrasyon gradyenti 
meydana getirilebilir, çünkü hücreler arasındaki tight junction'lar aracılığı ile 
interstisyel sıvıdan tubuler lümene geriye doğru sadece az miktarda molekül 
kaçışı olmaktadır. Daha önceki bölümde belirtildiği gibi proksimal tubulus kaçışa 
olanak tanıyan yapıdadır, bu nedenle inorganik iyonlar için organik maddelerin 
aksine büyük konsantrasyon gradyenti oluşturamaz. 
2) Gradyente ters (uphill) akım luminal membran boyunca, genellikle sodyumla 
kotransportla olur. Bazolateral membran boyunca hücreden interstisyuma geçiş 
kolaylaştırılmış difüzyon ile olur.  
3) Maksimal tubuler geri alınımları genellikle filtre edilen miktarın üzerindedir. 
Buna göre böbrekler madde kaybına karşı korunmuşlardır, ancak bu maddelerin 
plazma konsantrasyonlarının regülasyonunda rol oynamaz. Bununla birlikte 
diyabetiklerde glikoz için olduğu gibi anormal koşullarda bu maddelerden 
bazılarının plazma konsantrasyonları çok yükselebilir ve reabsorbtif Tm'leri çok 
yükselip idrarla aşırı miktarlarda kaybedilebilirler. Buna en iyi örnek kontrolsüz 
diyabetli olgularda asetoasetat ve beta-hidroksibutiratın idrarla atılımıdır. 
4) Bu maddelerin bazı özellikleri vardır. Yani çok sayıda farklı taşıyıcılar vardır, 
bunlar farklı solüt tiplerinin etkileştiği membran proteinleridir. Ancak iki veya daha 
fazla benzer madde aynı taşıyıcıyı kullanabilirler. Örneğin amino asitlerin geri 
emilim mekanizması glikoz ve diğer monosakkaridlere göre farklıdır, ancak herbir 
amino asit için tek bir proçes vardır, 20 ayrı proçes yoktur. Arginin, lizin ve ornitin 
için bir, glutamat ve aspartat için bir vs. Paylaşılan ortak yolların varlığında o 
maddeler arasında yarışma söz konusu olur. Örneğin, yüksek düzeyde ornitin 
uygulanması aynı ortak yolu kullanan diğer amino asitlerin geri emilimini bloke 
eder.  
5) Bazı ilaçlarla veya bazı hastalıkların varlığında inhibe edilebilirler. Bu 
proksimal geri emilim sistemlerinden bir veya daha fazlasında bozukluk olan 
genetik defektli kimseler vardır. Bazı olgularda bozukluk çok spesifik olabilir 
(sadece bir amino asiti içeren), bazılarında da çoklu sistemler tutulabilir (glikoz ve 
amino asitler vs). Eksternal ajanlara (kurşun zehirlenmesi gibi) bağlı 
bozukluklarda da genetik bozukluklarda olduğu gibi değişik derecelerde defektler 
gelişebilir. 
 
 



PROTEİNLER VE PEPTİDLER 
 
Proksimal tubulus proteinlerin geri emilimi için de majör bölgedir. Ayrı bir 
bölümde anlatılmasının nedeni önemi ve diğer maddelere göre farklı bir geri 
emilim yolu izlemesidir. Geri emilim kelimesi sık kullanılmakla birlikte birazdan 
anlaşılacağı gibi gerçek proçesi yansıtmamaktadır. 
Glomerüler filtratta çok az miktarda protein vardır. Normal konsantrasyon 
yaklaşık 10 mg/L olup plazma albumin konsantrasyonunun %0.02'si kadardır. 
Filtre edilen volüm çok fazla olduğundan, bu konsantrasyon aslında gözardı 
edilemeyecek düzeylerdedir. 
 
Toplam filtre edilen protein= GFR x proteinin filtrattaki konsantrasyonu= 180L/gün x 10 mg/L= 1.8g/gün 

 
Eğer filtre edilen protein hiç emilmezse günde 1.8 g proteinin tümü idrarla atılır. 
Oysa proteinin tama yakın kısmı geri emilir ve idrara yalnızca 100 mg/gün kadar 
protein çıkar. Geri emilebilen protein miktarı kolaylıkla satüre olacağından, filtre 
edilen proteindeki artış fazla miktarda proteinin idrarla atılmasına neden olur. 
Örneğin plazma albumininin %1'inin renal korpuskülden filtre olduğu bir 
hastalığın varlığını düşünelim: 
 
Filtre olan albumin= GFR x (50 g/L) (0.01)= 180 L/gün x 0.5 g/L= 90 g/gün 

 
Bu miktar proteinin Tm'dan çok daha yüksektir, dolayısıyla idrarla büyük miktarda 
albumin atılacaktır. 
Protein geri emilimindeki başlangıç aşaması luminal membrandaki endositozdur. 
Enerji gerektiren bu işlem filtre edilen protein moleküllerinin luminal bölgedeki 
spesifik bölgelere bağlanması ile tetiklenir. Bu nedenle, endositozun hızı 
maksimal vezikül oluşumuna kadar glomeruler filtrattaki protein 
konsantrasyonuna paralel şekilde artar, sonuçta proteinin Tm değerine ulaşılmış 
olur. 
Endositozla hücre içine alınan veziküller lizozomlarla birleşirler, lizozomların 
enzimleri proteinleri düşük moleküler ağırlıklı parçalara (başlıca amino asitlere) 
ayırırlar. Bu son ürünler daha sonra bazolateral membrandan interstisyel sıvıya 
geçerler, oradan da peritubuler kapillerlere alınırlar.  
Anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere geri emilim deyimi proteinin tubuler 
tutulumu için tam karşılık olamamaktadır, çünkü intakt protein molekülleri 
lümenden interstisyel sıvıya taşınmamakta ancak renal tubuler hücrelerde 
katabolize olmaktadır. Az miktarda protein molekülü endositotik veziküllerin 
ekzositozla bu proteinleri  interstisyel sıvıya boşaltmasıyla intakt halde taşınabilir. 
Proteinin renal tutulumu ile ilgili tartışmalar albumin üzerinde yoğunlaşmıştır, 
çünkü albumin en fazla miktardaki plazma proteinidir. Şüphesiz albumin dışında 
çok sayıda başka protein de vardır ve bunlar albuminden daha küçük 
olduğundan albumine göre daha büyük miktarlarda filtre edilirler. Örneğin 
büyüme hormonunun (MA 20.000 Dalton) yaklaşık %60'ı filtre edilir. Bu durum 
küçük proteinlerin büyük miktarda filtre edildiğini ve daha sonra da tubuler 
hücrelerde degrade edildiğini gösterir. Buna göre böbrekler polipeptid hormonlar 
da dahil olmak üzere çoğu plazma proteinlerinin majör katabolizma yeridir. Renal 



hastalıklarda degradasyonun azalması nedeniyle plazma hormon 
konsantrasyonları artış gösterir. 
Anjiyotensin II gibi daha küçük lineer polipeptidlerin böbrekte tutulumları diğer 
proteinlere göre farklılık gösterir. Bunlar tam olarak filtre olurlar ve daha sonra 
proksimal tubuler lümenin içinde luminal plazma membranında lokalize 
peptidazlarca başta amino asitler olmak üzere degrade olurlar. Amino asitler ve 
bu proçesle oluşan veya filtre edilen di ve tri peptidler daha sonra geri emilirler. 
 
ÜRE  
 
Glikoz aktif geri emilen solütlere iyi bir örnek oluştururken, protein 
katabolizmasının son ürünü olan üre diffüzyonla geri emilime iyi bir örnektir. Üre 
yüksek oranda diffüze olabilen bir maddedir, bu nedenle çoğu biyolojik 
membrandan geçişi için sadece diffüzyon gradyentinin yaratılması yeterli 
olmaktadır. Aşağıdaki analizlerin gösterdiği gibi böbreklerde bu tip gradyentler 
oluşmaktadır. 
Üre renal korpuskülden serbest olarak filtre olduğundan, Bowman kapsülündeki 
konsantrasyonu peritubuler kapiller plazmadaki konsantrasyonuna eşdeğerdir. 
Filtrat proksimal kıvrımlı tubulus boyunca akarken su geri emilir ve su ile aynı 
oranda geri emilemeyen solütlerin konsantrasyonu artar. Sonuç olarak tubuler 
lümendeki üre konsantrasyonu peritubuler plazma üre konsantrasyonunu geçer. 
Buna göre, oluşan difüzyon gradyentinden üre tubuler lümenden intertisyuma, 
oradan da peritubuler kapillerlere geçer. Görüldüğü gibi üre geri emilimi pasif bir 
proçestir ve tamamen suyun geri emilimine bağımlıdır.  
Proksimal kıvrımlı tubulusun ötesinde üre geri emilimi çok daha komplike hale 
gelir. Proksimal kıvrımlı tubulusun sonunda ürenin yaklaşık %50'si geri emilmiş 
olur, bundan sonraki seyrini anlayabilmek için ise şekil 4.1'i referans olarak 
kullanacağız. 
Düz proksimal tubulus ve Henle kıvrımında ne olmaktadır? Bu segmentlerde su 
geri emilimi devam ettiğinden mantıken daha fazla ürenin geri emileceğini 
düşünebilirsiniz, ancak böyle olmamaktadır. Distal kıvrımlı tubulusun 
başlamasıyla birlikte proksimal kıvrımlı tubulusu terkettiğine göre iki kat daha 
fazla üre tubuler sıvıda bulunmaktadır, bu miktar başlangıçta filtre edilen miktar 
kadardır. Bu nedenle düz proksimal tubulus ve Henle kulbu, ikisi birlikte net üre 
sekresyonunun olduğu bölümdür. Bu sekresyon öncelikle proksimal düz tubulus 
ve Henle kulbunun ince koluna olmaktadır. Çıkan kalın kolda üre sekresyonu 
olmamaktadır. 
Sekrete edilen ürenin kaynağı sekrete edilen pek çok solütte olduğu gibi 
peritubuler plazma değildir.  
Distal kıvrımlı tubuluslara ulaşan büyük miktardaki ürenin bir sonraki segment 
olan kortikal toplayıcı kanal da dahil olmak üzere çok az bir kısmı emilir, çünkü 
bu iki segment üreye rölatif olarak geçirgen değildir. Bu nedenle distal kıvrımlı 
tubuluslara giren sıvıdaki ürenin çoğu meduller toplayıcı kanallara ulaşır. Burada, 
özellikle iç medullada, hem aşırı su emilimi olduğundan hem de bu bölge üreye 
yüksek oranda geçirgen olduğundan yeniden pasif üre geri emilimi olur. Meduller 
toplayıcı kanallarda geri emilimden kurtulan üre miktarı başlangıçta filtre edilen 



miktarın yaklaşık %40'ıdır, ki bu da idrarla eksrete edilen üredir. Dolayısıyla 
ürenin tüm nefron boyunca tutulumu %60'ı kadar olmaktadır. 
Şimdi yeniden proksimal düz tubulus ve Henle kulbunun ince koluna sekrete 
edilen ürenin kaynağına dönelim. Bu üre meduller toplayıcı kanallardan geri 
emilen üredir. Şekil 4.1'de gösterildiği gibi, üre meduller toplayıcı kanallardan 
interstisyel sıvıya doğru diffüze olur, bu sıvının üre konsantrasyonu yükselir, 
sonuçta üre için bir diffüzyon gradyenti yaratılarak ürenin proksimal düz tubulus 
ve Henle kulbunun ince koluna pasif diffüzyonu gerçekleştirilmiş olur.  
Ürenin çoğu meduller toplayıcı kanallardan  proksimal düz tubulus ve Henle 
kulbunun ince koluna diffüze olur ve bir kez daha distal kıvrımlı tubulus  ve 
kortikal toplayıcı kanallara doğru akmaya başlar. Başka bir deyişle büyük 
miktarda üre basitçe tubulus boyunca resirküle olur. Meduller toplayıcı 
kanallardan diffüze olan ürenin tümü resirküle olmaz, bir miktar üre meduller 
kapillerlere girerek böbrek dışına taşınır.  
Özetle ürenin renal tutulumu diffüzyonla olur. %50'si proksimal kıvrımlı 
tubuluslerde kana geri emilir. Geride kalan %50'si proksimal kıvrımlı tubulusların 
ötesinde resiklüs dizgesine girer. Bir miktar üre bu siklustan kurtulur ve meduller 
kapillerler yoluyla sistemik sirkülasyona geri döner. Net sonuç filtre edilen ürenin 
yaklaşık %60'ı (%50 proksimal ve %10 geri kalan nefron segmentleri) geri emilir.  
Bu %60'lık geri emilim idrar akımının yavaş dolayısıyla su geri emiliminin fazla 
olduğu durumlar için geçerlidir. İdrar akımı hızlı ise su geri emilimi yavaş 
olacağından üre geri emilimi %40'lara düşer.  
Filtre edilen ürenin net geri emilimi %40-60 arasında değişmektedir. Bu sınırlar 
plazma üre konsantrasyonundan bağımsızdır. Bu nedenle üre geri emilimi gerçek 
bir Tm göstermez, çünkü diffüzyon gradyentine bağlı meydana gelir ve membran 
bağlayıcı alanlarla ilişkiye gereksinim göstermez. 
 
PAH, ÜRAT vs: ORGANİK ANYONLARIN PROKSİMAL 
SEKRESYONLARI 
 
Proksimal tubulus hem yabancı hem de endojen olarak üretilen çok sayıda farklı 
organik anyonu aktif olarak sekrete eder (bkz. tablo 4.1). Organik anyonların 
çoğu aynı zamanda renal korpusküllerden filtre de edilirler, dolayısıyla proksimal 
olarak sekrete edilen miktar glomeruler filtrasyon yoluyla tuluslara giren miktara 
eklenir. Proteine bağlanan diğer bir kısım için ise glomeruler filtrasyon gözardı 
edilebilecek kadar az olduğundan proksimal tubuler sekresyon eksresyonları için 
başlıca mekanizmayı oluşturur. 
 
Tablo 4.1 Proksimal tubul tarafından aktif olarak sekrete edilen bazı organik 
anyonlar 
 
  Endojen Maddeler        
  Droglar 
  Safra tuzları         
  Asetozolamid 



  Yağ asitleri         
  Klorotiyazid 
  Hipuratlar         
  Etakrinat 
  Hidroksibenzoatlar        
  Furosemid 
  Oksalat         
  Penisilin 
  Prostaglandinler        
  Probenisid 
  Ürat          
  Sakarin         
   Salisilatlar 
  Sulfonamidler 
 
Proksimal tubulusta organik anyonların aktif sekretuar yolu rölatif olarak düşük 
spesifikliktedir. Tablo 4.1'de yazılı organik anyonların sekresyonlarından sorumlu 
tek bir yol vardır. Çok sayıda ilaç ve yabancı çevresel kimyasallar bu yolla 
sekrete edilirler. Burada karaciğerde meydana gelen metabolik 
transformasyonun da büyük önemi vardır; karaciğerde çoğu yabancı madde 
glukuronat veya sülfatla konjuge edilir ve bu iki tip konjugat organik anyon 
sekretuar yoluyla aktif olarak transport edilir. 
Bu yoldan sekrete edilip en ayrıntılı olarak çalışılan organik anyon para-
aminohipurattır (PAH). PAH efektif renal plazma akımını ölçmek için kullanılır. 
PAH proksimal tubulus bazolateral membranından proksimal tubuler hücrelere 
aktif olarak alınır ve daha sonra intrasellüler yüksek konsantrasyon nedeniyle 
PAH'ın luminal membrandan tubuler lümene kolaylaştırılmış diffüzyonu için 
gradyent oluşturulmuş olur.  
Proksimal olarak sekrete edilen diğer organik anyonlar da PAH sekresyonunda 
geçerli olan aynı mekanizmayı kullanır (hepsi ortak taşıyıcıları paylaşırlar). 
Tahmin edilebileceği gibi bu anyonların transportunda yarışma olacaktır, 
dolayısıyla bu maddelerden herhangi birinin plazma konsantrasyonunun artışı 
diğerlerinin sekresyonunu inhibe edecektir. Bundan dolayı, proksimal organik 
anyon sekresyonunu inhibe eden droglar genellikle kendileri de organik 
anyonlardır.  
Bu sekretuar mekanizmanın diğer bir özelliği Tm limitlenmesidir. Bu sistemle 
sekrete edilen bir anyonun plazma konsantrasyonu arttığında seresyonu da 
giderek artar ve Tm değerlerine ulaşır, ancak Tm değerinin üzerinde sekresyon 
daha fazla artmaz. Tm değerinin altındaki değerlerde homeostatik olarak endojen 
organik anyonların düzeyi korunmuş olur.  
PAH tipik olarak nefron boyunca hiçbir yerde anlamlı tubuler geri emilime 
uğramaz. Buna göre birim zamanda eksrete edilen PAH miktarı filtre edilen 
miktar (PAH proteine bağlanmaz) ile sekrete edilen miktarın toplamına eşittir.  
Proksimal tubulusa sekrete edilen bazı organik anyonlar ise anlamlı pasif tubuler 
geri emilime uğrar (özellikle daha distal nefron segmentlerinde); bu pasif geri 
emilim mekanizması bu bölümün sonlarında anlatılacaktır. 



Sonuç olarak proksimal olarak sekrete edilen bazı organik anyonlar aktif tubuler 
geri emilime uğrar (bu durum proksimal tubulusta da olabilir). Buna en iyi örnek 
ürattır. Ürik asit plazmada esas olarak iyonize ürat olarak bulunur. Ürat proteine 
bağlı olmadığından renal korpüskülden serbest olarak filtre edilir. Ürat başlıca 
proksimal tubulusta olmak üzere hem aktif tubuler geri emilime hem de aktif 
tubuler sekresyona uğrar. Tubuler geri emilimin hızı normalde tubuler sekresyona 
göre daha fazladır ve net etki üratın tubuler lümenden uzaklaştırılmasıdır. Bu 
durum eksrete edilen üratın neden filtre edilen filtrata göre çok daha az miktarda 
oluşunu açıklar. Üratın geri emilimi sekresyonuna göre çok daha fazla olmasına 
karşın, sekretuar fonksiyonun homeostatik olarak plazma ürat düzeylerini kontrol 
ettiği görülmektedir. Başka bir deyişle artmış ürat oluşumu nedeniyle plazma ürat 
düzeyleri artmış ise üratın aktif proksimal sekresyonu uyarılır, sonuçta ürat 
eksresyonu artmış olur. 
Çoğu kişi herhangibir plazma ürat konsantrasyonunda normal kişilere göre daha 
az ürat sekrete ederler, dolayısıyla plazma ürat konsantrasyonları yüksektir. Ürat 
yüksekliğinin böbrek nedenli diğer iki nedeni: 1) azalmış GFR'ye sekonder olarak 
azalmış ürat filtrasyonu, 2) artmış ürat geri emilimi. 
 
ORGANİK KATYONLARIN PROKSİMAL SEKRESYONU 
 
Proksimal tubuluslar organik katyonlar için de organik anyonlarınkine benzer bir 
aktif transport sistemine sahiptir. Organik anyonlar için anlatılan yarışmalı 
transport ve Tm limitlenmesi organik katyonlar için de geçerlidir.  
 
Tablo 4.2  Proksimal tubulustan aktif olarak sekrete edilen bazı organik katyonlar 
 
    Endojen Maddeler      
    Droglar 
    Asetilkolin       
    Atropin 
    Kolin        
    İsoprotorenol 
    Kreatinin       
    Simetidin 
    Dopamin       
    Meperidin 
    Epinefrin       
    Morfin 
    Guanidin       
    Prokain 
    Histamin       
    Kinin 
    Serotonin       
     Tetraetil amonyum 
    Norepinefrin 
    Tiamin     



 
Organik anyonlarda olduğu gibi proksimal tubulustan sekrete edilen organik 
katyonların çoğu proteine bağlı olmadıklarından tubuler sekresyon yanında aynı 
zamanda glomeruler filtrasyona da uğrarlar. Kreatinin buna en iyi örnektir. 
 
ZAYIF ORGANİK ASİT VE BAZLARIN PASİF GERİ EMİLİM VEYA 
SEKRESYONU 
 
Çoğu organik anyon ve katyon zayıf asit ve bazların iyonize formlarıdır. Çoğu 
maddenin iyonize olmayan formları pasif geri emilim veya pasif sekresyona 
uğrayabilir, bu durum başta idrar pH'ına bağlı olmak üzere çeşitli faktörlere 
bağlıdır. Çoğu zayıf asit idrar alkali olduğunda net pasif tubuler sekresyona, idrar 
asit olduğunda ise net pasif tubuler geri emilime uğrar. Çoğu zayıf organik baz 
için ise tam tersi bir durum söz konusudur.M  
Bu pH bağımlılığını daha iyi anlamak için renal tubuler epitelin diğer biyolojik 
membranlar gibi temelde bir lipid bariyer olduğunu hatırlamak gerekir. Buna göre 
yüksek oranda lipidde çözünebilen maddeler oldukça kolay bir biçimde penetre 
olarak diffüzyona uğrayabilir. Hatırlanacağı gibi lipid çözünürlüğünün en önemli 
belirleyicilerinden biri molekülün polaritesidir; ne kadar polar ise o kadar daha az 
lipid çözünürlüğü vardır. Zayıf bir asit alkali solüsyonda polar bir iyon olarak, asit 
solüsyonda ise polar olmayan bir iyon olarak varolur: 
    A(-)  +  H(+)             AH 
Zıt olarak zayıf bazlar için asit solüsyonlarda iyonik formlar oluşur.  
    B  +  H(+)     BH(+) 
Buna göre zayıf asitlerin diffüze olabilir şekilleri asidik bir sıvıda, zayıf bazların 
diffüze olabilir şekilleri ise bazik bir sıvıda söz konusudur.  
Şimdi bu kuralları aspirini örnek alarak yeniden inceleyelim: 
    ASA(-)   +   H(+)      ASA-H 
Aspirin renal korpusküllerden filtre edilebilir ve Bowman kapsülündeki 
konsantrasyonu peritubuler plazmaya eştir. Ayrıca, glomeruler filtratın pH'ı 
peritubuler plazmanınkine eş olduğundan, ASA(-) ve ASA-H'nın rölatif oranları 
her iki sıvıda da aynıdır. Tubulus boyunca su geri emileceği için hem ASA(-) hem 
de ASA-H konsantrasyonları artar ve aynı üre için olduğu gibi lümen-plazma 
difüzyon gradyenti yaratılmış olur. Bununla birlikte yalnızca ASA-H membrana 
penetre olabilir ve sadece bu form geri emilir. Lümene hidrojen iyon sekresyonu 
luminal pH'ı düşürür ve ASA-H oluşumu artar, daha sonra da  konsantrasyon 
gradyenti boyunca lümenden peritubuler plazmaya diffüze olur (şekil 4.2). Başka 
bir deyişle, suyun geri emilimi pasif geri emilim için konsantrasyon gradyenti 
yaratarak yardımcı olur ancakluminal asidifikasyon maddelerin diffüze olamayan 
formlarından diffüze olabilir formlarını yarattığından gradyen oluşumun da bile 
daha önemlidir.     
  
   
 




