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Bowman kapsülünden uzaklaştıkça proksimal tübül sıvı içeriğindeki değişiklikler

Proksimal tübülde H+ iyonlarının tübül lümenine salgılanması 
• H+ tübül lümenine salgılanırken, HCO3

- lümenden geri alınır.
• H+ ve HCO3

- bileşerek H2CO3’ü oluşturur, H2CO3, daha sonra H2O ve CO2’ye dönüşür.
• H+ iyonları hiç geri emilmez.

Organik Asit ve Bazların Proksimal Tübüle Salgılanması
• Safra tuzları, oksalat, ürat ve katekolaminler proksimal tübüllere salgılanır.
• Bu maddeler çabuk şekilde vücuttan uzaklaştırılmalıdır. 
• Bu maddeler hem glomerüler filtrasyona uğrar, 
• Hem de proksimal tübül içine salgılanırlar.
• Ayrıca tübüler sistemin hiçbir yerinden geri emilmezler, böylece idrarla hızlıca atılırlar. 
• Örneğin; proksimal tübülden hızla salgılanan ve %90’ı böbrekle atılan 
 Paraaminohippürik asit (PAH), renal plazma akımının ölçülmesinde kullanılır.

HENLE KIVRIMINDAN SOLUT VE SU TAŞINMASI

Henle inen ince kol
• Suya çok fazla geçirgendir.
• Üre ve Na+ dâhil solütlerin çoğuna orta derecede geçirgendir.
• Suyun %20’si inen ince Henle kısmından geri emilir. 

Henle Çıkan İnce ve Kalın Kolu 
• Suya geçirgen değildir.

Henle Çıkan Kalın Kolu
• Na+, K+ ve Cl- (Na+-K+-2Cl- pompası) aktif olarak geri emilir. 
• Su hemen hiç geri emilmez.
• Sodyum tübüler hücre içine Na+-H+ zıt taşınmasıyla da taşınır.
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• Na+-K+-2Cl- pompası doğuştan bozuk olursa Bartter Sendromu oluşur.
• Bu pompayı bloklayan diüretikler loop diüretiklerdir (Furosemid).
• Ca+2, Mg+2 ve HCO3 gibi diğer iyonların önemli miktarı da çıkan kalın Henleden 

geri emilir. 
• Çıkan kalın Henle’de solut geri emiliminin en önemli bileşeni, epitel hücre 

bazolateral membranındaki Na+-K+ ATPaz pompasıdır. 
• Çıkan kalın Henle kulpunda lüminal membrandan hücre içine Na+ taşınması, 

başlıca 1Na+, 1K+ ve 2Cl- girişini sağlayan taşıyıcıyla (co-transporter) yapılır.
• Ayrıca Na+-H zıt taşıyıcısı ile Na+ hücreye alınırken, H lümene salgılanır.
• Tamm Horsfall proteini (Üromodulin) de bu tübülün epitelinde sentezlenir. 
• Üromodulin; Na+Cl- geri emilimini ve idrarı konsantrasyon yeteneğini etkiler.
• Kalsiyum oksalat kristallerinin kümelenmelerini engeller. 
• Böylece böbrek taşı oluşmasını önler. 
• Sitokinlerle etkileşime geçerek idrarda antibakteriyel etki sağlar.
• İdrarda hiyalen silendirlerin oluşumunda görevlidir. 
• Günlük idrarda atılan proteinlerin % 60’ı Tamm Horsfall proteinidir.

Henle’nin çıkan kalın kolunda sodyum, klorür ve potasyum geri emilim 
mekanizmaları

DİSTAL TÜBÜL
Distal Tübülün İlk Yarısı 

• Jukstaglomerüler kompleksin yapısına katılır. 
• Na+, K+ ve Cl- dahil iyonların önemli kısmı buradan geri emilir.
• Su ve üreye geçirgen değildir. 
• Tübüler sıvı burada seyreltilir, bu nedenle dilüe edici bölge adını alır. 
• Na+ ve Cl- tübül lümeninden hücreye ortak taşıyıcı ile alınır. 
• Tiyazid diüretikleri bu taşıyıcıyı bloklar.
• Na+ iyonu, Na+-K+ ATPaz ile dışarı pompalanır. 
• Cl- iyonu ise, Cl- kanalları ile hücrelerarası sıvıya diffüze olur.
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Distal tübülün ilk kısmında sodyum klorür emilim mekanizması

Distal Tübülün İkinci Yarısı ve Toplayıcı Tübüller
• Distal tübül ikinci yarısı ve toplayıcı tübüller benzer özelliklere sahiptirler. 
• Esas ve interkale hücreler içerirler. 
• ADH yokluğunda suya geçirgen değildirler.
• Yüksek ADH varlığında suya geçirgen hale gelirler, su geri emilir.

Distal tübül fonksiyonları

@ Gitelman ve Liddle Sendromları

• Distal tübülde tiyazide duyarlı Na+Cl- ortak taşıyıcısının otozomal 
resesif bozukluğuna Gitelman Sendromu denir. Distal tübülde Na+Cl- geri 
emiliminde azalma olur.

• Distal ve toplayıcı tübülde amiloride duyarlı Na+ kanallarında (ENaC) 
mutasyon olursa Liddle Sendromu denir.
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Esas Hücreler 
• Esas hücrelere açık hücreler ve toplama borusu hücreleri de denir.
• Na+, su geri emilimi ve K+ salgılanması burada olur.
• Na+ geri emilim hızı özellikle aldosteronla kontrol edilir.
• Bazolateral taraftaki Na+-K+ ATPaz pompasının aktivitesine bağlıdır.
• Na+, hücreye özel kanallarla girer ve Na+-K+ ATPaz ile dışarı pompalanır. 
• Aldosteron, Na+-K+ ATPaz’ı hızlandırır ve Na+ kanal sayısını artırır.
• Na+ ve H2O geri emilimi artarken, K+’un atılımı artar. 
• Aldosteron antagonistleri (Spironolakton ve Eplerenon) aldosteronla 

yarışarak, Na+ emilimini ve K+ atılımını baskılarlar.
• Na+ kanal blokerleri (Amilorid ve Triamteren) sodyumun kanallarla hücreye girişini 

engeller. 
• ADH ve aldosteron en fazla toplayıcı tübül esas hücrelerine etkilidir.
• Burada su emiliminden sorumlu akuaporin-2 kanalları bol miktarda bulunur.

Distal tübülün son kısımları ve toplayıcı tübüllerde sodyum klorür geri 
emilim ve potasyum sekresyonunun mekanizması

İnterkale Hücreler
• Bu hücrelere koyu hücreler de denir.
• HCO3

- geri emilimi ve H+ salgılanması burada olur.
• Bir H+ tübül lümenine atılırken, bir HCO3

- bazolateral membrandan geri emilir.
• İnterkale hücreler K+ iyonlarını da geri emerler. 
• Vücutta metabolik asidoz durumunda hiperkalemi görülmesinin sebebi interkale 

hücrelerin H+ iyonu atmak için daha fazla K+ geri emmesidir.
• Metabolik alkaloz ve hipopotasemi ilişkisi de aynı şekilde açıklanabilir.
• Distal Renal Tübüller Asidozda, H+ atılımı bozuktur. 
• Kan tablosu proksimal asidozdaki gibidir. 
• Distal RTA’da H+ atılamadığı için, asidoz proksimal RTA’ya göre daha derindir. 
• Distal RTA’lı çocuklarda uzun süren asidoz nedeniyle kemikten Ca+2 kaybı olur.
• Buna bağlı şiddetli osteomalazi gelişir. 
• Ca+2, böbrekte birikerek nefrokalsinozis ve nefrolitiazis oluşturabilir. 
• İnterkale hücrelerin alfa ve beta olmak üzere iki tipi vardır.
ü Alfa interkale hücreler 
§ H+ / K+ ATPaz pompası bulunur
§ H+ ATPaz pompası (proton pompası) da bulunur
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§ Cl-/HCO3
- pompası, bazolateral yüzeyde bulunur

§ H+ sekrete eder
§ HCO3

- , K+ ve Cl- reabsorbe eder
ü Beta interkale hücreler 
§ Cl-/HCO3

- pompası (pendrin), apikal yüzeyde bulunur
§ Bazolateral yüzeyde H+ ATPaz pompası (proton pompası) bulunur
§ Beta interkale hücreler HCO3

- sekrete eder
§ H+ ve Cl- reabsorbe eder

Alfa ve Beta interkale hücreler

MEDÜLLER TOPLAYICI KANALLAR 
• Yüksek ADH düzeylerinde suyun geri emilimi sağlanır.
• Böylece filtratta su hacmi azalırken, solütler yoğunlaştırılır. 
• Medüller toplayıcı kanallar üreye geçirgendir. 
• Ürenin lümenden interstisyel aralığa geçişini sağlayan UT-A1 ve UT-A3 üre taşıyıcıları 

medüller toplayıcı kanallarda bulunur.
• Üre interstisyel alana geri emilerek, ozmolaritenin yükselmesine katkı sağlar.
• Bu da böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneğine katkıda bulunur.


