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TERMİNOLOJİ I

 Ekskresyon idrar ile solüt ve su uzaklaştırılması 

 Reabsorbsiyon (tübüler sıvıdan peritübüler kana 

geçiş) ve sekresyon (peritübüler kandan tübüler 

sıvıya geçiş) solüt ve suyun renal tübüler 

epitelde hareket yönüne aittir



 Hücrenin luminal membranı tübüler lümene bakan 

membrandır (“idrar” tarafı)

 Hücrenin bazolateral membranı lateral 

intersellüler alan ve peritübüler interstisyum ile 

temas eden membrandır (“kan” tarafı)

TERMİNOLOJİ II



 Transmembran potansiyel fark, hücre içi ile dışı 

arasındaki elektriki potansiyel farktır 

 Transepitelyal potansiyel fark, tübüler lümen ve 

peritübüler interstisyum arasındaki elektriki 

potansiyel farktır

TERMİNOLOJİ III



 Transellüler: solütlerin ve suyun hücreler içinde 

hareketidir 

 Parasellüler: solütlerin ve suyun hücreler arası 

hareketidir 

 Epitelyal hücre kesişmeleri “gevşek” (proksimal 

tübül) veya “sıkı” (distal kıvrımlı tübül, kolektör 

kanal) olabilir

TERMİNOLOJİ IV



Lümen

Plazma

Hücre
Transellüler 

yol

Parasellüler 

yol 



Transepitelyal vs 

transmembran potansiyel 

fark

Lüminal vs bazolateral 

membranlar

Transellüler vs parasellüler 

transport

TERMİNOLOJİ V



TRANSPORT TİPLERİ 

 Pasif transport (basit difüzyon)

 Kolaylaştırılmış difüzyon 

 Primer aktif transport 

 Sekonder aktif transport 

 Pinositoz

 Solvent taşınması



PASİF TRANSPORT 

(BASİT DİFÜZYON)



 Metabolik enerjiye gerek yok

 Membran üstündeki 

elektrokimyasal gradyente ve 

geçirgenlik özelliklerine 

bağımlı transfer hızı 

 Transfer hızı difüzyona 

uğrayan maddenin 

konsantrasyonu (Vmax yok) ile 

doğrusal ilişkili

PASİF TRANSPORT 

(BASİT DİFÜZYON)





KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON

Membrandaki spesifik taşıyıcı proteinine bağlandıktan sonra 

membran boyunca elektrokimyasal gradyentine uygun olarak 

hareket etme 



 Doyurulabilir (Vmax var)

 Taşınan madde için yapısal spesifiklik ve afinite 

söz konusudur

 Membran boyunca her iki yöne geçiş olur 

 Direkt olarak metabolik enerji ihtiyacı yoktur

KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON



ÖRNEKLER

Glukoz, amino asitler: proksimal tübül 

bazolateral membranı

Na+: proksimal tübül lüminal membranı

KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFÜZYON



PRİMER AKTİF TRANSPORT

Membran boyunca taşıyıcı protein ile 

elektrokimyasal gradyente karşı bir maddenin 

hareketi



 Metabolik enerjiye ihtiyaç vardır (örn. ATP 

hidrolizi)

 Doyurulabilir (Vmax var)

 Taşınan madde için yapısal spesifiklik ve afinite 

söz konusudur

PRİMER AKTİF TRANSPORT



 Na+- K+ ATPaz

 H+ ATPaz

 H+- K+ ATPaz

 Ca+2 ATPaz

PRİMER AKTİF TRANSPORT



PRİMER AKTİF TRANSPORT



SEKONDER AKTİF TRANSPORT 

İki değişik madde hücre membranında bir özel 

taşıyıcı ile etkileşime girer ve her iki madde 

membran üzerinde yer değiştirir



SEKONDER AKTİF TRANSPORT 

 Ko-transport:  Yer değiştiren maddeler membran 

üzerinde aynı yöne doğru hareket eder

 Ters-transport:  Yer değiştiren maddeler membran 

üzerinde birbirine ters yöne doğru hareket eder



 Bir maddenin gradyente karşı hareketi diğerinin 

gradyente uygun hareketine bağlıdır 

 Taşıyıcının membranda hareketi için aynı anda boş 

veya her iki madde ile dolu olması gereklidir

 Doyurulabilir (Vmax var)

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 



 Taşınan madde için yapısal spesifiklik ve afinite söz 

konusudur

 Gradyent karşıtı transport metabolik enerjinin direkt 

katkısı olmadan gerçekleşir

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 



ÖRNEKLER

Glukoz, amino asitler veya fosfatın proksimal tübül 

lüminal membranında Na+ ile hareketi  

Na+ ve H+ iyonlarının proksimal tübül lüminal 

membranında hareketi 

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 





Proksimal tübül lüminal membranında Na+

sekonder aktif transportu için gerekli metabolik 

enerji Na+-K+ ATPazdan gelir  

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 



Na+ bazolateral membrandan dışarı atılır ve 

lüminal membrandan Na+ girişi için uygun 

elektrokimyasal gradyent sağlanır

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 



LÜMİNAL BAZOLATERAL

Glukoz, Pi

Amino asit

Na+

Na+

H+

3 Na+

2 K+

K+HCO3
-

+

H2CO3

SEKONDER AKTİF TRANSPORT 



PİNOSİTOZ

Hücre membranından geçemeyecek kadar büyük 

partiküllerin hücre tarafından alınması 



PİNOSİTOZ

ÖRNEK

Proksimal tübülde 

Proteinlerin reabsorbsiyonu



H2O gibi bir solvent ozmoza bağlı epiteli aşar 

ve beraberinde çözünmüş solütleri taşır

SOLVENT TAŞINMASI



ADH

EN BASİT ŞEKLİ !

H2O

Na+



KOMPLEKS HALİ ?



 Filtrattaki tüm glukoz ve amino asit ve Na+, Cl-, 

HCO3- ve K+’nın %65’i reabsorbe olur 

 Organik asit, baz, H+ lümene sekrete edilir 

PROKSİMAL TÜBÜL



 Na+- K+ ATPaz: 

 Na+

 Cl-

 H2O

PROKSİMAL TÜBÜLDE 

REABSORBSİYON

Ana etki 



 Tübülün ilk yarısında, 

 Na+ glukoz, amino asit ve diğer 

solütlerle beraber ko-transporta 

uğrar

 HCO3
-, H+ sekresyonu ile 

reabsorbe olur 

 Cl- reabsorbe olmaz 

PROKSİMAL TÜBÜLDE 

REABSORBSİYON



PROKSİMAL TÜBÜLDE 

REABSORBSİYON

 Tübülün ikinci yarısında 

 Na+ çoğunlukla Cl- ile birlikte 

reabsorbe olur 

 Burada Cl- konsantrasyonu 

140 mEq/L

 İnterstisyel sıvıda 105 mEq/L 

 Yüksek Cl- konsantrasyonu, 

difüzyonunu kolaylaştırır

 Na+ elektriki gradyent boyunca 

pasif reabsorbe olur



 Henle Kulbu 

 İnce inen kol

 İnce çıkan kol 

 Kalın çıkan kol

HENLE KULBU



HENLE KULBU 

 Böbreğin medullasında konsantrasyon gradyenti 

yaratarak konsantre idrarı oluşturur

 ADH varlığında, su geri elimilir ve idrar konsantre 

olur 

 Zıt akımların oluşturulması



İnen kolu: H2O’a geçirgen, filtre olan H2O’nun 

%25’i emilir. Na-Cl’a geçirgen değil

İnce çıkan kol: H2O’a geçirgen değil, Na-Cl’a 

geçirgen; pasif olarak emilirler

Kalın çıkan kol: H2O’a geçirgen değil; Na-K-2Cl 

ko-transportu gerçekleşir

HENLE KULBUNDA ABSORBSİYON



 H2O çok geçirgen 

 Solütlerin çoğuna 

geçirgen

 Çok az mitokondri 

 Aktif reabsorbsiyon yok 

denecek kadar az

HENLE KULBUNUN İNEN KOLU



 Reabsorbsiyon 

 Filtre olan Na+, Cl- ve 

K+’nın %25’i 

 Ciddi miktarda Ca++, 

HCO3- ve Mg 

 Sekresyon

 H+

HENLE KULBUNUN KALIN ÇIKAN KOLU



HENLE KULBUNUN KALIN ÇIKAN KOLU



HENLE KULBU 

Zıt akım değiştiricisi 

olarak çalışır . Her 

kolunda sıvı ters 

yönde hareket eder 

(uçtan birbirlerine 

bağlı bile olsalar)

İdrar daha da 

konsantre olur 

Kulbun kıvrım 

bölgesinde tuz 

konsantrasyonu en 

yüksek olacaktır 



Hiperozmotik 

idrar oluşumu 



Hormon kontrolü önemli:

Aldosteron - Na+ ve K+’ı etkiler

ADH – zorunlu olmayan H2O geri emilimi 

Parathormon – Ca++ geri emilimini artırır

DİSTAL KIVRIMLI VE KOLLEKTÖR 

TÜBÜLLER 



DİSTAL KIVRIMLI VE KOLLEKTÖR 

TÜBÜLLER 

 Tübüler sekresyon: K+, H+, üre, amonyum, 

kreatinin ve bazı ilaçlar 

 H+ sekresyonu ile kan pH’sı korunur

(bikarbonat geri emilir ve yeni bikarbonat elde 

edilir)



ADH ETKİSİ

• Kollektör kanal duvarını H2O geçirgen yapar 

• Mekanizması?



Tübüler LümenTübüler Hücreler

DİSTAL ve KOLLEKTÖR TÜBÜLLER

H20 (ADH bağımlı)

ADH cAMP

H20

Aquaporin-2Aquaporin-3

H20

Taşıyıcı

Aquaporinler

V2 reseptörü



İDRAR ZIT AKIMLARI

1. İdrar ile atılan H2O miktarı ADH’ın da katkıda 

bulunduğu kompleks mekanizma ile kontrol 

edilir 

2. Bu mekanizmaya zıt akım (idrar 

konsantrasyonu) denir çünkü Henle kulbunda 

sıvının ters yönde hareketi söz konusudur



3. Henle kulbu boyunca tuzlar özellikle Na+ hücre 

dışına aktif olarak atıldığı için medulladaki 

interstisyel sıvı konsantre olur 

4. H2O geçirgen olmayan nefrondaki sıvı ileri 

derecede dilüe olur

İDRAR ZIT AKIMLARI



5. Sıvı daha geçirgen distal kıvrımlı ve kollektör 

tübüllerden geçerken H2O nefron etrafındaki 

konsantre alana doğru hareket eder ve kana geri 

döner  

6. İdrar daha da konsantre olur ve miktarı azalır: 

• Medulladaki ozmotik basınca göre

• ADH sekresyonuna göre 

İDRAR ZIT AKIMLARI



7. ADH distal kıvrımlı ve kollektör tübülleri H2O

daha da geçirgen kılar 

8. Daha fazla H2O geri emilir ve idrar ile atılmaz

• Vücut sıvısı  =   ADH =   İdrar miktarı

• Vücut sıvısı =  ADH =   İdrar miktarı 

İDRAR ZIT AKIMLARI



SUYUN REABSORBSİYONU - 1

Zorunlu H2O reabsorbsiyonu: 

• Na+ ve diğer solütler ile

• Transellüler ve parasellüler yoldan interstisyel alana

• Na+ reabsorbsiyonundan etkilenir 



Obligatory water reabsorptionSUYUN REABSORBSİYONU - 1



Zorunlu olmayan H2O reabsorbsiyonu: 

•Kolektör kanallarda 

•H2O kanalları boyunca

•ADH kontrollü

SUYUN REABSORBSİYONU - 2



SUYUN REABSORBSİYONU - 2



ATRİYAL NATRİÜRETİK PEPTİT (ANP)

• Kan volümünün artışı ile atriyal gerilmeye bağlı

• Natriürez ve diürez 

• Na+ ve H2O reabsorbsiyonunu engelleyerek

• ADH salınımını engelleyerek
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AQUAPORIN SU KANALLARI



 İlk kez Agre ve arkadaşları (JHU)

 Eritrositlerde Rh (D) faktörü üzerinde yapılan çalışmalarda 

 28 kDA ağırlığında

 CHannel-forming Integral Protein (CHIP28) 

 Göz hücresinde bulunan Major Intrinsic Protein (MIP) 

ailesi üyesi

 Xenopus laevis oositlerinde yapılan deneyler sonucunda 

her bir kanalın çok yüksek su geçirgenliği

AQUAPORIN SU KANALLARI



 1997’de Human Genome Organization aquaporin

 Aquaporinler suyun, aquagliseroporinler ise gliserolün 

seçici olarak geçirilmesinden sorumlu 

 Yalnız su veya hem su hem gliserole seçici geçirgen en az 

10 tane memeli aquaporini 

 Bitkilerde, mikroskobik canlılarda, omurgalılarda ve 

omurgasızlarda 200’den fazla aquaporin tanımlanmış

 E.coli’de gliserol kolaylaştırıcı olarak GlpF, su gözeneği 

olarak AQPZ, arkeabakterlerde AQPM ve bitkilerde 

SoPIP2;1 bulunmaktadır

AQUAPORIN SU KANALLARI



AQUAPORIN SU KANALLARI



AQUAPORIN SU KANALLARI

E. coli’de



 Aquaporin 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 sadece su kanalı 

 Her ne kadar aminoasit dizilimi olarak diğerlerine 

benzer ise de 

 AQP6 anyon kanalı

 AQP8 üre kanalı 

 AQP 3, 7, 9 ise aquagliseroporin

 Son zamanlarda tanımlanan AQP11 ve AQP12 ise 

superaquaporin 

AQUAPORIN SU KANALLARI



Stereoscopic view of AQP1 at 6 Å resolution established by cryoelectron microscopy. 

PETER AGRE JASN 2000;11:764-777

©2000 by American Society of Nephrology



AQUAPORIN SU KANALLARI



AQUAPORIN SU KANALLARI





ÖZETLE

Tübüllerde reabsorbsiyon ve sekresyon ile değişik 

konsantrasyonlarda idrar elde edilir

Vücut sıvı ve elektrolit dengesi sağlanmış olur

Değişik genetik bozukluklarda hastalıklar karşımıza çıkar



ÖZETLE




