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• Asit-Baz dengesi
– Normal sağlık, büyüme ve gelişme için şart

• Asit-Baz bozuklukları
• Neonat ve çocuklarda büyüme-gelişme bozuklukları

• Bulantı-kusma

• Elektrolit bozuklukları

• Kardiak aritmiler

• Katekolamin duyarlılığında azalma

• Osteoporoz – osteomalazi

• Tekrarlayan böbrek taşları

• Kas atrofisi

• Parestezi

• Koma

• Ölüm



• H konsantrasyonunun sıkı şekilde kontrol edilmesi

– Na: 135-145 mEq/L, H: 0.00004 mEq/L

– H varyasyonu Na varyasyonunun 1 x 10-6 (3 – 5 nEq/L, uç 

durumlarda 10-160 nEq/L değişimler hayatla bağdaşır)

– Günlük H alımı 80 mEq



• H+ iyonu hidrojen atomundan salgılanan serbest proton

– H iyonu salan moleküller (HCl, H2CO3) asidiktir

– H iyonu kabul eden moleküller (HCO3, HPO4) bazdır

– OH kuvvetli bir baz, HCl kuvvetli bir asiddir

– Asit –Baz dengesinde rol oynayanlar zayıf asid (H2CO3) ve zayıf 

bazlardır (HCO3)





Denge sistemleri

– Kimyasal tamponlar - saniyeler

– Solunum sistemi - dakikalar

– Böbrek – saatler/günler



HCO3 tamponu







• pK değeri (6.1) pH değerinden (7.4) çok 

düşük ve tampon sınırlarının dışında???

– İki taraflı kontrol (böbrek – akciğer) 

mekanizması ile doğal tampon sınırlarının 

ötesinde etkin durumdadır



Strong Ion Difference Theory
SID Teorisi

• Plazmadaki ana-basit iyonlar tuzlaşarak 
birbirine bağlanabilir

– Katyonlar; N, K, Ca, Mg

– Anyonlar; Cl, HCO3, protein, laktat, sülfat, ketoasid

• Basit olmayan iyonlar pH etkilemek için miktar 
olarak çok azdır

– Cu, Fe, Zn, Mn



SID: Çözünmüş katyon ve anyon arasındaki 
elektriksel güç farkı

• Basit iyonlar:
– Non-buffer iyonlar (Strong ions)

– Tampon iyonları

• SI
– Fizyolojik pHda tamamen çözünmüş durumdadır ve pHyı 

etkilemez

– Ancak katyonlar ve anyonların birbirine eşitlenmesini 
engelleyerek elektriksel güç yaratırlar (SID)

• Kabaca +28-42 mEq/L eşittir

• Fizyolojik pHda tepkimeye girmediklerinden bir çeşit potansiyel 
enerjidir



Elektronötralite; HCO3+ Atot = H





Fosfor tamponları

• HCO3 konsantrasyonunun %8i 

kadar olduğundan onun kadar 

etkin değil

• Intraselüler ve idrar tampon 

sistemi olarak daha önemli

Protein tamponları

• Intraselüler tampon olarak önemliler



Solunumsal Denge Sistemi



• Asidoz durumunda pH değerini 0.3 birim 

artırabilir

– Böbrek devreye girene kadar yeterli olabilir

– Diğer kimyasal tampon sistemlerinden 3 kat 

daha etkin



Asit-Baz dengesinde böbreğin rolü

• Bikarbonat dengesi
– Ekstra-intraselüler HCO3 hücre metabolizması ile 

oluşan asidleri, oral alınan asidleri ve 
gastrointestinal HCO3 kaybını tamponlar

• Filtre edilen HCO3 geri emilimi
– Ortalama 4200 mmol/gün

• Yeni HCO3 oluşturulması

• Alkalozdan ve böbrek taşından korunmak için 
HCO3 atımı



HCO3 geri emilimi
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1
• (H+) luminal alana salgılanması

– Apical Na+/H+ exchanger isoform 3 (NHE3)

– Apical H+–adenosine triphosphatase (ATPase)

– NHE3 %60-70 sorumlu

• Salgılanan H+, luminal HCO3 ile birleşerek karbonik asid 
(H2CO3)oluşturur
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• Luminal karbonik asid H2O ve CO2 çözünür

– Spontan olabilir (çok yavaş ve yetersiz)

– Dehidrasyon işlemi carbonic anhydrase IV (CA IV) ile 
katalize edilir

– PT fırçamsı kenarda yerleşik bir enzim

• Luminal CO2 apikal membrandan hücre içine geçer
– Klasik bilgi pasif difüzyon

– Aquaporin-1 (AQP1)ile olduğuna dair kanıtlar mevcut
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• Sitozolik CO2 ve H2O, CA II ile H2CO3 oluşturur

• Karbonik asid spontan olarak H ve HCO3e 
ayrışır

• H+ evre 1’den sisteme geri katılır
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• Na coupled bikarbonat kotransporter ya da Na 
bağımlı Cl–/HCO3 exchanger ile HCO3

bazolateral alana taşınır



PT’de HCO3 geri emilimi üzerindeki 
etkenler

• Hücredışı pH
– Metabolik ve solunumsal asidoz artırırken alkaloz 

azaltır

– Akut ve kronik koşullarda geçerlidir

– Kronik asidozun etkisi en güçlüdür
• NHE3 aktivitesinde kalıcı artış

– Akut CO2 değişiklikleri göreceli daha az etkilidir

• Luminal HCO3 konsantrasyonu
– Artmış konsantrasyon artmış emilim



• Luminal (idrar) akım hızı
– Diyalizde ters kan – diyalizat akımına benzer
– Luminal HCO3 her zaman yüksek kalır
– Geri emilim göreceli sabitlenir

• AT II
– Geri emilimi engeller

• K
– Hipokalemi uyarır, hiperkalemi engeller

• Endotelin
– Asidoza sekonder NHE3 ekspresyonu artışı Endotelin 

bağımlıdır

• PTH
– Geri emilimi engeller



Proksimal tübülde HCO3 geri emiliminde rol 
oynayan transporterlar

• Na+/H+ Exchangers

– İntraselüler pH regülasyonu

– Bikarbonat geri emilimi

– Vakuolar asidifikasyon



Aynı zamanda su emiliminde görevli, genetik delesyon durumunda 

metabolik asidoz, bikarbonatüri ve volüm deplesyonu görülür





Henle kulbu

• %15-20 geri emilim

• Medüller interstisyal amonyak gradientini 
oluşturur

– Toplayıcı kanal (Collecting duct) amonyak salınımı 
için kritiktir

• Mekanizma ve regülatörler PT ile hemen 
hemen aynıdır



Distal kıvrımlı tübül

• DKT hücreleri (%95) ve intarkalat (araya 
yerleştirilmiş, %5) hücreler

• Bikarbonat emilim mekanizmaları farklı

• DKTlerde apikal NHE2 daha fazladır

– Sitozolik CA II +, apikal CA IV -



Toplayıcı kanal
• Final regülasyon bölgesi

– Bikarbonat geri emilimi-atımı, amonyak atımı

• Segmentler

– Dış medüller TK – dış kesim (OMCDo)

– Dış medüller TK – iç kesim (OMCDi)

– İç medüller TK (IMCD)

• Hücre tipler

– Principal hücre (%60-65)

– İntekalat hücre (%35-40)





İnterkalat hücreler asit-baz regülasyonunu sağlayan  transporter 

varlığına göre sınıflandırılır



Tip A hücre
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Kidney anion 

exchanger

Kidney anion 

exchanger



Tip B hücre

• Pendrin: Cl/HCO3 exchanger 

• Sitoplazmik CA II aktivitesi yüksek

• Tübüle HCO3 salınmasından sorumlu



• NonA-NonB hücrelerin fonksiyonları belli 

değildir

– Apikal pendrin ve H-ATPase içerirler

• Principal hücreler

– Na/K dengesinden sorumlu

– H salınımı yapıyor?

• Apikal H ATPase ve bazolateral HCO3 transporter 

bulunmakta



Toplayıcı kanalın regülasyonu

• Asidoz

– H-ATPase aktivitesinde artış

• Sentez ve sitoplazmadan apikal bölgeye göç hızı 

artar

– AE1 mRNA ve bazolateral expresyonu artar

– Pendrin ve bazolateral Cl/HCO3 expresyonu 

azalır

– CA II ve CA IV aktivitesi artar

• Alkaloz – tam tersi



Toplayıcı kanalın regülasyonu

• Hormonal regülasyon

– Aldosterone

• Erken dönem artmış H-ATPase aktivitesi ve geri emilim

• Uzun dönem artmış atım – Pendrin aktivitesinde artış

– AT II; her iki aktiviteyi de artırabilir

– Endotelin; NO üzerinden etkiler

• Artmış protein alımına idrar asidifikasyon yanıtı

– Luminal Ca; H-ATPase aktivitesinde artış

• İdrar asidifikasyonu ve taş oluşumunun engellenmesi



HCO3 üretimi

• 2 faz

– Titre edilebilir asit atımı

• İdrar H nötralize eden ajanlar

• Tüm asit atımının %40-50 sorumlu

– Ammonia atımı





Titre edilebilir asidler



Amonyak

Fosfat bağımlı 

glutaminaz

Sadece %5 

glomerüler 

filtratta bulunur



• İdrarda atılan her NH4 = eşit miktarda HCO3 

üretimi

• NH3 + H+ = NH4 (pKa 9.5)

– %1.7 NH3

– pHdaki ufak değişiklikler dramatik [NH3] yol açar



Amonyak üretimi

• Tüm renal tübül hücrelerinde

– Esas olarak PT S1-S2-S3 segmentlerinde

• Asidoz halinde sadece S1 ve S2de sentez artar





Glutamin

• Normal pH’da glomerüler filtrat atımı %3

• Asidoz halinde plazma glutamin 2-3 kat artar

• İskelet kasından glutamin salınımı

• Renal uptake artar








