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APARELL URINARI 

1) FUNCIONS 
 

· Funció principal: 
·Regulació homeostàtica del contingut de ‘aigua i ions en sang 
· Important manteniment de homeostàtic del volum i composició hidroelèctrica dels 
nostres líquids corporals 

- EQ. HIDROELECTRIC 
 

1) Regulació volum del líquid extracèl·lular i la pressió arterial: 

·  volèmia   PA 

· Si disminueix massa, el cos no pot mantenir el  flux sanguini 
· Els ronyons treballen regulen la velocitat d’excreció per regular el volum 
plasmàtic 
· Efecte directe en la volèmia i la pressió arterial 

2) Regulació de l’osmolaritat plasmàtica: 

· Els ronyons  paper important en regulació de l’osmolaritat plasmàtica 
3) Manteniment de l’equilibri iònic del plasma: 

· Els ronyons  mantenen les concentracions d’ions en sang 
·Augmentant o disminuint l’excresió de diversoso ions a treves de l’orina  

 Principals:  Na+, K+, Ca2+, HCO3-, Mg2+ i H2PO4. 
4) Regulació de l’homeòstasi del PH: 

· Si LEC  ÀCID 
a) Ronyons eliminen H+ 
b) Retencions bicarbonat (autoregulador buffer) 

· Si LEC  BÀSIC 
a) Ronyons eliminen HCO3- 
b) Retenen H+ 

5) Eliminació de substancies: 

· Els ronyons  orina, eliminen substancies extrenyes, farmecs i productes 
de rebuig. 
· Eliminen:  

 
6) Síntesi d’hormones: 

·Malgrat que els ronyons no són pròpiament glàndules endocrines, tenen un 
paper rellevant en diversos processos endocrins:  

- Sintetitzen eritropoetina, citocina que regula la producció de glòbuls 
vermells. 

- Alliberen renina, enzim que regula la producció d’angiotensina II, 
hormona important el l’homeòstasi de la pressió arterial, i equilibri del 
Na+. 

-      Allibera Calcitriol:  hormona que regula l’homeòstasi del Ca2+ 

 

2) ANATOMIA 
· L’aparell urinari dos ronyons, dos urèters, la bufeta urinària i la uretra.   
 

 Capa exterior rogenca : CORTEX  
- (Nefrones corticals 80%) 

 Zona interna: MEDUL·LA 
- (Neurona juxtamedulars 20%)  

 

 ELEMENTS TUBULARS  DEL RONYO 
 
· Nefrona: unitat funcional del ronyo 

· Inici:  Capsula de bowman (rodeja)  Glomerul = Corpuscle renal 
 

1) De la càpsula de Bowman,  cap al túbul proximal (nefrona proximal) 
2) Després cap a la Nansa d’Henle. 

- La Nansa d’Henle és una part de la nefrona que forma una forquilla, 
arribant fins la medul·la i després retorna cap al còrtex. 
- La Nansa es compon d’una branca descendent prima i d’una branca 
ascendent amb una porció prima i l’altre gruixuda.  

3) Seguidament  passa pel túbul distal ( nefrona distal).  

4) Finalment drenen en un mateix túbul col·lector.  
- Els túbuls col·lectors van des del còrtex cap a la medul·la i drenen el 
filtrat (la orina) cap als urèters per la seva excreció 

 

 ELEMENTS VASCULARS DEL RONYO 
 

· Sang -----------  Ronyo  Còrtex( arterioles corticals)  Sistema porta 

· Ateries corticals  formen cabdell de capil·lars   Glomerul 

· A. Aferent  Glomerul  A.Eferent Tubul proximal  Ramifica: capil·lar 

peritubulars  Rodejen túbul proximal i distal neurona. 

· Capil·lars peritubulars rodegen Nansa de henle  Vassos rectes vena renal 
 
 
 

Creatina 
Urea 

Acid uric 
Urobilinògen (hemoglobina) 

Capa de túbuls organitzats: 
- NEFRONES 

Arteria renal 
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 FUNCIÓ 
 
· Aquest sistema de capil·lars especialitzats que rodegen la nefrona compleix dues 
funcions essencials: 

- En primer lloc filtrar una gran quantitat de líquid a través del glomèrul,  

- En segon lloc, reabsorbir la major part d’aquest filtrat a través dels 

capil·lars peritubulars. 
 

FORMACIÓ D’ORINA 
·La formació de la orina, consta de tres processos que tots ells tenen lloc en a 
nefrona: 

1. Filtració 
2. Reabsorció 
3. Secreció 

 

3) FILTRACIÓ 
 
· Filtració es el primer pas del líquid a la sang  llum de la nefrona(C. Bowman) 

- es realitza en el corpuscle renal : Corpuscle Malphigi 
· Entem per filtrat glomerular el líquid que entra a l’espai capsular. 
· El 98% del volum del líquid que es filtra es el glomèrul que reabsorbeix tot al llarg de 
la nefrona i retorna al circulació sistemàtica. 
· L’orina representa el 1-2% del filtrat. 
 
·Quan el plasma sanguini passa de l’arteriola a la càpsula de Bowman ha de passar 
per una barrera que s’anomena membrana de filtració.  
· Aquesta membrana consta de tres capes disposades en forma de “sandvich” que 
impedeixen el pas de glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i proteïnes 
plasmàtiques, i permeten el pas d’aigua i ions. 
· La filtració esta formada per H2O i soluts 
· Les substancies  que surten del plasma deuen passar tres barreres de filtració: 
 

1) Primera barrera:  endoteli capil·lar 
· Conte capil·lars fenestrats: permet el pas de grans quantitats d’H2O i soluts. 
·En aquí i trobem les cèl·lules mesangials (entre capil·lars glomerulars i al 
voltant) 
- són cèl3lules contràctils que ajuden a regular la filtració glomerular  
- tmb secreten citocines que participen en el procés de inflamatoris 
- regulen la superfície disponibles de les papil·les glomerulars per la filtració 

2) Segona barrera: lamina basal 
· Separa el endoteli capil·lar del epiteli que recobreix la capsula de Bowman 
· Matriu extracèl·lular( xarxa proteoglicanscolagen+glicoproteines) 

- impadeix el pas de proteines plasmatiques. 
3) Tercera barrera: podòcits 

· Epiteli de la Càpsula de Bowman.  
· Els podòcits són cèl·lules especialitzades amb grans extensions 
citoplasmàtiques anomenades pedicels.  
·Aquestes perllongacions deixen un espai estret anomenat fenedura de 
filtració. 

 

 FORÇES DE FILTRACIÓ 
 
La pressió  de filtració en el corpuscle renal depèn de tres forces: 

1) Pressió hidrostàtica sanguínia glomerular: PHSG = 55 mmHg 
· És la força que exerceix la sang que circula a través dels capil·lars 
glomerulars.  

 Pressió que afavoreix la filtració. 
2) Pressió col·loidoosmòtica sanguínia( π): PCS = 30 mmHg 

· Dins els capil·lars de glomèrul, la pressió coloidosmòtica  és superior a la 
pressió coloidosmòtica que hi ha dins la càpsula de Bowmam, 
· Degut  a què en el procés de filtració les proteïnes grans en general i les 
proteïnes plasmàtiques no es filtren.  

 Aquesta pressió s’oposa a la filtració degut a què la diferència de 
pressions osmòtiques el líquid filtrat té tendència a  retornar als 
capil·lars.  

3) Pressió hidrostàtica capsular: PHC = 15 mmHg 

· La càpsula de Bowman és un espai tancat, i el líquid filtrat que hi ha a dins 
hi fa pressió  

 Aquesta pressió  s’oposa a la filtració. 
 
· La pressió neta de 
filtració (PNF) : PNF= 
PHSG-PSC - PHC. 
· PNF= 55-30-15= 

10mmHg 
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 REGULACIÓ DE LA TAXA DE FILTRACIÓ GLOMERULAR (TFG) 

·La pressió arterial proporciona la pressió hidroestàtica del capil·lar que regula la 
filtració glomerular.  

· Canvis en la pressió arterial afecten  la pressió hidroestàtica glomerular, en 
conseqüència influiria en la pressió neta de filtració.  
· Malgrat que la pressió arterial està molt ben regulada mitjançant el reflexe 
baroreceptor i d’altres mecanismes, hi ha determinades situacions on la pressió 
arterial augmenta, com podria ser l’exercici físic. 

· Un augment de la pressió a nivell glomerular  augment de la taxa de filtració, 
que per petit que fos suposaria un increment considerable en el volum de 
filtrat(donat que es filtren de 180L/dia).  

- Grans canvis en la taxa de filtració glomerular, no convenen perquè 
aleshores interferiria en la capacitat del ronyó de mantenir volum i 
osmolaritat dels nostres líquids corporals constants, entre d’altres aspectes. 

· En la realitat ens trobem que els ronyons poden tolerar un rang considerable de la 
pressió arterial (80-100mmHg) sense que la taxa de filtració variï gaire 
· Aquesta capacitat dels ronyons d’amortitzar la taxa de filtració quan la pressió 
arterial varia és gràcies als mecanismes:   d’autoregulació de la filtració glomerular 
 

1) Resposta miogènica: 
Aquest mecanisme es basa amb la capacitat intrínseca del múscul llis 
vascular de respondre a les variacions de pressió. 
a) La vasoconstricció de l’arteriola aferent augmenta resistència al fluxe i el 

volum de sang que entra al glomèrul és inferior, fet que disminueix la 
pressió hidroestàtica glomerular de filtració,  

- Reduïnt així la taxa de filtració glomerular. 
b) Per altra banda, una baixada de la pressió que disminueix el nivell tònic 

de la contracció de l’arteriola aferent i aquesta es dilata al màxim, no és 
tant eficient en mantenir la TFG constant ja que en condicions normals 
l’arteriola aferent ja està bastant relaxada. 

2) Retroalimentació tubuloglomerular: 
· Aquesta és una via de control local basada en la disposició particular de la 
nefrona on la porció final de la branca ascendent de la Nansa d’Henle passa 
entre les arterioles aferent i eferent, establint contacte estret entre la paret 
del túbul i les arterioles generant una zona amb cèl·lules especialitzades que 
juntes formen l’aparell juxtaglomerular. 
·Les cèl·lules modificades de l’epiteli tubular de la Nansa s’anomena Màcula 
densa. En les parets de les arterioles aferents i eferents, hi ha cèl·lules 

musculars especialitzades anomenades cèl·lules juxtaglomerulars o 
granulars. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
·  PA                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REGULACIÓ NERVIOSA DE LA FILTRACIÓ GLOMERULAR: 

· Per altra banda, com la majoria de vasos sanguinis de cos, les arterioles aferents i 

eferents estan inervades per fibres nervioses simpàtiques que alliberen 

noradrenalina. L’estimulació d’aquestes fibres a través dels receptors α sobretot 

provoques vasoconstricció de l’arteriola aferent, fet que disminueix la TFG. 

 

 Pressió 
Capil·lar 
Glomerular 

 Filtrat 
glomerular 

 [NaCl] 
del filtrat 

RESPOSTA 

· Lloc: C. Juxtaglomerulars 

· Alliveració de renina 

· Angiotensina I   Angio II (vasocons) 

 TFG (retarda sortida) 

 
  TFG (retarda sortida) 

· Vasocontricció A. Eferent 
·  TFG (dilata entrada) 

·  resistencia de fluxe 

Efecte Paracrí 

· Vasodilatació   A. Aferent 

· A. Eferent : Sensible a angiot. II 
· A. Aferent: Pocs receptors angiot. ll 
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 REGULACIÓ HORMONAL DE LA FILTRACIÓ GLOMERULAR 

· Angiotensina II:  Efecte vasoconstrictor de l’arteriola eferent:  la TFG 
· Prostaglandines: Vasodilatadores. Augmenten el fluxe sanguini i la pressió 

de filtració, per tant:   la TFG. 
· Pèptid natriurètic auricular (PNA): Hormona secretada per les cèl·lules de 
les aurícules del cor en resposta a un augment de la volèmia. Fa que les 
cèl·lules mesagials es relaxin, fet que  augmenta la superfície disponible per a 

la filtració al Corpuscle de Malphigi. Per tant  la TFG. 
  

4) REABSORCIÓ 
 
· La reabsorció es el pas de líquid des de l’interior de la nefrona ca als capil·lars. 
· te lloc en el túbul de la nefrona i on al llarg d’aquest es troba el sistema porta. 

 Sistema porta: te dos objectius 
a) Augmentar el màxim la filtració (glomèrul)  
b) Augmentar el màxim la reabsorció (resta de la nefrona) 

 
· Tota la reabsorció es per el mecanisme osmosis: pas de l’interior de la nefrona cap 
al capil·lar, ja que en el capil·lar la concentració de soluts en major.  Va a favor de 
gradient. 
· La major part de la reabsorció es dur a terme en el túbul proximal i nomes una 
petita part té lloc en ens segments distals de la neurona 
· Qualsevol molècula ha de sortir del túbul renal, passar per l’espai intersticial i 
després al capil·lar.  
· En el ronyo existeixen dos vies de reabsorció:  

1) Via paracel·lular: 
·Les substàncies que són reabsorbides passen a través de les unions estretes 
que hi ha entre dues cèl•lules epitelials.  
· Les unions estretes, no separen completament el filtrat del líquid 
intersticial. 

2) Via transepitelial:  
· Les molècules passen primer la membrana apical i després la membrana 
basolateral 

·La ruta que fan dependrà de la permeabilitat de les unions epitelials i del gradient 
electroquímic per aquell solut. 

 

 REABSORCIÓ EN EL TÚBUL PROXIMAL 
 
· En els soluts els gradients de concentració determinen el mecanisme de transport. 
· Les molècules que tenen que ser transportades encontra del seu gradient de 
concentració es mouen per transport actiu primari o secundari. 

- El sodi participa directa o indirectament.  
 

· A l'inici de túbul contornejat proximal (TCP), la compocisió del filtrat que surt de la 
Càpsula de Bowman i la del líquid intersticial són molt similars (recordem que el 
filtrat és el plasma sanguini sense els elements cel·lulars ni les proteïnes 
plasmàtiques).  
· Per començar a reabsorbir els soluts de la llum, les cèl·lules del TCP han de recórrer 
al transport actiu. 

1) El transport actiu associat al Na + és la força principal que impulsa la major 
part de la reabsorció.  
·En les cèl·lules tubulars trobem  una gran quantitat de proteïnes 
simportadores i contratransportadores de Na+ situades a la membrana 
apical, i una vegada dins la cèl·lula sol ser la bomba ATPassa Na +/K+  de la 
membrana basolateral la que transporta el sodi cap al líquid intersticial de 
forma activa. 

  
El transport actiu de Na+ : 

·De la llum de la nefrona  a l'espai intersticial 

·Crea un gradient elèctric transepitelial: L'interior de la nefrona és més negatiu que 

el líquid intersticial; aleshores els anions del filtrat (el Cl- el més abundant) segueixen 

per forces electrostàtiques  

· Les càrregues positives del Na+ i són reabsorbits cap als capil·lars peritubulars.  

· El moviment net de soluts (sodi i anions) cap a l'interstici, crea un gradient osmòtic 

entre la llum i el líquid intersticial.  

· Aquest gradient fa que l'aigua del filtrat segueixi els seus soluts per òsmosi i que 

aquesta pugui ser reabsorbida als capil·lars peritubulars. 

· Després degut a la pèrdua d'aigua en la llum tubular, certs compostos com la urea, 

el Ca2+ i K+ ara es troben més concentrats en el filtrat que en el líquid extracel·lular. · 

Aquests soluts es reabsorbeixen per difusió, sempre i quan l'epiteli tubular sigui 

permeable a ells.  

 SILVERSTON PAGINA 627(APUNTS PÀGINA 32) 
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- Entre un 65-70% del Na i aigua filtrat 
 - Un 80-85% del K+ 
 - 65% del Cl- 
 - 75-80% del fostat 
 - 80-90% de bicarbonat. 
 - 100 glucosa  
 - 100% dels aminoàcids. 

 
2) El transport actiu secundari: 

· Mitjançant cotransportadors lligats al Na+ és responsable de l'absorció de 
moltes altres substàncies com poden ser la glucosa, aminoàcids, ions i 
metabòlits orgànics. 

 
· Tot al llarg del TCP hi té lloc la 
reabsorció de la major part del 
filtrat. Al final del TCP s'han 
reabsorbit grans quantitats 
d'aigua i ions: 

 

 ELS CAPIL·LARS PERITUBULARS 
AFAVOREIXEN L'ABSORCIÓ 

Com és que els capil·lars peritubulars són capaços d'absorbir una quantitat tant gran 
d'aigua i ions? 

· Els capil·lars peritubulars  tenen una pressió hidroestàtica inferior a la resta de 
capil·lars del teixits.  
· La pressió dels capil·lars peritubulars és de 10mmHg. (La resta del cos és d'uns 
15mmHg). Per tant, entre la baixa pressió hidroestàtica capil·lar i l'evedada pressió 
coloidosmòtica del capil·lar de 30mmHg (que afavoreix el pas d'aigua cap als 
capil·lars ) la reabsorció en la nefrona acaba sent molt elevada. 
 

 BRANCA DESCENDENT (PRIMA NANSA DE HENLE) 
 

·Les cèl·lules tubulars(Nansa d'Henle)  son molt permeables a 'aigua.  
·Són cèl·lules molt primes, sense proteïnes transportadores en les seves membranes 
apical i basal, fet que les fa gairebé impermeables als ions.  
· En la nefrona a mesura que el líquid baixa va perden aigua. En el líquid intersticial 
que hi ha entre el túbul renal i el capil·lar cada vegada es mésconcentrat i te més 
soluts i per tan la pressió osmòtica del líquid es més alta. 
 

· Fins ara la reabsorció dels grans volums de filtrat en en TCP ha estat isosmòtic 
- és a dir que l'osmolaritat del filtrat és la mateixa que la del liquid intersticial 
(uns 300mOsm aproximadament).  
- La reabsorció que es produeix en el TCP, és deguda a que les cèl·lules del 
túbul proximal transporten soluts fora de la llum i l'aigua els segueix per 
òsmosi, perseguint contínuament l'equilibri osmòtic.  

 

· Així doncs, el filtrat que entra a la branca descendent de la Nansa té una osmolaritat 
d'uns 300mOsm. 
· A mesura que la branca penetra cap a la mèdul·la però, les cèl·lules tubulars es 
veuen exposades a un fort gradient osmòtic degut a l'osmolaritat creixent del líquid 

intersticial medular promou la reabsorció d'un 20 % addicional d'aigua en aquesta 
part de la nefrona. 
· El filtrat a mesura que penetra en la mèdul·la es va concentrant igual que l'interstici 
fins a 1200mOsm en la part més profunda de la Nansa. 

- Quant més baixa més gran es la diferencia i quan més baixa l’aigua en surt 
més per osmosi, ja que més soluts hi ha en el líquid intersticial. 
- El líquid sen va però el que queda dins nansa te una pressió equiparable a la 
que hi ha fora perquè l’aigua no hi entri.  

 

 BRANCA ASCENDENT (PRIMA I GRUIXUDA) 
 
·L'epiteli tubular en aquesta porció de la nefrona té unes característiques diferents:  

- Les cèl·lules són impermeables a l'aigua. 
· Si són impermeables significa que l’H2O no surt , per tant, a mesura que el filtrat 
ascendeix i la osmolaritat es redueix, es perquè s’està diluint. 
· A la part gruixuda ( es així pq te microvellositat que augmenten capacitat 
d’absorció); i hi torna a haver transport actiu.   

-  hi ha de nou reabsorció de Na+ i alguns ions més per transport actiu lligat al 
Na+.  (Figura 3). 

· En la membrana apical de les cèl·lules tubular hi ha el cotransportador de Na+, Cl- i 
K+, que reabsorbeix Na+ i Cl- i alguns cations més com Mg2+, Ca2+ i K+, atrets per la 
negativitat que produeix el Cl- en el líquid intersticial. 
· El filtrat que abandona la branca ascendent, és un filtrat hipoosmòtic, només té una 
osmolaritat de 100mOsm. 
·Cal recorda que en aquesta part l’aigua no s’absorbeix així que , el filtrat es dilueix 
perquè s’està reabsorbint ions. (no s’estan equilibrant , només surten soluts) 
· La osmolaritat descendeix en la branca aferent perquè la concentració s’està 
reduint 
 Aquest líquid hipoosmòtic s'ha anat creat per dos motius:  

 - Les cèl·lues tubulars han anant traient soluts de la llum del túbul. 
  - A més a més són impermeables a l'aigua, i aquesta no ha seguit els seus  
soluts, sinó que es queda dins la nefrona. Aquesta porció de la nefrona 
també se sol anomenar porció diluent de la nansa.  

 
  
 

Així doncs, en la branca descendent només hi ha hagut reabsorció d'aigua, 

i en la branca ascendent hi ha hagut només reabsorció de ions 
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 DISPOSICIÓ PARTICULAR DELS VASOS RECTES I LA NANSA: INTERCAMBIADOR 
PER CONTRACORRENT DEL RONYÓ 

  
· Els vasos rectes, igual que la Nansa penetren en la medul·la i pujant de nou cap al 
còrtex.  
· Una disposició particular d'aquests vasos mostra com la direcció del fluxe sanguini 
en els vasos rectes és oposat a la direcció de flux del filtrat, creant aixó 
l’intercanviador per contracorrent del ronyó on s’intercanvien aigua i soluts:  

- l'aigua o soluts que surten de la nansa (ja sigui ascendent o descendent) es 
mouen cap als vasos rectes si hi ha un gradient osmòtic o de concentració 
entre l'interstici medul·lar i la sang dels vasos rectes. (Figura 4). 

· Així, a mesura que els vasos rectes flueixen més profundament en la medul·la, 
perden aigua per osmosi (que és recollida pels vasos que pugen) i recullen part dels 
soluts transportats a l'interstici per la branca ascendent. 
· D'aquesta manera, quan els vasos rectes arriben al final del bucle la seva 
osmolaritat és tant elevada com el líquid intersticial que els rodeja. (1.200mOsm).  
·Els vasos rectes que pugen cap al còrtex, recullen també l'aigua que abandona per 
osmosi la branca descendent. 
 

 REABSORCIÓ EN LA 1ª 1/2 DE TÚBUL DISTAL 
 

· La 1ª meitat de túbul contornejat distal (TCD), és una porció molt similar a la branca 
ascendent, on les cèl·lules tubulars són impermeable a l'aigua i hi hi ha una mira de 
reabsorció de Na+ i Cl-  degut a la presència del cotransportador apical de Na+/Cl-  , i 
la bomba de Na+/K+ i canals de Cl- que permeten el seu pas cap a l'espai 
intersticial.(Veure fig. 5). 
 

 REABSORCIÓ EN LA 2ª 1/2 DEL TÚBUL DISTAL I TÚBUL COL·LECTOR 
  
· En aquest punt de la nefrona, s'ha reabsorbit gairebé el 90% de l'aigua que s'ha 
filtrat en el glomèrul.  
· Aquesta reabsorció ha tingut lloc en gran part el el TCP (un 70% aprox.) i en la 
branca descendent de la nansa (un 20% més). 
· Aquest 90% d'aigua reabsorbida, ha tingut lloc en parts de la nefrona on les cèl·lules 
són permeables a l'aigua , i aquesta ha difós lliurement per osmosi als capil·lars 
peritubulars.  
· Diem que aquesta és una reabsorció d'aigua obligatòria, donat que sempre és així i 
no és un procés que sigui regulable.  

· En la part distal de la nefrona, podrem reabsorbir o no el 10% d'aigua restant 
aproximadament , en funció de les nostres necessitats hídriques.  
· Aquesta reabsorció del 10% restant correspon a l'aigua facultativa, donat que 
s'adapta a les necessitats hídirques de l'organisme i és un procés que estè regulat per 
l'hormona vasopresina o ADH. 
 

5) REABSORCIÓ TUBULAR: BALANÇ HIDROELECTRIC 
 
· L’organisme està contínuament treballant per mantenir un EQUILIBRI HÍDRIC i un 
EQUILBIR ELÈCTRIC (IÒNIC). 
· La osmosi es el principal mecanisme per el que l’aigua entra i surt de la nefrona( per 
poder-ho fer a d’haver diferencia de soluts) 
· RONYONS: Mecanisme principal per regular la pèrdua d’aigua i la reabsorció de 
ions. Te la capacitat per eliminar un exes d’H2O fent la orina més diluïda o mes 
concentrada si volem eliminar més soluts. 
 

 LA [ ] DE L’ORINA ES UNA MESURA DE LA QUANTITAT D’AIGUA QUE 
EXCRETA EL RONYÓ 

• Quan el cos necessita eliminar aigua  Diuresis 
Els ronyons produeixen grans quantitats d’orina diluïda amb una osmolaritat 
molt baixa (50mOsm). 
• Quan s’ha de conservar aigua 
Els ronyos produeixen orina molt concentrada (fins a1.200mOsm ) 

 

 FORMACIÓ ORINA CONCENTRADA I ORINA DILUÏDA 

 
· La nefrona aconsegueix produir una orina més o menys diluïda modificant la 
quantitat la quantitat de reabsorció d’aigua. 

1) Orina diluïda: 
· La orina diluïda es aquella en la que la membrana de la segona part del 

túbul contornejat distal i la part cortical es  impermeable a l’aigua 
· El ronyó ha d’absorbir soluts sense permetre que l’aigua els segueixi per 
òsmosi (i que es quedi en el túbul). 
· Absència de ADH 

2) Orina concentrada: 

· La orina concentrada es aquella en que la membrana  permeable 
· Permet la reabsorció  
· Presencia d’ ADH 
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· Les cèl·lules principals o cèl·lules P que es troben en aquesta part del túbul 
contornejat distal i part de cortical del col·lector, tenen una series de receptors de dos 
hormones l’aldosterona i la vasopressina (ADH.) 
 

 La vasopressina: 
· Aquesta es una hormona que circula per la sang (origen: Neurohipòfisis) 
a) En presència de Vasopressina: Les cèl·lules principals es tornen 

PERMEABLES A L’AIGUA i permet la sortida de l’aigua per òsmosi. ORINA 
CONCENTRADA 

b) En absència de Vasopressina: El tub col·lector és IMPERMEABLE a l’aigua. 
ORINA DILUÏDA. 

c) Mecanisme:(apunts pàgina 38) 
· Les cèl·lules P passen a ser més o menys permeables depenen de ADH 
·Aquestes cèl·lules tenen uns receptors de ADH. 
·Que fa activar-se a les aquaporines tipus II, aquestes recullen l’aigua que 
es transportada fins els vasos sanguinis . 
· Si no hi ha ADH, aquestes vesícules no s’exciten i no surt l’aigua cap al 
vas sanguini. 
 

 ALLIBERACIÓ DE VASOPRENSINA EN LA HIPÒFISI POSTERIOR: NEUROHIPOFISIS 
 
· L’ADH necessita un estímul per alliberar-se i aquest pot ser: 

1) Augment de l’osmolaritat plasmàtica:(>280mOsm) 

· Esproduaix quan hi ha poca aigua  activa als receptors 
· Estímul més potent: Els osmoreceptors hipotalàmics promouen l’alliberació 
d’ADH en la hipòfisi posterior. 

- Aquesta va per la sang fins les cèl·lules P que eran les que dunaran 
la resposta m l’augemnt de permeabilitat de de l’aigües 
(aquoporines) 

2) Disminució de la pressió arterial 

Els receptors són els baroreceptors  aòrtics i caròtids 
3) Disminució del volum sanguini: (volèmia) 

·Els receptors es troben a les aurícules del cor 

 Aquests dos són estímuls menys potents per a l’alliberació d’ADH. 

 Quan baixa P.A. I volèmia, els receptors envies senyals a l’hipotàlem per 
secretar ADH i conservar líquids corporals. 

 
 
 

6) BALANÇ DE Na+ I EL VOLUM DE LEC 
 
· Cada dia ingerim: 9gr NaCl/dia = 2 culleradetes = 155mOsm de Na+. 
· [ ] LEC i de plasma de Na+ = 140mOsm. 

-Si afegim 155mOsm de Na+: 
a) Bebem 1,1 litres d’aigua per compensar la ingesta i mantenir la 

osmolaritat del Na a 140mOsm P.A. 
b)  I si no bebem aquest volum d’aigua: 

 - osmolaritat LEC = XOC OSMÒTIC PER A LES NOSTRES CÈL·LULES 
 

 ALDOSTERONA: HORMONA ESTEROIDEA 
 
· Sintetitzada al còrtex de la glàndula suprarenal i alliberada en sang. (Requereix de 
proteïnes transportadora) fins teixit diana. 
· Quanta més Aldosterona hi ha en sang, més reabsorció de Na+. 

· Les cèl·lules P també tenen receptors per aldosterona  encarregada reabsorció Na 
· Aquesta actua en el mateix lloc que la vasopressina  

- En el túbul contornejat proximal la reabsorció de Na + va lligada a la 
d'aigua, si passen soluts l'aigua passa després per osmosi, en canvi, en el la 
segona part del túbul contornejat distal i la part cortical del túbul col · lector 
l'aigua i el Na + no estan lligats al seu reabsorció ja que l'aigua depèn de la 
ADH i el Na + depèn de l'aldosterona 

· En aquí tmb tenim l’augment de la bomba ATPassa Na+/ k+ i en sintetitza de noves. 
 

 ESTIMUL 
 

1) [ K+] extracel·lular: 
· Actúa directament sobre el còrtex de gl. Suprarenal 

- (Hiperpotassèmia) Augmenta síntesi Aldosterona. 
 

2) P.A.: Desencadena la via renina – angiotensinaII – aldosterona. 
·Angiotensina II en plasma: Senyal habitual per estimular la síntesi 
d’Aldosterona en la còrtex de gl. Suprarenal. 
·La reabsorció de Na+ no eleva directament la pressió arterial baixa, però la 
retenció de Na+ augmenta l’osmolaritat , i estimula la sensació de set.  

- Quan bebem aigua, l’augment del volum del LEC sí fa augmentar la 
P.A. 

 ESQUEMA  
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2) PA
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASOPRENSINA ANGIOTENSINA II ALDOSTERONA 

 Augmenta la reabsorció 
d'aigua al túbul 
contornejat distal de la 
nefrona mitjançant un 
augment de les 
aquaporines 

Provoca vasoconstricció i 
restaura la PA i promou 
l'alliberament 
d'aldosterona en el ronyó 

Promou la reabsorció de 
Na + i Cl-en el ronyó i 
causa de l'osmolaritat 
també reabsorbeix aigua. 

Cel. Juxtaglomerular 

 RENINA 

Angiotensina I 
Angiotensinogen 
(Origen hepatic) 

Angiotensina II 
(ECA) 

 PA  Filtració glomerular [NaCl] (macula densa) 

 PA 

 Parts simpatiques 

 Parts parasimpatiques 

CCCV(centre de 
control cardiovascular 

VASOCONTRUCCIÓ 

 REABSORCIÓ DE 
Na+ 

 ALDOSTERONA  

 ADH 

HIPOTALEM 

GLANDULA 
SUPRARENAL 

PRESERVAR O 

  VOLEMIA 

 SENSACIÓ DE SED 
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 PÈPTID NATRIURÈTIC ATRIAL (PNA) PROMOU L’EXCRECIÓ DE NA+ I H2O 
 
·PNA: Hormona produïda per les cèl·lules miocàrdiques del cor. 
· PNB: Pèptid natriurètic cerebral 
· S’alliberen en cèl·lules del miocardi quan quan s’estiren més del normal, quan hi ha 
aument del volum sanguini. 

- Aumenten l’excreció de Na+ i aigua.  
- Aumenten la superfície disponble per la filtració (cells mesagials) 

· Inhibeixen alliberació de: renina  
                                                Aldosterona 
                                                vasopresina 
· Actúen directament sobre el CCCV reduïnt la P.A 

 

7) EQUILIBRI ACID – BASE 
 MANTENIR EL PH ES MANTENIR LA CONCENTRACIÓ DE H+ 
 
· La regulació del pH és important per a l'organisme, per mantenir constant el medi 
intern perquè si el pH s'acidifica molt o és massa alcalí pot provocar danys en les 
cèl·lules i fins i tot la seva destrucció. 
· L’estructura tridimensional (i per tant la seva funcionalitat) de les proteïnes de tot 
l’organisme és molt sensible als canvis de pH. 

- Quan les proteïnes s’exposen a un PH que no correspon, per a seva funció, 

ja sigui més alt o més baix, les proteïnes  desnaturalitzen (deixen de 
funcionar) 

 Tipus: 
a) Proteines intracel.lulars 
b) Enzims 
c) Canals membrana 

· El sistema nerviós ens ajuda a regular l'homeòstasi: 
·Si tenim un pH molt àcid amb molts hidrogenions (H), les neurones es fan menys 
excitables. 
·En condicions de alcalosi amb pocs hidrogenions les neurones es tornen 
hiperexcitables, per evitar aquestes conseqüències tenim un pH constant . 
 

 FONTS QUE TE L’ORGANISME D’ACIDS I BASES 
 
· En general, l’organisme ha de fer front a una ingesta i producció superior d’àcids 
que no pas de bases. 

· Font més important d’àcid: La respiració aeròbica:  CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3 
- Aquesta reacció té lloc en totes les cells i en el plasma sanguini 
-Els mecanismes homeostàtics eviten que el CO2 s’acumuli en l’organisme. 

· Aquest àcid(H2CO3-) té la capacitat de dissociar en 1 protó i l'ió bicarbonat (HCO3-), 
aquesta reacció té lloc on hi hagi aigua, és a dir, en tots els llocs del cos, en el plasma, 
en les cèl·lules, en els eritròcits  
· A través de la ventilació pulmonar podrem regular el canvi, la producció de 
Hidrogenions 
 

 MECANISMES HOMEOSTÀTICS DE L’ORGANISME QUE PERMETEN L’ELIMINACIÓ 

DE H+: 

1) Sistemes amortitzadors de pH (buffers ò solucions tamponadores): 
· Aquestes s’encarreguen de guanyar el ions H+ o de cedir-los en funció de 
les necessitats de l’organisme. 
· Les solucions tamponadoras del cos impedeixen canvis de pH forts i són les 
que transformen un àcid o una base forta que podrien canviar bastant el pH 
en un àcid o una base feble, en l'organisme la major part dels sistemes que 
s'amortitzen es combinen amb hidrogenions (H) i poden o baixar o pujar, 
aquestes solucions tamponadoras poden estar dins o fora de la cèl·lula 

 Tipus: 
a) Les proteïnes 
b) Solucions amortiotzadores de bicarbonat 
c) Solucions amortitzadores de fosfat 

2) Pulmons (eliminació de CO2). 
3) 3. Ronyons: Excreció renal de H+. 
 
· El pH normal de la sang és 7.35 a 7.45 

- Un pH inferior a 7.35 s’anomena  acidosi. 

-Un pH superior a 7.45 s’anomena  alcalosi 
 

 LES PROTEÏNES 
· Aquest és el sistema amortizador del pH més important del líquid intracel·lular 
per les proteïnes intracel·lulars i del plasma sanguini  
· Té l'albumina que és la proteïna per excel·lència i en els eritròcits està 
l'hemoglobina que capta l'O2 i es converteix en oxihemoglobina, després els 
expulsa a nivell dels capil·lars i esdevé hemoglobina reduïda 
 
Hb-O2 + H+            Hb- H+                                + O2 

Oxihemoglobina     Hemoglobina     reduïda  Oxígen cedit  als teixits 
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 SISTEMA AMORTIZADOR DE L’ÀCID CARBOIC – IO BIBARBONAT 
· Ió bicarbonat: HCO3 : Actúa com una base dèbil:  

- Capta H+. Per tant pot eliminar-ne l’excés. És un ió significatiu tant en el LIC 
com en el LEC 

H+  +  HCO3  H2CO3  H2O + CO2( expirat pels pulmons) 
- El ronyó sintetitza i reabsorbeix el bicarbonat filtrat: el ió es recupera. 

· Àcid carbònic: Actúa com un àcid dèbil (cedeix H+ al medi). 
- H2CO3 H+ + HCO3 

 
 SISTEMA TAMPONADOR DEL IO FOSFAT 

· HPO42-: fosfat monoàcid: base dèbil, capta protons del medi 

- Es transforma en  fosfat monoàcid o diàcid 
 
· H2PO4: fosfat diàcid. Àcid dèbil: cedeix protons al medi 
 

 PULMONS : VENTILACIÓ  
 
· La ventilació normalment s’ajusta per equilibrar-se amb la taxa metabòlica ( 
manteniment del Pco2 normal) 
· H2CO3 produit es convertra en CO2 i es s’ecreta als pulmons. 
· Canvis en la frequencia i profunditat de la ventilació alteren el PH sanguini en pocs 
minuts. 

· Perquè de forma habitual no hi hagui aquestes variacions en el pH la freqüència i 
profunditat de les ventilacions estan regulades per retroalimentació 

- Dos estímuls associats a pH desencadenen resposta reflexa: H+ i CO2. 

-  pH plasmàtic  Detectat per quimioreceptors centrals i perifèrics 
- Estímul a l’area inspiratòria del centre regulador 
- Diafragma i altres músculs es contrauen amb més força i freq. Expirem + O2 
i resataurem el pH. 

 
 
 
 
 

 

 ELS RONYONS 
 

· Les compensacions renals són més lentes que les respiratòries 24-48h. 
· Responsable del 25% que els pulmons no poden manejar. 
· Modifiquen pH de dues maneres: 

a) De forma directe: excretant o reabsorbint H+. 
b) Indirecte: Modificant el ritme de reabsorció d’HCO3 

· El pH de l’orina pot ser molt àcida: 4,5 malgrat la pesència d‘amortitzadors. 
- els amortitzadors s’encarregen d’evitar que el PH sigui més baix amb el 
fofsfat que prove del filtrat glomerular i el io amoni 

 Tipus: 
a) NH4 (amoníac) : NH3 + H+ NH4 
b)  HPO 4 2- (ió fosfat): HPO4 2- + H+ H2 PO4 

 
 

 ESQUEMA CASTELLA PÀGINA 43 

 SEMINARIS 

  



11 
 

SISTEMA ENDOCRI 

1) HORMONES 
· Son substàncies químiques que se secreten a la sang 
· Exerceixen la seva funció a concentracions molt baixes 
· S’uneixen a receptors ( de membrana, citoplasmàtics o nuclears) 
· Intueix en una resposta en la cèl.lula diana. 
· Les poden secretar: cè l.lules , grup de cèl.lules o glandules. 
 

 SECRECIÓ D'HORMONES 
 
· Glàndules endocrines: pàncrees, gl. suprarenal i gl. tiroides 

· Cèl·lules endocrines aïllades: ronyo(cel. juxtaglomeldular) i cor (PNA) 

· Neurones ( neurohormones): hipotàlem 

· Sistema immunitari ( citocines): glòbuls blancs--> interlobulines 

 

 TIPUS 
1) Hormones peptídiques o proteïnes ( majoria) : 
· Se sintetitzen de manera inactiva--> es sintetitzen en el retícula endoplasmàtic. 

· Maduren a l'aparell de Golgi--> fins que arriba l hormona activa 

- Aquesta queda emmagatzema en unes vesícules secretores que es 
queden al citoplasma 

- En el moment que les cèl·lules secretores reben el senyal, la vesícula 
va fins la membrana i s'allibera per exocitosis 

· Aquesta hormona passarà a la sang  

· Per la sang serà solubles i anirà sola i quan arribi a la cèl·lula s unirà a un 

receptor de membrana i es produirà el   sistema del segona missatger 

- Aquesta resposta dins la cèl·lula serà la fosforilació i l'activació 

de proteïnes  serà ràpid 

2) Hormones estèreo ideals 
 Deriven del colesterol --> liposolubles  

 Aquestes tenen el receptor intracèl.lular ( poden passar la membrana)  

 Això vol dir que les cèl.lules que les produeixen no les pod emmagetzamar, 
per tant es crea a demanda 

 TMB requereixen proteïnes transportadores  

 Mecanisme d'acció: 

- Les hormones que estan lliures entren a la membrana cèl.lular, 
la trevesen a l interior de la cèl.lula 

- Segons el tipus d hormona el receptor estarà en  el nucli o en el 
citoplasma 

3) Hormones amíniques 
· Síntesi a partir de modificacions d’aminoàcid 

a) Catecolamines: actuen per mitja de de receptors de membrana i segons 
missatgers. 

b) Hormones tiroides : son la tirocina(T4) i la triyodotironina(T3) 
- Aquestes tenen un mecanisme d'acció en el que entren dins la cèl.lula i actue 

atretes d'un receptor intranuclear 

Exemple en apunts castellà  
 

 INTERACIÓ ENTRE LES HORMONES 
 

1) Sinergisme: Quan dues o més hormones que tenen la mateixa cèl·lula diana, 
provoquen un efecte en ella que és superior a la suma dels efectes de cada 
una d’elles per separat.  
- Ex.: Adrenalina i Glucagó  

Adrenalina (eleva glucèmia a 5mg/1  ml) Glucagó (eleva a 
10mg/100ml) 
Adrenalina + glucagó  (eleven 22mg/100ml) 

 
2)  Permissivitat: En la permissivitat, una hormona no pot exercir el seu efecte 

sense la presència d’una segona hormona 
- Ex.: El desenvolupament sexual. 

La maduració de l’aparell reproductor controlat per gonadotropines i 
hormones de les gònades. Però  si les hormones tiroïdals no hi són, la 
maduració sexual es retrasa. (Malgrat que les H. Tiroïdals no poden 
per si soles estimular el desenvolupament sexaual) 

 
3) Antagonisme: Una hormona disminueix l’efecte de l’altre. Tenen accions 

oposades. Pot ser que dues molècules competeixin pel mateix receptor. 
(Inhibidor competitiu o antagonista). O accions fisiològiues oposades. 
- Ex.: Insulina vs glucagó. 
 

 CONTROL D'ALLIBERACIÓ DE LES HORMONES 
 

· Les hormones se secreten davant d'un estímul que fa que hi hagi cascada de 
secrecions ; i quan acabi l estímul s'aturara. Aquests estímuls poden ser múltiples i 
diversos per a una mateixa hormona. 
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 EIX HIPOTALEM - HIPOFISI : 
· Es la relació que hi ha entre unes neurones del hipotalem especialitzades en la 
secrecions de substàncies i regular la secrecions de la hipofisis 

· N'hi ha de dos tipus : 

a) Adenohipofisis: es una glandula --> sintetitza hormones( regulat per 
hipotalem) 
· Aquesta allivera 6 hormones i 5 d aquestes son tròfiques(actuen sobre 

una glandula ) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) Neurohipòfisis : que només emmagatzema neurohormones: la oxitosina 
i ADH 
· Aquestes dues s'emmagatzemaran en vesicules de secrecció a la 
neurohipofisi on esperaran fins que arribi l estímul que les alliberi.  

 

 HORMONA DEL CREIXEMENT , GH O SOMATOTROPINA 
 
· Es l hormona més abundant de l’adenohipòfisi 

· La seva secreció es produirà mitjançant --> hormona hipotalàmica alliberadora 
GHRH 

· Quan aquesta arriba a Adenohipòfisis , les cèl·lules tenen un receptor per la GHRH i 
aquestes alliberen mitjançant la exocitosis la GH al plasma 

· La GH no te cèl·lules diana , totes les cèl·lules del organisme tenen receptor per 
aquesta hormona 

· Aquesta s'allibera de manera pulsatil, s' allibera en intervals ( varia duran el dia: 2h 
després d'iniciar el son el pic es més alt) 

· A vegades en les cèl·lules de l'organisme , la presencia de factor de creixement 

provoca que hipotàlem produeixi GHIH ( somatostatina )  hormona inhibidora de 
GH. 

 
 EL CONTROL ENDOCRI DEL CREIXAMENT IMPLICA : 
· Hormona de creixement : GH 
· Glucocorticoids suprarenals 
· H. Tiroidals 
· Hormones que regulen metabolisme del calci 
· Hormones que regulen metabolisme de la glucosa 

 
 HORMONA DEL CREIXAMENT : CREIXAMENT DE TEIXITS 
Necessita: 

1) Hormona del creixement i hormona tiroide: 
· Són necessàries per la síntesis de proteïnes tissulars i la divisió cel·lular  
· Aquestes permeten: 
- Hipertròfia: augment tamany cel·lular 
- Hiperplàsia: augment de numero de cèl·lules 

2) La insulina: 
· Colabora amb el creixement tissular estimulan la síntesi proteica i 
prpporcionan energia en forma de glucosa  
· Efecte permissiu sobre el creixemnt 

3) Hormona tiroïdal: 
· Efecte permissiu sobre el creixement 
· Actua directament sobre el sistema nerviós. 

 
 
 
 

Prolactina Mama 

TSH Hormona estimuant de gl tiroides: Triotropina 

ACTH Cortex sprarenal :Adenocorticotropina 

GH Hormona del creixement 

FSH Hormona estimulant dels fol·licles 

LH Hormona luteïnnitzan 
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 HORMONA DEL CREIXAMENT : CREIXAMENT OSSI 
· El creixament ossi igual que el dels teixits necesita les hormones apropiades i amb 
quantitats suficients de proteïnes i calci. 
· El creixament ossi es produeix quan la matriu es diposita mes ràpidament de lo que 
s absorbeix. 
· El creixament dels ossos es produeix mentre la placa epifisaria està activa. 
· Tot això es troba sota la influència de GH i la insulina( en falta d quistes no hi haurà 
creixement normal) 
 
 
 


