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Seminario II Urinario !!
Capítol 20, apartat: “Equilibrio ácido-base” !
Preguntes: 
1. El germà de la Sra. Martínez te diabetis mellitus tipus I des de que tenia 12 anys. 
Ara té 21 anys, i treballa d’infermer al torn de nit a urgències de l’hospital de 
Bellvitge. Durant les festes de Nadal ha treballat durant el dia a l’Hospital de 
Barcelona, pel què està molt cansat. Un dia al matí, abans de començar el torn, 
es va oblidar de posar-se la insulina. Al arribar a l’Hospital de Barcelona va 
esmorzar (suc de taronja i croissant). Al cap de dues hores va beure més suc de 
taronja perquè tenia molta set. Es sentia estrany, amb molta set i que el cor li 
anava ràpid. Estava marejat i va anar al lavabo. Els seus companys el van trobar 
al terra del lavabo inconscient i el varen portar a urgències. L’exploració física i 
analítica va mostrar: !
•  P. arterial: 90/40 mmHg 
•  FC: 130/min, respiració profunda 
•  FR: 32 rpm 
•  Analítica: 
o Glucosa: 560 mg/dl (31.05 mmol/L) (normal 70 -110 mg/dl o 3.9 
- 6.1 mmol/L) 
o Na+: 132 mEq/L (normal 136 – 148 mEq/L) 
o K+: 5.8 mEq/L (normal 3.5 – 5 mEq/L) 
o Cl-: 90 mEq/L (normal 95 – 105 mEq/L) 
o HCO3 
-: 8 mEq/L (normal 22 – 26 mEq/L) 
o Cossos cetònics: ++ (normal, cap) 
• Sang arterial: 
o pH: 7.22 
o PO2: 105 mmHg 
o PCO2: 20 mmHg !!
1. Quin trastorn àcid base té el germà de la Sra. Martínez? Quina és la seva 
etiologia? 
• Niveles de glucosa muy altos en sangre. 
• El K está elevado. 
• El Cl- está por debajo de los valores normales. 
• HCO3 está muy por debajo de los valores normales. 
• Tensión arterial baja. !
Al no haber una hormona como la insulina que ayude a las células a captar la glucosa, la 
glucosa en sangre sube considerablemente. !!!!



2. Quina és la resposta renal davant d’aquest trastorn? Perquè els nivells de 
K+ en sang estan elevats i els del Cl- disminuïts? !!!!
3. Per què presenta una FR elevada i profunda? !!!!!!
4. Per què tenia tanta set? !!!!!!!!
5. Per què presenta una FC elevada? !!!!!!!!!!
6. Com es tampona l’excés d’àcid a l’orina? !!!!!!!!!!!
2. La mare de la Sra. Gutiérrez té pànic a volar amb els avions. Malgrat això té 
planejat un viatge a Paris amb avió. A mesura que es va apropant la data del 
viatge se sent cada vegada més nerviosa. Un dia abans del viatge està molt 
nerviosa i comença a respirar ràpid d’una forma incontrolada. Es troba 
marejada i té formigueig a les mans i als peus, pel que es pensa que té una 
embòlia. El seu marit molt espantat la porta a urgències. L’analítica posa de 
manifest els següents resultats: 



•  Sang arterial: 
•  pH: 7.56 
•  PCO2: 23 mmHg 
 HCO3 
-: 20 mEq/L !!
1. Quin trastorn àcid base té la mare de la Sra. Gutiérrez? Quina és la seva 
etiologia? !!
2. Perquè el nivells de HCO3 
- estan disminuïts? !!!!
3. A urgències li diuen que respiri dins d’una bossa de plàstic, perquè?


