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SISTEMA URINARI 
ANATOMIA DE L’APARELL URINARI 

• Macroscòpicament els ronyons mostres dos zones: 
o Còrtex  capa exterior més groguenca. 
o Medul·la interna, més fosca amb aspecte estriat. 

Organitzada en piràmides renals. 
• Microscòpicament veiem com aquestes dues capes estan 

compostes per una disposició molt organitzada de túbuls microscòpics  NEFRONES. 
• El 80% de les nefrones es troben gairebé en la seva totalitat dins del còrtex  Nefrones corticals. 
• El 20% restant penetren dins de la medul·la  Nefrones juxtamedul·lars. 

Elements tubulars del ronyó. 

• La nefrona és la unitat funcional del ronyó i conformen els elements tubulars d’aquet. 
• La nefrona comença amb una estructura buida  CÁPSULA DE BOWMAN. 
• Aquesta rodeja el GLOMÈRUL cabell de capil·lars que provenen de la ramificació de l’arteriola aferent. 
• En la primera etapa de producció d’orina, grans quantitats d’aigua i soluts presents en el plasma sanguini 

passen dels capil·lars glomerulars a l’interior de la càpsula de Bowman Filtració. 
• Càpsula de Bowman + glomèrul = CORPUSCLE RENAL. 
• Des de la càpsula de Bowman el líquid filtrat TÚBUL PROXIMAL  NANSA DE HENLE  TÚBUL DISTAL  

TÚBUL COL·LECTOR. 
• La nansa de Henle arriba fins la medul·la i després retorna cap al còrtex. 

o Es compon d’una branca descendent prima. 
o I una branca ascendent amb una porció prima i una altre gruixuda. 

• Els túbuls col·lectors van des del còrtex cap a la medul·la i drenen el filtrar (orina) cap als urèters per la seva 
excreció. 

Elements vasculars del ronyó 

• Cada una de les nefrones està 
estretament associada amb vasos 
sanguinis especialitzats que conformen 
els elements vasculars del ronyó. 

• La sang ingressa al ronyó a través de 
l’ARTÈRIA RENAL i circula a través de la 
medul·la per artèries més petites fins 
arribar al còrtex per les arterioles 
corticals. 

• En el còrtex els vasos sanguinis es 
converteixen  en un sistema porta: 

o Les arterioles corticals 
convergeixen en un cabell de capil·lars  Glomèrul. 

o La sang ingressa a l’interior del glomèrul a través de l’ ARTERIOLA AFERENT. 
o Surt del glomèrul per l’ ARTERIOLA EFERENT. 
o L’arteriola eferent continua rodejant el tub proximal de la nefrona i es ramifica en un conjunt de 

CAPIL·LARS PERITUBULARS que rodegen els túbuls proximal i distal de la nefrona. 
o Els capil·lars peritubulars que rodegen la nansa de Henle  VASOS RECTES. 
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• Els capil·lars convergeixen en VÈNULES  i després en venes més gruixudes. 
• La sang abandona el ronyó a través de la  VENA RENAL. 

 

 

 

 

FUNCIONS DE L’APARELL URINARI 

• Té un paper molt important en el manteniment homeostàtic del volum i composició hidroelèctrica dels 
nostres líquids corporals en la mesura que excreta la orina del nostre organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A  la nefrona es donen 3 processos 
o Filtració. 
o Absorció. 
o Secreció 

FILTRACIÓ GLOMERULAR 

• És el primer pas de la producció de la orina. 
• Pas de líquid des de la sang a la llum de la nefrona, dins de la càpsula de Bowman. 
• Aquet procés té lloc al Corpuscle de Malpigi. 
• S’entén per filtrar glomerular el líquid que entra a l’espai capsular. 
• El volum promig de líquid que es filtra en els glomèruls  de totes les neurones és de 180L/dia. 
• El volum d’orina que s’elimina cada dia no supera els 1,5L/dia. 

 
   Filtrar una gran quantitat de líquid a través del glomèrul. 
SISTEMA PORTA 
   Reabsorbeix la major part del líquid a través dels capil·lars peritubulars. 

 
      ↓ volèmia   ↓ la pressió arterial. 
  Regulació Vol LEC i PA  Els ronyons regulen la velocitat d’excreció d’aigua. 
      Regulen el volum plasmàtic efecte directe sobre la PA i volèmia. 
 
  Regulació osmolaritat    
   Plasmàtica  Capacitat del ronyó de regular la formació d’orina ± concentrada. 
 
      ↓↑ l’excreció de diversos ions a través de l’orina. 
  Manteniment equilibri  regulen i mantenen un equilibri en la composició iònica de la sang 
   Iònic   principals ions : Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, HCO3

- , HPO4
- i H2PO4-. 

 
FUNCIONS     Regulant la taxa d’excreció de bicarbonat i hidrogenions (H+). 
  Regulació del pH   
      Col·laboren amb els pulmons per mantenir el pH. 
 

A través de la orina eliminen substàncies estranyes, fàrmacs i prod 
metabolisme 

  Eliminació de substàncies   Creatinina Àcid úric 
  De rebuig   eliminen Urea   Urobilinogen 
         
      Eritropoetina  Formació glòbuls vermells 
  Síntesi hormones  Renina   Producció Ang II 
      Calcitriol  Homeòstasis calci. 
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• El 98% del volum del líquid que es filtra en el glomèrul es reabsorbeix tot al llarg de la nefrona i retorna a la 
circulació sistèmica. 

• La orina representa un 1-2% del filtrat. 
• Quan el plasma sanguini passa de l’arteriola a la càpsula de Bowman ha de passar per una barrera  

membrana de filtració. 
• Aquesta membrana consta de 3 capes que impedeixen el pas de glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i 

proteïnes plasmàtiques. 
• Permet el pas d’aigua i ions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORCES DE FILTRACIÓ  

• La pressió de filtració en el corpuscle renal depèn de 3 forces: 
1. Pressió hidrostàtica glomerular  força que exerceix la sang que circula a través dels capil·lars 

glomerulars. Té un valor aproximat de 55mmHg i afavoreix la filtració. 
2. Pressió coloidosmòtica sanguínia (π)  dins dels capil·lars glomerulars pressió coloidosmòtica > que en 

la càpsula de Bowman, ja que les proteïnes grans en general no es filtren. Aquesta pressió s’oposa a la 
filtració per les diferències de pressions osmòtiques el líquid té tendència a retornar als capil·lars. Té un 
valor de 30mmHg. 

3. Pressió hidrostàtica capsular  la càpsula de Bowman és un espai tancat, i el líquid filtrat que hi ha dins 
hi fa pressió que s’oposa a la filtració. Té un valor de 15mmHg. 

 

 

 

REGULACIÓ DE LA TAXA DE FILTRACIÓ GLOMERULAR (TFG) 

• La pressió arterial  proporciona la pressió hidrostàtica del capil·lar que regula la filtració glomerular. 
• La PA està molt ben regulada pel reflex baroreceptor. Però en alguns casos com l’exercici  la PA ↑. 
• En aquets casos un ↑ de la PA suposaria un ↑ de la taxa de filtració  ↑ volum de filtració. 
• Els grans canvis en la taxa de filtració glomerular no convenen  interferirien la capacitat del ronyó de 

mantenir el volum i osmolaritat dels nostres líquids corporals constants. 
• Els ronyons poden tolerar un rang considerable de pressió arterial  80-100mmHg  AUTOREGULACIÓ DE 

LA FILTRACIÓ GLOMERULAR.  

 
      Està fenestrada amb grans porus 
  Epiteli capil·lar glomèrul 
       Permet el pas de gran quantitat d’aigua i ions. 
 
CAPES      Matriu extracel·lular de les cèl·lules epitelials. 
LÀMINA Làmina basal   Composta per xarxa de proteoglicans, col·lagen i glicoproteïnes. 
FILTRACIÓ     Impedeixen sobretot el pas de proteïnes plasmàtiques. 
 
      Epiteli de la càpsula de Bowman. 

Podòcits Cèl·lules especialitzades amb grans extensions citoplasmàtiques 
PEDICELS. 
Aquestes prolongacions deixen un espai estret FENEDURA DE 
FILTRACIÓ. 

 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖à𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 · 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐ò𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑃𝑃 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖à𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 55 − 30 − 15 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
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AUTOREGULACIÓ DE LA FILTRACIÓ GLOMERULAR 

• És un procés de control local que manté una taxa de filtració glomerular relativament constant davant de 
fluctuacions normals de PA. 

• Hi participen 2 processos: 
o Resposta miogènica. 
o Retroalimentació tubuloglomerular. 

Resposta miogènica 

• Es basa en la capacitat intrínseca del múscul llis vascular de respondre a les variacions de pressió. 
• Quan la musculatura llis de l’arteriola aferent s’estira per ↑ de PA canals iònics sensibles a l’estirament 

s’obren despolarització cèl·lules musculars  contracció. 
• Vasoconstricció arteriola aferent  ↑ la resistència al flux i el volum de sang que entra al glomèrul és 

inferior  ↓ la pressió hidrostàtica glomerular  ↓la filtració glomerular. 
• ↓ PA  ↓ nivell tònic de la contracció de l’arteriola aferent  es dilata al màxim. No es tant eficient, ja que 

de normal l’arteriola esta bastant relaxada. 

Retroalimentació tubuloglomerular 

• Via de control local basada en la disposició particular de la nefrona on la porció final de la branca ascendent 
de la nansa de Henle passa entre les arterioles aferent i eferent estableix contacte directe entre la paret 
del túbul i les arterioles APARELL JUXTAGLOMERULAR. 

• Les cèl·lules modificades de l’epiteli tubular de la nansa  MÀCULA DENSA. 
• En les parets de les arterioles aferents i eferents  cèl·lules musculars especialitzades: CÈL·LULES 

JUXTAGLOMERULARS O GRANULARS. 
• ↓PA  ↓ velocitat de flux del filtrar que arriba a la màcula densa. 
• Sota velocitat de flux menor es poden reabsorbir més ions Na+ i Cl- en la branca ascendent  ↓ la 

concentració de NaCl filtrat. 
• La màcula densa detecta la ↓ NaCl inici resposta amb dos efectes. 

 

 

 

 

 

 

 

REGULACIÓ NERVIOSA DE LA FILTRACIÓ GLOMERULAR 

• Les arterioles aferents i eferents estan innervades per fibres nervioses simpàtiques  alliberen 
noradrenalina. 

• L’estimulació d’aquestes fibres a través dels receptors α  vasoconstricció arteriola aferent  ↓ TFG. 

REGULACIÓ HORMONAL DE LA FILTRACIÓ GLOMERULAR 

• Angiotensina II  efecte vasoconstrictor de l’arteriola eferent  ↑ TFG. 
• Prostaglandines  vasodilatadores  ↑ flux sanguini i la pressió de filtració  ↑ TFG. 

 
1. Redueix la resistència de l’arteriola aferent  efecte paracrí vasodilatador  

normalització TFG       
 
↓NaCl 

2. ↑ alliberació de renina en les cèl·lules juxtaglomerulars ↑ formació angiotensina I 
 angiotensina II. 
Angiotensina II  potent vasoconstrictor. Desencadena una vasoconstricció de les 
arterioles eferents  ↑ la pressió hidrostàtica glomerular  ↑ la TFG. 
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• Pèptid natriurètic auricular (PNA)  cèl·lules mesigial relaxin  ↑ superfície per la filtració al corpuscle de 
Malpigi  ↑ TFG. 

o Hormona secretada per les cèl·lules de les aurícules del cor en resposta a un ↑ volèmia. 

REABSORCIÓ  

VIES DE REABSORCIÓ 

• La reabsorció del filtrat es realitza tot al llarg de la nefrona i pot tenir lloc per 2 vies. 

 

 

 

 

 

REABSORCIÓ EN EL TÚBUL PROXIMAL 

• Al inici del túbul contornejat proximal (TCP) la composició del filtrat que surt de la càpsula de Bowman i la 
del líquid intersticial  molt similars. 

• Per reabsorbir els soluts de la llums les TCP han de utilitzar transport actiu  Transport actiu associat a Na+. 
• En les cèl·lules del túbul trobem molta quantitat de proteïnes simportadores i cotransportadores de Na+ 

situades a la membrana apical. 
• Un cop dins la cèl·lula la bomba Na+/K+ de la mb basolateral és la que transporta el Na+ cap al líquid 

intersticial de forma activa. 
• El transport actiu 2ari en la TCP   Cotransportador lligats a Na+ és el responsable de l’absorció de moltes 

substàncies com : 
o Glucosa. 
o Aminoàcids. 
o Ions 
o Metabòlits orgànics. 

• Procés d’absorció: 
o Inicialment, transport actiu de Na+ de llum 

nefrona  espai intersticial GRADIENT 
ELÈCTRIC TRANSEPITELIAL. Interior 
nefrona > espai intersticial negatiu  els 
anions del filtrat (Cl- sobretot) segueixen 
per forces electrostàtiques les càrregues 
positives del Na+ i són reabsorbits cap als 
capil·lars tubulars. 

o El moviment net de soluts cap al interstici 
 GRADIENT OSMÒTIC entre llum 
intestinal – Líquid intersticial  l’aigua del 
filtrat segueix els seus soluts per osmosi 
reabsorbida al capil·lars tubulars. 

o Pèrdua d’aigua en la llum tubular 
compostos com [urea, Ca+2 i K+]↑ filtrat 
líquid extracel·lular  els soluts es  
reabsorbeixen per difusió simple, sempre i quan l’epiteli tubular sigui permeable a ells. 

 
     Les substàncies reabsorbides passes a través d’unions estretes cèl. Epitelial. 
  V paracel·lular 
VIES     Les unions estretes no separen completament el filtrat del LEC. 
REABSORCIÓ 
  V. Transepiteliar  les molècules passen 1r la mb apical i després la mb basolateral 
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• Tot al llarg del TCP té lloc la reabsorció de la major part del filtrat. 
• Al final s’han reabsorbit: 

o 65-70% Na+ i aigua. 
• Filtrat: 

o 80-85& K+. 
o 65% Cl-. 
o 75-80% fosfat. 
o 80-90% bicarbonat. 
o 100 Glucosa. 
o 100% aminoàcids. 

ELS CAPIL·LARS AFAVOREIXEN L’ABSORCIÓ 

• Els capil·lars es caracteritzen per tenir una pressió hidrostàtica  inferior a la resta de capil·lars. 
• La pressió és de 10mmHg. 
• Entre la baixa pressió hidrostàtica capil·lar i l’elevada pressió coloidosmòtica  la reabsorció en la nefrona 

s’eleva. 

BRANCA DESCENDENT (PRIMA) 

• Les cèl·lules tubulars de la branca descendent de la Nansa de Henle es caracteritzen per ser molt permeables 
a l’aigua. 

• Són cèl·lules primes, sense proteïnes transportadores en les seves membranes apical i basal  
impermeables als ion. 

• A mesura que la branca baixa 
cap a la medul·la  
osmolaritat líquid intersticial 
medul·lar ↑ fins al màxim 
1200mOsm. 

• A les TCP el volum de filtrar 
es isosmòtic  300mOsm. 

• El filtrat que entra a la branca 
descendent té una 
osmolaritat de 300mOsm. 

• A mesura que la branca 
penetra cap a la medul·la  
les cèl·lules es veuen exposades a un fort gradient osmòtic per l’osmolaritat creixent del líquid intersticial 
medul·lar  promou la reabsorció del 20% addicional d’aigua. 

• El filtrat a mesura que penetra en la medul·la es va concentrant i = que a l’interstici fins  a 1200mOsm a la 
part més profunda de la Nansa. 
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BRANCA ASCENDENT (PRIMA I GRUIXUDA) 

• Les cèl·lules són impermeables a l’aigua. 
• Hi ha reabsorció de Na+ i altres ions per transport actiu 

lligat a Na+. 
• En la membrana apical de les cèl·lules tubulars trobem 

cotransportador de Na+, Cl- i K+  reabsorbeix Na+, Cl- i 
atrets per la negativitat del Cl- en el líquid intersticial 
Mg+2, Ca+2 i K+. 

• El filtrat que abandona la branca ascendent  filtrat 
hipoosmòtic  osmolaritat de 100mOsm. 

• Aquet líquid s’ha anat creant per dos motius: 
o Les cèl·lules tubular han anat traient soluts de la 

llum del túbul. 
o Són impermeables a l’aigua  no ha seguit els 

seus soluts i es queda dins de la nefrona porció 
diluent de la nansa. 

• En la branca descendent només hi ha hagut reabsorció d’aigua i en la ascendent d’ions. 

DISPOSICIÓ PARTICULAR DELS VASOS RECTES I LA NANSA: INTERCANVIADOR PER CONTRACORRENT DEL RONYÓ 

• Els vasos rectes penetren en la medul·la i pugen de nou cap al còrtex. 
• La direcció del flux en els vasos rectes és oposada 

a la direcció del flux filtrat  INTERCANVIADOR 
PER CONTRACORRENT Intercanvi d’aigua i 
soluts. 

• L’aigua o els soluts surten de la nansa  mouen 
cap als vasos rectes si hi ha un gradient osmòtic o 
de [] entre interstici medul·lar – sang vasos 
rectes. 

• A mesura que els vasos rectes flueixen més 
profundament en la medul·la perden aigua per 
osmosi  i recullen part del soluts de la branca 
ascendent. 

• Quan els vasos rectes arriben al final del bucle  
osmolaritat ↑ = líquid intersticial que el rodeja (1200mOsm). 

• Els vasos rectes pugen cap al còrtex  recullen aigua que abandona per òsmosi la branca descendent. 

REABSORCIÓ EN LA 1ª ½ DE TÚBUL DISTAL 

• La 1ª meitat de túbul contornejat distal (TCD)  porció 
similar a la branca ascendent. 

• Les cèl·lules són impermeables a l’aigua. 
• Hi ha una mica de reabsorció de Na+ i Cl-  presència de 

cotransportador apical Na+/Cl- i la bomba Na+/K+ i canals 
Cl-. 
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REABSORCIÓ EN LA 2ª ½ DEL TÚBUL DISTAL 

• En aquet punt la nefrona ha reabsorbit el 90% de l’aigua que s’ha filtrat en el glomèrul. 
• Aquesta reabsorció ha tingut lloc en gran part al TCP (70%). 
• En la branca descendent de la branca (20%). 
• Aquets 90% d’aigua reabsorbida a tingut lloc en parts de la nefrona permeables a l’aigua  difon per òsmosi 

als capil·lars peritubulars.  reabsorció d’aigua obligatòria. És un procés no regulable. 
• En la part distal de la nefrona podem reabsorbir el 10% o no d’aigua restant. 
• En funció de les nostres necessitats hídriques. 
• Aquesta reabsorció del 10% correspon a l’aigua facultativa  s’adapta  a les necessitats hídriques de 

l’organisme. 
• És un procés que està regulat per la ADH o vasopressina.  

SECRECIÓN 

• Transferència de molècules des del líquid extracel·lular cap a la llum de la nefrona. 
• Depèn dels sistemes de transport de membrana. 
• La secreció de K+ i H+ és important per la regulació homeostàtica d’aquets ions. 
• La secreció permet a la nefrona ↑ la secreció d’una substància. 
• Si una certa substància es filtra i no s’absorbeix s’excreta d’una forma molt efectiva. 
• Però si es filtra o reabsorbeix i desprès es secreta cap al túbul més quantitat d’aquesta substància des dels 

capil·lars tubulars  excreció més efectiva. 
• La secreció és un procés actiu  requereix la transferència de substàncies en contra dels seus gradients de 

concentració. 
• La majoria de compostos orgànics passen  a través del epiteli per transport actiu secundari.  
• Un exemple de compost secretat per la nefrona és la penicil·lina. 

MICCIÓ 

• Un cop el filtrat surt dels túbuls col·lectors ja no pot ser modificat i la seva composició no varia.  
• El filtrat  ORINA circula per la pelvis renal  descendeix per l’urèter  bufeta urinària amb l’ajut de 

contraccions rítmiques  del seu múscul llis. 
• BUFETA  òrgan buit, les seves parets estan formades per capes ben desenvolupades de múscul llis.  
• L’orina s’acumula en la bufeta fins al moment en que es alliberada  MICCIÓ. 
• La bufeta pot expandir-se per a mantenir el volum al voltant dels 500mL. 
• El seu coll continua amb la uretra conducte únic a través del qual passa la orina per arribar a l’exterior. 
• L’orifici que comunica la bufeta amb la uretra e tanca mitjançant dos anells musculars  ESFÍNTERS. 

 

 

 

 

 

 

• La micció és un reflex espinal simple sota control conscient i inconscient per part dels centres cerebrals 
superiors. 

 
    Continuació  de la paret de la bufeta 
  Intern  format per múscul llis 
    El seu to normalment és contret. 
ESFÍNTERS 
    Anells de múscul esquelètic. 
  Extern  controlat per neurones motores somàtiques. 
    Estimulació tònica provinent del SNC  el manté contret. 
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• A mesura que la bufeta s’omple d’orina i 
la seva paret s’expandeix  els receptors 
de l’estirament envien senyals a la 
medul·la espinal a través de neurones 
sensitives. 

• La informació s’integra i s’envia a dos 
grups neuronals. 

• El estímul produït per la bufeta plena 

excitació neurones parasimpàtiques  
estimulació múscul llis de la paret vesical 
 es contrau  ↑ pressió sobre el 
contingut vesical. 

• Al mateix temps s’inhibeixen les neurones 
motores somàtiques que innerven 
l’esfínter intern. 

• La contracció de la bufeta és produeix en 
forma d’ona que empeny l’orina en direcció descendent cap a la uretra. 

• La pressió exercida per l’orina força obertura esfínter intern mentre que relaxa l’extern. 
• L’orina passa per la uretra i després surt a l’exterior ajudada per la força de gravetat. 
• Aquet reflex de micció simple es produeix principalment en lactants als que encara no se’ls ha ensenyat a 

controlar les necessitats fisiològiques. 
• Posteriorment s’ensenya el reflex après que inhibeix el reflex de la micció fins que es desitgi orinar de 

manera conscient. 
• Aquet reflex après involucra Fibres sensitives addicionals que parteixen de la bufeta  Informen del seu 

grau de repleció. 
• Els centres del tronc encefàlic i del còrtex cerebral  reben informació  anul·len el reflex miccional bàsic  

inhibeixen les fibres parasimpàtiques i reforcen la contracció del esfínter extern. 
• Quan arriba el moment adequat per orinar els mateixos centres retiren la inhibició i alliberen el reflex 

inhibint al esfínter extern. 
• Hi ha factors subconscients que poden afectar a la micció: 

o La bufeta tímida  és la incapacitat d’orinar davant de persones tot i intentar-ho. 
• El soroll de l’aigua fluir estimula la micció 

BALANÇ HIDROELÈCTRIC 

HOMEOSTÀSIS HIDROELÈCTRICA 

• L’organisme està constantment treballant per mantenir un equilibri hídric i un equilibri elèctric (iònic). 
• Els ronyons són el principal mecanisme per a regular la pèrdua d’aigua i la reabsorció d’ions.  
• Els pulmons ajuden a eliminar H+ i HCO3

- amb el CO2. 
• Set  important, ja que veure aigua és la única forma normal de reemplaçar la pèrdua d’aigua. 
• L’aigua i el Na+  relació amb el volum i la osmolaritat del LEC. 
• Les alteracions en el balanç de K+  problemes greus en la funció cardíaca i muscular al modificar el 

potencial de membrana de les cèl·lules excitables. 
• El Ca+2 participa en diferents processos com la coagulació de la sang, la contracció muscular  o la formació 

d’ossos.  
• H+ i HCO3

- participen en la regulació del pH. 
• Una variació en la osmolaritat del LEC provocarà entrades i sortides d’aigua a les cèl·lules per osmosis. 

o Si la osmolaritat del LEC ↓  l’aigua entra a les cèl·lules i s’inflen. 
o Si la osmolaritat en el LEC ↑  aigua surt de les cèl·lules i s’encongeixen. 
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• Els canvis de volum de les cèl·lules poden 
deteriorar la funció cel·lular. 
 

Procés d’equilibri hidroelèctric ( Mirar pagina 643 
llibre) 

• Requereix la participació de : 
o L’aparell respiratori. 
o L’aparell cardiovascular. 
o Respostes renals i conductuals. 

• Els ajustaments del respiratori i 
cardiovascular  sota control neural, 
poden produir-se amb rapidesa. 

• Els ajustaments renals  sota control 
endocrí i neuroendocrí, triguen més 
temps. 

BALANÇ D’AIGUA 

• L’aigua constitueix el 50% del pes corporal en dones i el 60% en homes. 
o 2/3  dins les cèl·lules. 
o 3L  en el plasma. 
o 11L  líquid intersticial. 

• Per a mantenir un volum d’aigua constant hem d’ingerir la mateixa quantitat que n’excretem. 
• El ingrés total d’aigua és de 2,5L. 
• La via principal de sortida d’aigua és la orina que té un volum diari de 1,5L. 
• A més també l’aigua abandona el cos a través d’una pèrdua insensible normalment no som conscient 

d’aquesta pèrdua. 
o Exhalacions. 
o A través de la superfície cutània. 

• Altres formes que té el cos de perdre aigua són: 
o Sudoració. 
o Diarrea. 

• Els ronyons no poden reposar l’aigua perduda sinó el que poden fer es conservar-la. 
• La concentració d’orina és una mesura de la quantitat d’aigua que excreta el ronyó.  

 

 

 

 

• El ronyons aconsegueixen modificar  la osmolaritat de l’orina  modificant la quantitat d’aigua i Na+ 
absorbits. 

  

 
El cos necessita eliminar aigua (diüresis)  ronyons produeixen gran quantitat d’orina diluïda (50mOsm) 
 
El cos ha de conservar aigua  ronyons produeixen orina molt concentrada (1.200mOsm) 
 
 
 
 

   Ronyó absorbeix soluts sense permetre que l’aigua segueixi per òsmosi. 
Orina diluïda   
     Les membranes túbul  impermeables a l’aigua. (NO ADH) 
    

La nefrona ha de reabsorbir aigua per òsmosi i deixar els soluts. 
Orina concentrada  
   Les cèl·lules dels túbuls han de ser permeables a l’aigua (ADH) 10 

 



FORMACIÓ DE LA ORINA CONCENTRADA I ORINA DILUÏDA 

• El procés implica l’agregació o 
eliminació de porus per l’aigua a 
la membrana apical per l’acció 
de la vasopressina. 

• Vasopressina (hormona 
antidiürètica o ADH)  
hormona de la hipòfisis anterior. 
Regula l’absorció  d’aigua en el 
túbul col·lector. Última part del 
TCD i tot el túbul col·lector. 

• En presència de vasopressina 
cèl·lules principals es tornen 
permeables a l’aigua  permet 
la sortida de l’aigua per òsmosi 
 ORINA CONCENTRADA. 

• En absència de vasopressina  el tub col·lector és impermeable a l’aigua  ORINA DILUÏDA. 
• La majoria de membranes són permeables a l’aigua. 
• Les cèl·lules de la nefrona distal contenen aquaporines. 

o Sobre la membrana apical. 
o Membrana de las vesícules de emmagatzematge citoplasmàtiques. 

• El AQP2 és el que esta regulat per la 
vasopressina. 

• Quan les concentracions de 
vasopressina són ↓  hi ha pocs porus 
per aigua a la mb apical i la AQP2 es 
troba emmagatzemada. 

• Quan la vasopressina és alliberada per 
la hipòfisis  arriba a cèl·lula diana  
s’uneix al receptor sobre la cara 
basolateral. 

• La unió activa  el sistema de 2n 
missatges  vesícules és mouen cap a 
la mb apical i es fusionin.  s’insereix als porus la AQP2 en la mb apical cèl·lula permeable a l’aigua.  
RECICLADO DE MEMBRANA. 

EFECTES PRESSIÓ ARTERIAL, VOLUM I OSMOLARITAT EN 
EL BALANÇ HÍDRIC 

• L’estímul més potent per l’alliberació de 
vasopressina és ↑ de l’osmolaritat plasmàtica. 

• La osmolaritat esta controlada per osmoreceptors 
 cèl·lules sensibles a l’estirament  activen 
neurones sensitives quan la osmolaritat ↑per 
sobre el llindar. 

• Els osmoreceptors primaris per l’alliberació de 
vasopressina es troben a l’hipotàlem . 
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• Quan la osmolaritat es troba per sota de 280mOsm  no es disparen  cessa l’alliberació de vasopressina 
per la hipòfisis. 

• Si la osmolaritat ↑ per sobre dels 280mOsm  s’estimulen  estimulen la secreció de vasopressina. 
• Les ↓ de la PA i el volum sanguini són estímuls menys potents. 
• Els receptors primaris per la ↓ són receptors sensibles a l’estirament de les aurícules. 
• La PA es controlada pels baroreceptors carotidis i aòrtics  inicien resposta cardiovascular. 
• PA i volèmia ↓ senyal al hipotàlem per la secreció de vasopressina. 

NANSA DE HENLE COM A MULTIPLICADOR DE CONTRACORRENT 

• La vasopressina és la senyal per la reabsorció d’aigua fora del túbul. 
• La clau de la capacitat renal per produir orina concentrada és la osmolaritat ↑ del interstici medul·lar. 
• Els sistemes d’intercanvi per contracorrent requereixen vasos sanguinis, arterials i venosos que passin molt 

aprop un dels altres i els seus fluxos de líquid es moguin  en direccions oposades. 
• Això permet la transferència  de calor o molècules d’un vas a un altre. 
• Procediment: 

o El filtrat prové del túbul proximal  flueix cap a la branca ascendent de la nansa de Henle. 
o La branca descendent es permeable a 

l’aigua però no transporta ions. 
o A mesura que la nansa s’enfonsa en la 

medul·la, l’aigua es mou per òsmosi des 
de la branca descendent  líquid 
intersticial.  

• El líquid es troba més concentrat a mesura que es 
mou més profund a la medul·la. 

• Als extrems de la nansa de Henle més llargues el 
filtrat arriba a concentracions de 1200mOsm. 

• El filtrat en les nanses més curtes no arriben a una 
concentració tant alta. 

• Quan el flux del líquid inverteix la direcció i entra a 
la branca ascendent de la nansa  propietats de 
l’epiteli del túbul canvien. 

• L’epiteli d’aquesta part és impermeable a l’aigua 
transporta activament Na+, K+ i Cl- fora del túbul 
en el líquid intersticial. 

• La pèrdua de solut des de la llum fa que la 
osmolaritat del filtrar ↓a la part inferior de la nansa fins a 100mOsm fins al punt on la nansa abandona la 
medul·la i entra al còrtex. 

• El resultat net = produir líquid intersticial hiperosmòtic en la medul·la i filtrat hipoosmòtic que abandona la 
nansa. 

• Al voltant del 25% de tota la reabsorció de Na+ i K+ té lloc en alguna branca de la nansa. 
• Alguns dels cotransportadors són: 

o C. Simportador NKCC. 
o Na+-K+-ATPasa. 
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EL VASOS RECTES ELIMINEN AIGUA 

• Aquets capil·lars s’enfonsen en la medul·la i després 
ascendeixen al còrtex. 

• La direcció del flux sanguini en els vasos rectes és oposada 
al filtrat en la nansa de Henle. 

• La major part de la sal expulsada de les branques 
ascendents han de romandre al líquid intersticial de la 
medul·la 

• I la major part de l’aigua que surt de les branques 
descendents ha de ser expulsada a la sang. 

• Els vasos rectes mantenen la hipertonía de la medul·la 
renal  intercanvi contracorrent. 

• Els soluts o aigua que abandonen el túbul es mouen cap als 
vasos rectes si existeix gradient de concentració. 

• A mesura que la sang s’aprofundeix a la medul·la va 
perdent aigua i guanyant soluts al fons té una 
osmolaritat elevada similar al líquid intersticial circulant (1200mOsm) 

• Posteriorment a mesura que flueix cap al còrtex la osmolaritat elevada atreu aigua.  
• El pas d’aigua als vasos recte   ↓ osmolaritat a la sang i impedeix que l’aigua dilueixi el líquid intersticial 

concentrat. 

ACCIÓ UREA  EN LA OSMOLARITAT INTERSTICI MEDUL·LAR 

• La alta concentració de soluts al interstici medul·lar es 
deu al NaCl. 

• Quasi el 50% dels soluts en el líquid és urea. 
• La urea és un producte del metabolisme dels AA. 
• La branca ascendent de la nansa de Henle i la porció 

terminal del túbul col·lector en la part interna de la 
medul·la  permeables a l’urea. 

• La regió del túbul col·lector conté cotransportadors 
d’urea. 

 

 

 

BALANÇ DE NA+ I VOLUM DEL LEC 

• Cada dia ingerim 9g NaCl/dia = 2 cullerades de sal = 155mOsm de Na+. 
• La [Na+] al LEC i al plasma = 140mOsm + 155mOsm de Na+ ingerit: 

o Bevem 1,1 L d’aigua per compensar la ingesta de sodi i mantenir la osmolaritat a 140mOsm.  ↑ 
PA. 

o Si no bevem aquets litres  osmolaritat al LEC ↑↑  XOC OSMÒTIC per les nostres cèl·lules. 
• ↑ de la osmolaritat desencadena dues respostes: 

o Alliberació vasopressina. 
o Set. 
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ALDOSTERONA : REGULACIÓ DEL NA+ 

• La reabsorció del Na+ en els túbuls distals i col·lectors  regulada per l’aldosterona. 
• És una hormona esteroidea. 
• Sintetitzada al còrtex de la glàndula suprarenal . 
• Alliberada en la sang, requeriment de proteïnes cotransportadores. 
• ↑ aldosterona  ↑activitat bomba Na+/K+- ATPasa  ↑ reabsorció de Na+. 
• Els llocs principals d’acció de l’aldosterona són:  

o 2a meitat del TCD. 
o Túbul col·lector. 

• El seu objectiu principal són les cèl·lules P o principals. 
• Les cèl·lules principals tenen en les membranes apicals canals permeables a Na+ i pel K+. 
• La aldosterona entra a les cèl·lules P  difusió simple. 
•  En la fase ràpida un cop dins es combina amb el receptor citoplasmàtic  canals Na+ i K+ ↑ temps 

d’obertura  ↑ les concentracions de Na+  Na+/K+- ATPasa se accelera i transporta el Na+ citoplasmàtic al 
LEC i el K+a la cèl·lula P. 

• El resultat és un ↑ ràpid de la reabsorció de Na+ i la secreció de K+. 
• En la fase lenta  canals de Na+ i K+ i bombes sintetitzats són  en les membranes de les cèl·lules apicals. 

Estímuls secreció de aldosterona 

 

 

 

 

 

 

• La reabsorció de Na+ no eleva directament la PA  la retenció de Na+ ↑ l’osmolaritat  estimula la sensació 
de set. 

• Quan bevem l’augment de volum del LEC  PA ↑ 
• Hi ha dos factors addicionals que modulen la alliberació de aldosterona en estat patològic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Actua directament sobre el còrtex glàndula suprarenal. 
  ↑[K+] 
    ↑síntesi aldosterona. 
ESTÍMULS 
    Desencadena la via renina- angiotensina II- aldosterona 
  ↓PA 
    Angiotensina II en plasma  senyal per la síntesi d’aldosterona 
 
 

 
  ↑Osmolaritat del LEC   inhibeix alliberació aldosterona en deshidratació 
 
FACTORS 
 
  ↓Na+ plasmàtic   Estimula la secreció d’aldosterona. 
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Via renina- angiotensina II – aldosterona 

• Angiotensina II  senyal habitual per la alliberació d’aldosterona. 
• La via comença quan les cèl·lules granulars juxtaposades en les arterioles de la nefrona secreten  renina. 
• La renina  converteix el angiotensinogen  angiotensina I. 
• Quan la angiotensina I es troba amb l’enzim convertidor d’angiotensina  angiotensina II. 
• Quan la angiotensina II arriba a la glàndula suprarenal  estimula l’alliberació de aldosterona. 
• La aldosterona inicia una sèrie de reaccions intracel·lulars que fan que els túbuls reabsorbeixin Na+. 
• Tots els estímuls que desencadenen aquesta via són sensibles a la PA ↓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influències angiotensina II 

• La angiotensina II té efectes importants 
sobre el balanç de líquids i PA. 

• Té els següents efectes: 
o ↑ Secreció vasopressina  els 

receptors per l’angiotensina a 
l’hipotàlem activen el reflex. La 
retenció de líquid al ronyó sota 
la influència de la vasopressina 
 ajuda a conservar la volèmia 
 manté la PA. 

o Estimula la set expandeix el 
volum sanguini i ↑ PA. 

o És un vasoconstrictor potent  
↑PA sense canvis en la volèmia. 

o La activació dels receptors per 
l’angiotensina II en el centre de 
control cardíac ↑ la eficàcia 
simpàtica al cor i als vasos 
sanguinis  Estimulació simpàtica  ↑volum minut i vasoconstricció  ↑ PA. 

 

 

 
   Directament sensibles a la PA. 
Cèl·lules granuloses  
   Responen a la PA ↓ en les arterioles   secreten renina. 
 
    Activades pel centre de control cardíac 
Neurones simpàtiques  
    PA ↓  acaben en cèl·lules granuloses  secreció renina. 
 
   Des de macula densa   cèl·lules granulars. 
Retroalimentació Estimula l’alliberació de renina 
paracrina  Flux líquid al túbul↑   alliberació subst. Paracrines   inhibeix secreció renina. 
   Flux líquid al túbul↓  senyal a cèl· granuloses   secreció renina. 
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PÈPTID NATRIURÈTIC ATRIAL (PNA) PROMOU L’EXCRECIÓ DE NA+ I AIGUA 

• PNA  hormona produïda per les cèl·lules miocardíaques del cor. 
• PNB pèptid natriurètic cerebral. 
• S’alliberen en les cèl·lules del miocardi quan s’estiren més del normal  quan hi ha un ↑ del volum sanguini. 
• ↑ Excreció de Na+ i aigua  mecanisme desconegut. 
• ↑ La superfície disponible per la filtració  a les cèl·lules mesangials. 

 

 

 

 

 

BALANÇ DE K+ 

• Només al voltant del 2% de la càrrega corporal de K+ es troba en el LEC. 
• Els mecanismes reguladors mantenen els nivells a un rang molt estret  35-5mEq/L. 
• L’equilibri de masses manté constant l’excreció i la digestió de K+. 
• Si el ingrés de K+ ↑ més que la excreció  K+ plasmàtic ↑  s’allibera aldosterona. 
• Aldosterona actua sobre les cèl·lules P  manté els canals iònics apicals oberts més temps i accelera la 

Na+/K+-ATPasa  ↑ excreció K+ renal. 
• És molt important mantenir el nivell de K+ Afecta al potencial de mb de la cèl·lula. 
• Si K+ ↓ (HIPOPOTASSÈMIA) més K+ abandona la cèl·lula potencial de MB més negatiu. 
• Si K+ ↑(HIPERPOTASSÈMIA)  més K+ s’acumula a la cèl·lula  despolaritza.  
• Si K+ ↓ per sota de 3mEq/L o ↑ més de 6mEq/L  cèl·lules musculars i nervioses alteren la seva funció. 
•  La hipopotassèmia produeix debilitat muscular  cèl·lules nervioses i musculars molt hipolaritzades és 

difícil que enviïn potencials d’acció. 
• La hiperpotassèmia fa més excitables els teixits excitables degut a la despolarització les cèl·lules són 

incapaces de repolaritzar-se completament  s’acaben tornant menys excitables  tenen potencials d’acció 
més petits o no en tenen. 

• Les alteracions del balanç de K poden ser resultat : 
o Malalties renals. 
o Pèrdua de K+ per diarrea. 
o Ús d’antidiürètics  que eviten que el ronyó pugui reabsorbir el K. 
o Deshidratació . 

• El balanç  de K també està lligat al  equilibri àcid-base. 

MECANISMES CONDUCTUALS EN EL BALANÇ DE SAL I AIGUA 

• La ingestió d’aigua i sal normalment són els mecanismes fonamentals per restablir els nivells de ambdós. 
• La set és un dels impulsos més poderosos  l’estimulació de certes regions del hipotàlem desencadenava la 

conducta d’ingestió de líquids. 
• Osmoreceptors hipotalàmics inicien la ingesta de líquids  osmolaritat ↑ 280mOsm. 
• La ingesta de líquids és suficient per calmar la set  no és necessari que l’aigua sigui reabsorbida perquè 

s’apagui. 
• Receptors de la boca i la faringe  responen a l’aigua freda  ↓ set i alliberació vasopressina. 
• La gana de sal és un impuls per aliments salats  passa quan nivell de Na+ ↓. 

 
     Renina 
  Inhibeixen alliberació  vasopressina  Reforcen l’efecte diürètic ↑ Excreció Na i aigua. 
PNA     Aldosterona  
      
  Actuen directament sobre el CCCV   PA ↓ 
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• Aquesta gana esta lligada a : 
o Aldosterona. 
o Angiotensina. 

• Els centres per la gana de sal estan situats al hipotàlem. 

EL CONTROL INTEGRAT DEL VOLUM I LA OSMOLARITAT 

• En cas de deshidratació es posen en marxa els següents mecanismes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ↓PA/VOLÈMIA                         ↑ OSMOLARITAT 

 Ronyó  FG↓  FG↑       PA↑    

        Vasoconst no aferent  constricció  

       CCCV    ↓[NaCl ]             Arterioles 

 

Parasimpàtic   simpàtic  producció renina     produeix ↓ i regula 

      Angiotensinogen  Ang I   Ang II    

     Cor     vasoconstricció  

   Arterial   venosa           ADH ↑  Producció aldosterona 

↑FC  ↑contractilitat       Resistència        

           Osmolaritat     Reabsorció Na+ 
         (sensació set)     
             
          
  ↑PA  Reabsorció          Activa    ↑ Eliminació de K 
       Aigua  
 
 
 
 
 ↑OSMOLARITAT  hipotàlem       
               Osmoreceptors       
                     
 
     ↑ ADH    Sensació set 
 
 
              ↑ Osmolaritat  
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• En cas d’augment de volum es desencadenen els processos següents: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Més informació mirar pàgina 661-662 Silverton) 

EQUILIBRI ÀCID-BASE 

• El pH d’una solució és mediada per la [H+] 
• L’escala de pH es troba entre un rang de 0-14: 

o pH= 7  neutre. 
o pH> 7  bàsic. 
o pH < 7  àcid. 

• El rang normal de pH del cos és entre 7,35-7,45. 
o pH inferior a 7.35  ACIDOSI. 
o pH superior a 7.45  ALCALOSI. 

• Mantenir el pH constant és mantenir la [H+]. 

      ENEMA 
 
 
 PA↑     Volèmia ↓     OSMOLARITAT ↓ 

 
receptors      

 
Ronyó  Baroreceptors 
           CCCV    R. Auriculars         Hipotàlem 
       

             
SNP+ 

-SNS         PNA*  Aldosterona↓   Osmoreceptors 
 

       ↓FC 
↑FC  vasodilatació      eliminació Na+                       ↓ADH  
Contractilitat          i H2O 
 
 
          Diüresis 
 
 
     ↓ Volèmia           PA ↓ 
 
 
 
       *PNA 
     
 
 Hipotàlem  Ronyó   Aldosterona    
 
 
    ↓ADH  Relaxació  Reabsorció Na+↑ 
    Cèl· mesangials  
 
         

    ↑FG    osmolaritat ↑ 
 
  DIÜRESIS 
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CO2 +H2O    H2CO3        H+ + HCO3
- 

• S’utilitzen els valors plasmàtics com indicador de pH del LEC i de tot el cos. 
• Les proteïnes intracel·lulars, enzims  o canals de membrana, són especialment sensibles als canvis de pH  la 

seva funció depèn de la seva forma tridimensional. 
• Els canvis de pH alteren la seva estructura terciària interacció amb els ponts d’hidrogen  alteració 

estructures tridimensionals i l’activitat. 
• El sistema nerviós en condicions d’acidosi redueix la seva activitat  les neurones es tornen menys 

excitables  depressió SN. 
• En canvi en situacions d’alcalosi  neurones hiperexcitables. 
• Les alteracions de la [H+] s’associen amb alteracions en el balanç de K+. 

o Part del transport renal mou ions K+/H+ com un cotransportador bidireccional 
o Acidosis  ronyons excreten H+ i reabsorbeixen K+. 
o Alcalosis  els ronyons excreten K+ i reabsorbeixen H+. 

FONTS DE L’ORGANISME D’ÀCIDS I BASES 

• Els H+ provenen tant dels aliments com del metabolisme intern. 
• L’organisme ha de fer una ingesta superior d’àcids que no pas de bases 

Ingrés d’àcids 

• Molts intermediaris metabòlics i aliments són àcids. 
• Exemples d’àcids orgànics serien: 

o Aminoàcids. 
o Àcids grassos. 
o Intermediaris del cicle de l’àcid cítric. 
o Àcid làctic. 

• La font més important de producció d’àcid  respiració 
aeròbia. 
 

 

• Aquesta reacció té lloc: 
o Plasma sanguini. 
o Totes les cèl·lules. 

• Els mecanismes reguladors eviten que el CO2 s’acumuli en l’organisme de forma lenta. 
• En certes cèl·lules aquesta reacció es dóna de forma més ràpida presència d’anhidrasa carbònica  

conversió CO2 +H2O aH2CO3. 

MECANISMES HOMEOSTÀTICS QUE PERMETEN L’ELIMINACIÓ DE H+ 

 

 

 

 

 

 

Sistemes amortitzadors de p, buffers o solucions tamponadores 

 
        Proteïnes 
   Sistemes amortitzadors de pH  Solucions amortitzadores de bicarbonat. 
        Solucions amortitzadores de fosfat. 
MECANISMES 
   Pulmons    Eliminació CO2. 
 
   Ronyons    Excreció renal de H+. 
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• Un buffer és una molècula que modera els canvis de pH al combinar-se amb el H+ o lliurar-lo. 
• Aquets amortitzadors es troben tant dins de les cèl·lules com al plasma. 

Les proteïnes 

• És el sistema més abundant del líquid intracel·lular (LIC) i plasma sanguini. 
• Les proteïnes poden amortitzar tant àcids com bases. 

 

 

 

 

 

• Les solucions tamponadores de proteïnes són: 
o Dins la cèl·lula  proteïnes intracel·lulars. 
o Plasma sanguini  albúmina. 
o Eritròcits  hemoglobina.  

Sistema amortitzador de l’àcid carbònic – ió bicarbonat 

• És un ió significatiu tant en el LIC com al LEC. 
• La concentració plasmàtica de bicarbonat  24mEq/L. 
• El ió bicarbonat  actua com una base dèbil  capta H+  pot eliminar l’excés. 

 

 

• El ronyó sintetitza i reabsorbeix el bicarbonat filtrat  el ió es recupera. 
• L’àcid carbònic  actua com a un àcid dèbil  cedeix H+ al medi. 
• Àcid = substància que és capaç de cedir H+ al medi. 
• Base = aquella substància que és capaç d’acceptar H+ del medi. 

Sistema tamponador fosfat 

• HPO4
-2 (fosfat monoàcid)  base dèbil capta protons del medi. 

 

 

• H2PO4
- (fosfat diàcid)  àcid dèbil  cedeix protons al medi. 

 
 

  

 

 

 

 
  Grup carboxil (COOH)   actua com a un àcid quan el pH ↑. 
PROTEÏNA 
  Grup amino (NH2)  Actua com a base quan el pH ↓. 
 
    NH2 + H+  NH3

+ 

Hb-O2 + H+    Hb- H+ + O2 

Oxihemoglobina      Hb reduïda    Teixits 

H+ + HCO3
-  H2CO3   H2O + CO2 

Expirat pels pulmons 

HPO4
-2 + H+   H2PO4

- 

H2PO4
-  HPO4

-2 
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CO2 +H2O    H2CO3     H+ + HCO3
- 

Ventilació pulmonar 

• La ventilació normalment s’ajusta per equilibrar-se amb la taxa metabòlica  manteniment PCO2 normal. 
• El H2CO3 produït es converteix en CO2 i s’excreta als pulmons. 

 

 

• Canvis en la freqüència i profunditat de la ventilació alteren el pH sanguini en pocs minuts. 

 

 

 

 

• Perquè de forma habitual no es produeixin aquestes variacions en el pH la freqüència i profunditat de les 
ventilacions estan regulades  Retroalimentació -. 

• Dos estímuls associats a pH desencadenen la resposta reflexa: 
o H+ 
o CO2 

• ↓pH plasmàtic  detectat pels quimioreceptors centrals i perifèrics  estimulen a l’àrea inspiratòria del 
centre regulador diafragma i altres músculs es contrauen amb  més força i freqüència  expirem més CO2 i 
restaurem el pH. 

• La ventilació es directament afectada pels quimioreceptors carotidis i aòrtics. 
• Els quimioreceptors centrals del bulb raquidi no poden respondre directament als canvis de pH  els ions H+ 

no poden travessar la barrera hemoencefàlica  els canvis de pH alteren la PCO2 i CO2  activen 
quimioreceptors centrals. 

Els ronyons 

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

o Forma directe  excretant o reabsorbint H+. 
o Indirecte  modificant el ritme de reabsorció d’HCO3-. 

• El pH de l’orina pot ser molt àcid  4,5. 

 

 

 

 

• ACIDOSIS  el ronyó excreta H+ a la llum del túbul mitjançant transport actiu directe o indirecte. 
• ALCALOSIS  el ronyó reabsorbeix H+. 

 

 

 
  Hiperventilació  Expirem + CO2  ↑pH líquids corporals = ALCALOSI 
CANVIS 
  Hipoventilació   Expirem – CO2  ↓pH líquids corporals = ACIDOSI 
 
 
 

 
   NH4  NH3 + H+  NH4

+ 
AMORTIDORS 
   HPO4

2-  HPO4
2- + H+   H2PO4

- 
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Túbul contornejat proximal secreta i reabsorbeix H+ 

• La major part del HCO3
- ha de ser reabsorbit pel túbul proximal per mètodes indirectes. 

• Mecanisme: 
o El H+ es secretat des de la cèl·lula del túbul proximal  llum a canvi de Na+ filtrat. 
o El H+ es combina amb el HCO3- 

filtrat  Forma CO2 a la llum. 
o El CO2 difon en la cèl·lula 

tubular  es combina amb 
l’aigua  H2CO3 ↔ H+ + HCO3

- 
en el citoplasma. 

o El H+ nou es secretat reemplaça 
al H+ de la llum combinat al pas 
2. 

o El HCO3
- del pas 3  transportat 

fora de la cèl·lula sobre la cara 
basolateral pel cotransportador 
simportador HCO3

- - Na+. 
• Fins aquí el resultat net és : reabsorció 

de Na+ i HCO3- i secreció d’H+. 
• Un altre mecanisme de reabsorció de bicarbonat i excretat H+  metabolisme glutamina: 

o La glutamina a la cèl·lula del túbul perd els seus 2 grups amino  es converteix en NH3 amorteix el 
H+ i es converteix en ió amoni. 

o El ió amoni es transportat  llum a canvi de Na+. 
o La molècula d’ α- acetoglutamat  metabolitzada a més del HCO3

-  transportat a la sang junt amb 
el Na+. 

• El resultat final d’aquestes vies és : reabsorció de NaHCO3. 
 

 

 

 

 
        Porta Na+ dintre la cèl·lula epitelial. 
   Contratransportador Na+ - H+  
        Es mou contragradient de [] cap a la llum. 
 
   Cotransportador simportador  Mou Na+ i HCO3

- fora la cèl·lula  LEC. 
   Basolateral de Na+-HCO3

-   
        Transportador actiu. 
MECANISMES 
   H+ - ATPasa    Utilitza energia ATP per acidificar l’orina. 
 
        Introdueix H+ a l’orina a canvi de K+. 
    
   H+ - K+ -ATPasa    Contribueix al desequilibri de K+. 
 
   Cotransportador Na+-NH4+  Mou NH4+ a la llum a canvi de Na+. 
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Nefrona distal controla l’excreció d’àcid 

• Les cèl·lules intercalades o 
cèl·lules I  tenen una alta 
quantitat d’anhidrasa carbònica. 

• Aquest enzim permet la ràpida 
transformació  del CO2 i aigua  H+ 
i HCO3

-. 
• Els ions H+ bombejats a fora de la 

cèl·lula .  
• El bicarbonat abandona la cèl·lula 

 intercanviador cotransportador 
bidireccional de HCO3

--Cl-. 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNS DE L’EQUILIBRI ÀCID-BASE 

ACIDOSIS RESPIRATÒRIA 

• Es produeix quan la hipoventilació alveolar condueix a la retenció de CO2 i PCO2 plasmàtiques ↑. 
• Algunes situacions en que es produeix són: 

o Depressió respiratòria  per fàrmacs. 
o ↑ resistència vies aèries en l’asma. 
o Deteriorament del intercanvi de gasos per fibrosi pulmonar. 
o Pneumònia greu. 
o Distròfia muscular. 

• La causa més freqüent és  la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) o emfisema. 

 

 

• L’acidosi respiratòria condueix a una ↓pH i ↑[HCO3
-]. 

• Qualsevol compensació ha de ser a nivell renal amb l’excreció de H+ i reabsorció de HCO3
-. 

ACIDOSIS METABÒLICA 

• Passa quan l’aportació en la dieta i metabòlic de H+ excedeix la seva excreció. 
• Causes: 

o Acidosis làctica. 
o Cetoacidosis  Diabetis mellitus. 

• Les substàncies que ho poden produir són: 
o L’aspirina. 

     
     Excreció de H+. 
   Tipus A       ACIDOSI.  

Reabsorció de HCO3
-  i K+. 

CÈL·LULES 
INTERCALADES    Reabsorció de H+. 
   Tipus B      ALCALOSI.  
     Excreció de HCO3

- i K+. 
 

↑CO2 + H2O   H2CO3   ↑H+ + HCO3
-↑ 
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↑CO2 + H2O   H2CO3   ↑H+ + HCO3
-↓ 

↓CO2 + H2O   H2CO3   ↓H+ + HCO3
-↓ 

↓CO2 + H2O   H2CO3   ↓H+ + HCO3
-↑ 

o Metanol. 
o Etilenglicol. 

• Es pot expressar mitjançat la següent equació 

 

 
• La [H+] ↑ pels H+ que aporten els àcids metabòlics. 
• L’acidosi també es pot donar si es perd molt HCO3

-. 
• Un exemple n’és la diarrea. 

ALCALOSI RESPIRATÒRIA 

• És resultat de la hiperventilació. 
• La PCO2 plasmàtica ↓↓. 

 
 

•  
• Una causa de l’alcalosi respiratòria seria : 

o Ventilació artificial excessiva. 
• Fisiològicament la causa seria: 

o Hiperventilació histèrica causada per l’ansietat. 
• Si això passa s’ha de fer respirar al pacient en una bossa de paper  així al respirar retorna el CO2 perdut  

PCO2 ↑ i es corregeix el problema. 
• L’únic mètode de compensació seria per part del sistema renal  excretant el HCO3

- i reabsorbint el H+. 

ALCALOSI METABÒLICA 

• Té dos causes freqüents: 
o Vòmits excessius del contingut gàstric. 
o Ingestió excessiva d’antiàcids que tenen bicarbonat. 

• La alcalosi ↓[H+]. 

 

 
• La compensació respiratòria és un mètode ràpid. 
• ↑del pH i la ↓ PCO2  deprimeixen la ventilació  s’exhala menys CO2  ↑PCO2 ,[H+] i HCO3

-. 
• La resposta renal  excreta HCO3

- i reabsorbeix H+. 
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