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1.Economisirea şi epurarea renală a apei

Apa se filtrează glomerularApa se filtrează glomerular
Din FPR = 600 Din FPR = 600 ml/minml/min ⇒⇒ 125 ml125 ml//minmin FG  FG  -- urina urina 
primarprimarăă (= (= ultrafiltrat ultrafiltrat de plasmde plasmăă, , izoton izoton = 300 = 300 mOsmmOsm//l) l) 
= = 180 l180 l//zizi

Prin procese tubularePrin procese tubulare
((reabsorbţie reabsorbţie ↑↑ = 99= 99--99,5%)99,5%)

1,5 l1,5 l//zi urinăzi urină finală finală cu cu osmolaritatea osmolaritatea ≅≅ 600600--800 800 
mOsmmOsm//l (limite extreme 50l (limite extreme 50--12001200 mOsmmOsm//l)l)
Debit urinar = 1Debit urinar = 1--2 ml2 ml//min min (limite: 0,5(limite: 0,5--20 ml20 ml//minmin))
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Reabsorbţia tubulară a apei (99-99,5%):

Tub Tub proximalproximal: se : se reabsoarbe reabsoarbe 65% din FG = “65% din FG = “reabsorbţie reabsorbţie 
obligatorie”:obligatorie”:

“solvent drag” = trecerea pasivă a apei+constituenţi “solvent drag” = trecerea pasivă a apei+constituenţi 
micromolecularimicromoleculari,, paracelularparacelular,, din lumendin lumen tubtub în sânge;în sânge;

ppe bază de gradient osmotic şi e bază de gradient osmotic şi oncoticoncotic
transcelulartranscelular -- pe baza gradientului electrochimic pe baza gradientului electrochimic 
determinat de absorbţia Nadeterminat de absorbţia Na++ ((aquaporine aquaporine tip I)tip I)

Ansa Ansa HenleHenle
SSD SSD -- permeabil permeabil pt pt apă apă ⇒⇒ reabsreabs. apa pe baza . apa pe baza ∆∆osmotic osmotic 

corticocortico--papilar; papilar; 
-- impermeabil pt. impermeabil pt. iioni + oni + uureeree

ReabsReabs. ap. apăă 15%15%--20% 20% ⇒⇒ Segment de concentrare a Segment de concentrare a 
urinei (1200 urinei (1200 mOsmmOsm//l)l)



2004 Dr. Carmen Bunu

SSA   SSA   -- impermeabil pt. apă; impermeabil pt. apă; 
-- permeabil pt. permeabil pt. iioni oni ((NaNa++) +) ++ uree+ uree

Diluarea urineiDiluarea urinei
SGA   SGA   -- impermeabil pt. impermeabil pt. aapăpă ++ uree; uree; 

-- permeabil pt. permeabil pt. ioniioni ((NaNa++))
Diluarea urinei (Diluarea urinei (< < 300 300 mOsmmOsm//l)l)

Ansa Ansa Henle Henle realizeazrealizeazăă disocierea disocierea reabsreabs. apei de . apei de ioniioni
Pe SGA acPe SGA acţţioneazioneazăă diureticele de ansdiureticele de ansăă ((FurosemidFurosemid))

↓↓ reabsreabs. Na. Na++ şşi ali alţţi ionii ioni
↓↓ ∆∆ osmotic cosmotic corticoortico--papilarpapilar

⇒⇒ ↓↓ capac. de concentrare capac. de concentrare şşi dilui diluţţie a urineiie a urinei

elimineliminareare 2020--30%FG30%FG
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TCD (1/3 terminal) + TCTCD (1/3 terminal) + TC: primesc 15% din FG: primesc 15% din FG
primele 2primele 2//3 ale TCD + SGA al AH = segment de diluţie3 ale TCD + SGA al AH = segment de diluţie
ultima 1ultima 1//3 a TCD + TC: 3 a TCD + TC: reabsreabs. apei dep. apei dependentendentă de ADH ă de ADH 
(8(8--14% FG)14% FG)
Rolul ADH: Rolul ADH: rrăăspunde de spunde de ““reabsreabs. facultativ. facultativăă”” a apei, prin a apei, prin 
care asigurcare asigurăă diluareadiluarea//concentrarea urinei concentrarea urinei îîn funcn funcţţie de ie de 
necesitnecesităţăţi (i (ADH are rolul majorADH are rolul major):):

ADH ADH ↑↑↑↑ ⇒⇒ reabsreabs. . ↑↑↑↑ de apde apăă ⇒⇒ elimelim. . ↓↓ de urinde urinăă cu cu 
osmolosmol. . ↑↑ ⇒⇒ oligurie (oligurie (↓↓ diureza) + concentratdiureza) + concentratăă
↓↓↓↓ ADH ADH ⇒⇒ reabsreabs. . ↓↓↓↓ de apde apăă ⇒⇒ elimelim. 15% din FG . 15% din FG 
cu cu osmolosmol. . ↓↓↓↓ ⇒⇒ poliurie + diluatpoliurie + diluatăă ⇒⇒ DIABET DIABET 
INSIPIDINSIPID
Reglarea secreReglarea secreţţiei de ADH depinde de:iei de ADH depinde de:

•• OsmolOsmol. mediului intern: . mediului intern: ↑↑ osmolosmol. . ⇒⇒ ↑↑ ADHADH
•• VolemieVolemie: : ↓↓ volemiavolemia ⇒⇒ ↑↑ ADHADH
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Mecanisme de control ale eliminării renale de apă şi Na+

1.1. FeedFeed--back tubuloback tubulo--glomerular (MD glomerular (MD -- osmoRecosmoRec) :) :
-- ↓↓ FG FG ⇒⇒ ↓↓ NaNa++ la MD la MD ⇒⇒ VDVDaaaa ((??)) + + VCVCaeae (A(Ag IIg II) ) 
-- ↑↑ FG FG ⇒⇒ ↑↑ NaNa++ la MD la MD ⇒⇒ VVCCaaaa (A(Ag IIg II))

2.2. Reglarea diurezei şi Reglarea diurezei şi natriurezei natriurezei dependente de TAdependente de TA::
-- ↓↓ TATA ⇒⇒ RenalRenal -- ↓↓ FG (existFG (existăă autoreglare)autoreglare)

-- ↑↑ ReabsReabs. . apaapa + Na+ Na++

-- ↑↑ SRAASRAA

3.3. SNVS SNVS -- VVCCaaaa ⇒⇒ ↓↓ FG FG 
-- ↑↑ ReabsReabs. . apaapa + Na+ Na++

-- ↑↑ SRAASRAA
4.4. Mecanisme hormonale:Mecanisme hormonale:

FG= N

↓↓ Eliminarea 
apă + Na+

↓↓Eliminarea 
apă + Na+

Stimulare

↓↓ TA, TA, ↓↓ VolemieVolemie
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ADHADH: : ↑↑ reabsreabs. apa 8. apa 8--14%FG (rol major) 14%FG (rol major) -- în ½ TD + TCîn ½ TD + TC
AldosteronulAldosteronul:: ↑↑ reabsreabs. Na. Na++ şi secreţia Kşi secreţia K++ (activ)(activ)

↑↑ reabsreabs.. ClCl-- +HCO+HCO33
-- (pasiv) (pasiv) 

↑↑ reabsreabs. secundară apa . secundară apa 

AngiotensinaAngiotensina IIII : : 
-- la glomerul: la glomerul: -- ↓↓ AgAg II II ⇒⇒ VVccaeae ⇒⇒ menmenţţine FGine FG

-- ↑↑ AgAg II II ⇒⇒ VVccaaaa ⇒⇒ ↓↓ FGFG
-- la la tubitubi: : ↑↑ reabsreabs. de ap. de apăă şşi Nai Na++

CatecolamineleCatecolaminele : : ↓↓ diureza + diureza + ↑↑ reabsreabs. de ap. de apăă şşi Nai Na++

ANPANP : : -- ↑↑ FG + inhibă SRAA FG + inhibă SRAA 
-- ↑↑ diureza diureza şşi i natriurezanatriureza

UrodilatinUrodilatin : : ↑↑ diureza diureza şşii natriurezanatriureza

⇒⇒ ↓↓ DiurezaDiureza

⇒⇒ ↓↓ DiurezaDiureza
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ClClosmosm = cantitatea de plasmă epurată de solviţi/= cantitatea de plasmă epurată de solviţi/minmin

ClClosmosm = = = = == 2 ml2 ml/min/min

ClCl. ap. apăă liberliberăă = rata la care se excret= rata la care se excretăă de cde căătre rinichi apa tre rinichi apa 
liberliberăă de solvide solviţţi:  i:  ClCl HH22OO= V = V –– ClClOsm Osm 

DacDacăă ClCl HH22O O negativ negativ ⇒⇒ urinurinăă hipertonhipertonăă (ioni excreta(ioni excretaţţi i îîn n 
exces exces şşi i apa este conservatapa este conservatăă))
DacDacăă ClCl HH22O O pozitiv pozitiv ⇒⇒ urinurinăă hipotonhipotonăă (ap(apăă excretatexcretatăă îîn n 

exces)exces)
Dacă Dacă ClCl HH22O O = 0 = 0 ⇒⇒ urinurinăă izotonizotonăă

Sarcina Sarcina osm osm = 600 = 600 mOsmmOsm/zi/zi
Capac. Capac. maxmax de concentrare a urinei = 1.200 de concentrare a urinei = 1.200 mOsmmOsm/zi/zi
VolVol. . minmin obligatoriu de urinobligatoriu de urinăă = 0,5 l/zi= 0,5 l/zi

Posm
VUosm×

mOsm/l 300
1ml/min600mOsm/l×

ClearanceClearanceosmoticosmotic
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2.Economisirea şi epurarea renală a Na+

[[NaNa++] = 142] = 142 mEqmEq/l, principalul cation plasmatic/l, principalul cation plasmatic
Necesar NaNecesar Na++ = 10= 10--2020 mEqmEq/zi/zi
Consum NaConsum Na++ = 100 = 100 -- 200200 mEqmEq/zi/zi
la nivel renal: la nivel renal: 

NaNa++ se filtrează glomerularse filtrează glomerular
reabsorbţiereabsorbţie tubulară tubulară ↑↑ (99(99--99,5%)99,5%)
excreexcreţţie Naie Na++ ↓↓ (150(150 mEqmEq/zi)/zi)
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Reabsorbţia tubulară a Na+ (99-99,5%):

Tub Tub proximalproximal: se : se reabsoarbe reabsoarbe 65% din Na65% din Na+ + din FG:din FG:
la polul apical:la polul apical:

cotransportcotransport NaNa++/altă substanţă (G, AA, fosfat, lactat),/altă substanţă (G, AA, fosfat, lactat),
antiportantiport NaNa++/H/H++

paracelularparacelular -- “solvent drag” = trecerea pasivă a apei + “solvent drag” = trecerea pasivă a apei + 
constituenţi constituenţi micromolecularimicromoleculari,, paracelularparacelular,, din lumendin lumen
tubtub în sânge, în sânge, ppe bază de gradient osmotic şi e bază de gradient osmotic şi oncoticoncotic

la polul bazal:la polul bazal:
TA: pompa NaTA: pompa Na++/K/K++

TP pe baza TP pe baza ∆∆ electroelectro--chimicchimic
Raport Raport reabsorbţiereabsorbţie: 10 Na: 10 Na++ + 2 HCO+ 2 HCO-- şi 8şi 8 ClCl--
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AnsaAnsa HenleHenle: se : se reabsoarbe reabsoarbe 2020--25% din Na25% din Na++::
SSD: impermeabil pt. ioni şi ureeSSD: impermeabil pt. ioni şi uree
SSA:SSA: reabsreabs. Na. Na++: TP (: TP (∆∆ osmosm))
SGA:SGA: reabsreabs. Na. Na++::

TP (TP (∆∆ osmosm))
TA (TA (cotranspcotransp. Na. Na++/K/K++/2Cl/2Cl--) ) -- blocat de diuretice de ansablocat de diuretice de ansa
antiportantiport NaNa++/H/H++

la pol bazal: la pol bazal: -- TA (pompa NaTA (pompa Na++/K/K++) sau TP 

Segment diluţie urina
(1200 →<150 mOsm/l)

) sau TP 
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TCD (1/3 terminal) şi TCTCD (1/3 terminal) şi TC: se : se reabsoarbe reabsoarbe 55--10% din Na10% din Na++::
dependent de hormoni:dependent de hormoni:

Aldosteron: Aldosteron: 
•• la pol apical: la pol apical: ↑↑ permeabilitatea permeabilitatea ptrptr. Na. Na++ şşi Ki K++

•• la pol bazal: stimulare pompa Nala pol bazal: stimulare pompa Na++/K/K++ ⇒↑⇒↑ ReabsReabs. . 
NaNa++ şşi secrei secreţţia Kia K++ + + ↑↑ ReabsReabs.. ClCl-- şşi HCOi HCO33

-- şşi api apăă
ADH: rol secundar în ADH: rol secundar în ↑↑ ReabsReabs. Na. Na++

AngiotensinaAngiotensina II: II: ↑↑ ReabsReabs. Na. Na++

CatecolamineCatecolamine: : ↑↑ ReabsReabs. Na. Na++

ANP: ANP: ↓↓ ReabsReabs. Na. Na++

Urodilatin Urodilatin (secretat de TD şi TC): (secretat de TD şi TC): ↓↓ ReabsReabs. Na. Na++ şi apăşi apă
schimburi ionice: schimburi ionice: ReabsReabs. Na. Na++ şi secreţie de Hşi secreţie de H++, K, K++, NH, NH44

++
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Mecanisme de control ale eliminării renale de apă şi Na+

1.1. FeedFeed--back tubuloback tubulo--glomerularglomerular (MD (MD -- osmoRecosmoRec) :) :
-- ↓↓ FG FG ⇒⇒ ↓↓ NaNa++ la MD la MD ⇒⇒ VDVDaaaa ((??)) + + VCVCaeae (A(Ag IIg II) ) 
-- ↑↑ FG FG ⇒⇒ ↑↑ NaNa++ la MD la MD ⇒⇒ VVCCaaaa (A(Ag IIg II))

2.2. Reglarea diurezei şi Reglarea diurezei şi natriurezei natriurezei dependente de TAdependente de TA::
-- ↓↓ TATA ⇒⇒ RenalRenal -- ↓↓ FG (existFG (existăă autoreglare)autoreglare)

-- ↑↑ ReabsReabs. . apaapa + Na+ Na++

-- ↑↑ SRAASRAA

3.3. SNVSSNVS -- VVCCaaaa ⇒⇒ ↓↓ FG FG 
-- ↑↑ ReabsReabs. . apaapa + Na+ Na++

-- ↑↑ SRAASRAA
4.4. Mecanisme hormonaleMecanisme hormonale::

FG= N

↓↓ Eliminarea 
apă + Na+

↓↓Eliminarea 
apă + Na+

Stimulare

↓↓ TA, TA, ↓↓ VolemieVolemie



2004 Dr. Carmen Bunu

Relaţia între TA şi aportul/eliminarea renală de Na+
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Relaţia între TA şi aportul/eliminarea renală de Na+ în 
condiţii normale şi HTA 
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3.Economisirea şi epurarea renală a K+

[[KK++]]plpl = 4,5 = 4,5 mEqmEq/l,/l,
principalul cation IC (98%)principalul cation IC (98%)
creşterea creşterea [[KK++]]plpl ⇒⇒ tulburtulburăări de ritm ri de ritm ⇒⇒ stop cardiacstop cardiac
menţinerea menţinerea [[KK++]]plpl depinde în principal depinde în principal de funcţia renalăde funcţia renală

la nivel renal: la nivel renal: 
KK++ se filtrează glomerularse filtrează glomerular
reabsorbţiereabsorbţie tubulară tubulară ↑↑ (90%)(90%)
existexistăă şşi secrei secreţţie de Kie de K++

excreexcreţţie Kie K++ ↓↓
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Reabsorbţia Reabsorbţia şi secreţia tubulară a Kşi secreţia tubulară a K++

Tub Tub proximalproximal: : ReabsReabs. 65% din K. 65% din K++,, paracelularparacelular (solvent drag) (solvent drag) 
AnsaAnsa HenleHenle: : ReabsReabs. 20. 20--25% din K25% din K++::

SSD: impermeabil pt. ioni şi ureeSSD: impermeabil pt. ioni şi uree
SSA:SSA: reabsreabs. K. K++: TP (: TP (∆∆ osmosm))
SGA:SGA: reabsreabs. K. K++::

TP (TP (∆∆ osmosm))
TA (TA (cotranspcotransp. Na. Na++/K/K++/2Cl/2Cl--) ) -- blocat de diuretice de ansablocat de diuretice de ansa

TCD (1/3 terminal) şi TCTCD (1/3 terminal) şi TC (Segment de finalizare a urinei):(Segment de finalizare a urinei):
ReabsReabs. 5%. 5% + + Secreţie KSecreţie K++ cu ajutorul pompei Nacu ajutorul pompei Na++/K/K++⇒⇒
aici se determinaici se determinăă cantitatea de Kcantitatea de K++ eliminateliminatăă
Controlată de: Controlată de: --[K][K]plpl

--AldosteronAldosteron::-- PA: PA: ↑↑ permeabilitatea permeabilitatea pt pt K K ++

-- PB:  stimulare pompa NaPB:  stimulare pompa Na++/K/K++

--EAB: EAB: competicompetiţie între eliminarea Kţie între eliminarea K++ şi Hşi H+

Segment diluţie urina
(1200 →<150 mOsm/l)

+
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4. Economisirea renală de Cl-

[[ClCl--]]plpl = 110= 110 mEqmEq/l/l, , principalul anion extracelular principalul anion extracelular 
RRenal: se filtreazenal: se filtreazăă integral glomerularintegral glomerular, , se se reabsoarbereabsoarbe tubular tubular 
9999--99,5% 99,5% ⇒⇒ se eliminse eliminăă ↓↓ îîn urinn urinăă
ReabsorbReabsorbţţia Clia Cl--

TTCCPP: 70: 70--80% prin TP: urmeaz80% prin TP: urmeazăă NaNa++ + + depinde de EAB   depinde de EAB   
raportraport: : 10 Na10 Na+ + antreneazantreneazăă 22 HCOHCO33

-- ++ 88 ClCl-- ((mai ales mai ales îîn ultima n ultima 
parte a TCPparte a TCP))

AHAH:: SGA +SGA + primele primele 2/3 TD: 2/3 TD: 
la Pol apical:la Pol apical: cotransportcotransport (T(TAA) Na) Na++//KK++//2Cl2Cl--

la la Pol bazalPol bazal:: TP TP 
aiciaici acacţţioneazioneazăă diureticele de ansdiureticele de ansăă, care blocheaz, care blocheazăă reabsorbreabsorbţţia ia 
ClCl-- şşi Nai Na++ şşi secundar de api secundar de apăă ⇒⇒ ↑↑ diurezadiureza + + ↓↓ volemiavolemia

TCD TCD ((1/3 terminal1/3 terminal)) +TC+TC:: reabsorbreabsorbţţiaia ClCl-- dependentdependentăă de de 
Aldosteron:Aldosteron: reabsorbreabsorbţţiaia NaNa++ antreneazantreneazăă pasivpasiv reabsorbreabsorbţţia ia 
dede ClCl-- ++ HCOHCO33

--..
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5. Economisirea renală de Ca2+ şi  Mg2+

CaCa2+ 2+ important pentru excitabilitateimportant pentru excitabilitatea a neuroneuro--muscularămusculară
[Ca[Ca2+2+]]plpl == 5mEq/l = 95mEq/l = 9--11 mg %   11 mg %   
Repartiţia Repartiţia CaCa2+2+ : : 

9999%% îîn os (rezervor Can os (rezervor Ca2+2+)),,
1% 1% exextratracelcel,,
0,1 % 0,1 % ICIC

In plasma:In plasma:
40 %40 % CaCa legat de proteine (albumine)legat de proteine (albumine) ⇒⇒ NU se NU se FGFG
50 % Ca50 % Ca2+2+ ionizationizat ((↑↑ în acidoză)în acidoză)⇒⇒ se filtreazse filtreazăă glomerularglomerular
10 % Ca 10 % Ca neionizatneionizat, legat de anioni (fosfat Ca, legat de anioni (fosfat Ca2+2+, citrat , citrat 
CaCa2+2+) ) ⇒⇒ se filtreazse filtreazăă glomerularglomerular

CaCa2+2+ din FG din FG sse e reabsoarbereabsoarbe tubular tubular ↑↑ 9898--99 % 99 % 
CaCa2+2+ se eliminse eliminăă ↓↓ îîn urinn urinăă (1%)(1%)..
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ReabsorbReabsorbţţiaia CaCa2+2+: : 
TTCCPP: 65 %  din Ca: 65 %  din Ca2+ 2+ FGFG prinprin::

““solvent dragsolvent drag””
TA: ATPTA: ATP--azazăă CaCa2+2+ dependentdependentăă ⇒⇒ reabsorbreabsorbţţiaia activactivăă de Cade Ca2+2+ la la 
nivelul membranei bazale completeaznivelul membranei bazale completeazăă TTPP

AH AH -- SGASGA: 20 % : 20 % -- 30 %30 %
TCDTCD (1/3(1/3 terminalterminal)) + TC+ TC : 5: 5--10 % 10 % 

ReabsorbReabsorbţţiaia CaCa2+2+ depinde dedepinde de::
PTH PTH şşi vitamina Di vitamina D33 (CTL): (CTL): ↑↑ RReabsorbeabsorbţţiaia CaCa2+2+ ((mai mai 

ales în ales în AH + TDAH + TD)) şi şi ↑↑ Excreţia fosfatuluiExcreţia fosfatului
CalcitoninaCalcitonina: : ↑↑ RReabsorbeabsorbţţiaia CaCa2+2+

Fosfatul plasmatic: Fosfatul plasmatic: ↑↑ PTH PTH ⇒⇒ ↑↑ RReabsorbeabsorbţţiaia CaCa2+2+

EAB: EAB: AcidozAcidozaa ↑↑ ReabsorbReabsorbţţiaia CaCa2+2+ iariar AlkAlk o o scadescade
TA CaTA Ca2+2+ are capacitate limitatare capacitate limitatăă: : TmTmCaCa== 0,1250,125 mMmM//minmin ⇒⇒
↑↑ [Ca[Ca2+2+] ] plpl se depse depăşăşeeşştete TmTmCa Ca ⇒⇒ CalciuriCalciuriee
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[Mg[Mg2+2+]]plpl = 3 = 3 mEq/lmEq/l
MgMg2+2+ are rol în majoritatea sistemelor are rol în majoritatea sistemelor enzimatice enzimatice IC IC 
ÎÎn n plasmplasmăă::

MgMg2+2+ ionic < 50% ionic < 50% ⇒⇒ se FGse FG
Mg Mg legatlegat de Pr > 50%de Pr > 50%

Renal: MgRenal: Mg2+2+ se se reabsreabs. 94. 94--95%95%::
TTCCPP: 30%: 30%
AH AH –– SGASGA: 65%: 65%
TTCCDD (1/3(1/3 terminalterminal)) + TC:+ TC: <5%<5%

ReabsorbReabsorbţţiaia MgMg2+2+ depinde dedepinde de : : 
PTHPTH
[Mg[Mg2+2+]] (i.p)(i.p)
[[CaCa2+2+]] (i.p)(i.p)
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ConstanteleConstantele plasmatice ale plasmatice ale EABEAB::
pH pH == 7,4 7,4 ±± 0,050,05 unde pH = log = - log [H+]

pHpHICIC = = 6 6 -- 7,4 (uşor mai acid)7,4 (uşor mai acid)
PPCOCO22== 3838 -- 4242 mmHgmmHg
HCOHCO33

-- == 2424 -- 2727 mEq/lmEq/l
HH22COCO33 == 1,21,2 mmolmmol/l (/l (HH22COCO33 = P= PCOCO22 x 0,03)x 0,03)
BazeBaze totaletotale ((BTBT) ) == 3636 -- 3838 mEq/lmEq/l
BazeBaze excesexces (BE) (BE) == --22 →→ +2+2 mEq/lmEq/l
COCO22 totaltotal == 2424--2828 mmol/lmmol/l
Anion Anion gap gap = = [[NaNa++] ] -- [[ClCl--]] -- [[HCOHCO33

--]=10mEq/l ]=10mEq/l ((↑↑ Ac Ac MetabMetab))
Menţinerea Menţinerea ↓↓ [[HH++]]plpl (40(40 nEqnEq/l) /l) == esenesenţialăţială pt. funcţionarea pt. funcţionarea 
majorităţii sistemelor majorităţii sistemelor enzimatice enzimatice din organism din organism ⇒⇒ necesitate necesitate 
pt. buna funcpt. buna funcţţionare a tuturor celulelor.ionare a tuturor celulelor.

EEchilibrul acidochilibrul acido--bazic (EAB)bazic (EAB)

][H
1
+
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Mecanisme de menţinere a EAB Mecanisme de menţinere a EAB 

1)1) Sisteme tamponSisteme tampon

2)2) Funcţia respiratorieFuncţia respiratorie

3)3) FuncFuncţţia renalia renală

⇒⇒ IntrIntrăă îîn acn acţţiune imediat, iune imediat, 
rapid dar de scurtrapid dar de scurtăă duratduratăă

⇒⇒ IntrIntrăă îîn acn acţţiune lent (oreiune lent (ore--
zile) dar eficient, de lungzile) dar eficient, de lungăă
duratdurată

ă

ă
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1)1) Sistemele tamponSistemele tampon
formate formate dintrdintr--un acid slab (AS) şi sarea sa cu o bază tare un acid slab (AS) şi sarea sa cu o bază tare 
îîn prezenn prezenţţa unui acid tare (AT)a unui acid tare (AT) ⇒⇒ transformtransformăă AT AT îîn n 
sarea sa sarea sa şşi elibereazi elibereazăă AS AS ⇒⇒

avantaj: menavantaj: menţţine ine pH pH in limite normale in limite normale 
dezavantaj: dezavantaj: îîn timp se consumn timp se consumăă sistemul tamponsistemul tampon

Calităţile unui sistem tampon: Calităţile unui sistem tampon: 
pKpK cât mai apropiat de cât mai apropiat de pHpH
concentraţie mareconcentraţie mare
componente reglabile componente reglabile 
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Principalele sisteme tamponPrincipalele sisteme tampon
1. 1. SistSistemulemul bicarbonatbicarbonat -- cel mai important cel mai important plasmaticplasmatic

•• FormForm.. HendersonHenderson--HesselbalchHesselbalch:: pHpH = = pK pK + log + log 

•• Componente: Componente: 
–– ccompomponentaonenta respiratorie respiratorie == HH22COCO33 -- depinde de depinde de 

PCOPCO22⇒⇒ controlatcontrolatăă prin respiraprin respiraţţieie
–– ccompomponentaonenta metabolicămetabolică = = HCOHCO33

-- -- depinde de depinde de funcfunc--
ţiaţia metabolică metabolică ⇒⇒ controlatcontrolatăă prin funcprin funcţţia renalia renalăă

•• Avantaje: Avantaje: -- aare re pK pK = 6,1= 6,1 ⇒⇒ apropiatapropiat de pHde pH; ; 
-- [HCO[HCO33

--]]plpl = 24 = 24 mEq/lmEq/l; ; 
-- componentecomponente reglabilereglabile

2. 2. SistSistemulemul fosfatfosfat -- important IC şi renal important IC şi renal 
•• aare re pKpK = 6,8; = 6,8; [H[HPPOO44

----]]plpl = 2 = 2 mEq/lmEq/l;;
3. 3. SistSist. . proteinatproteinat -- cel mai important IC; cel mai important IC; pKpK aproape aproape de de 7,4

]CO[H
][HCO

32

3

7,4
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2)2) Funcţia respiratorieFuncţia respiratorie ⇒⇒ controleazcontroleazăă eliminarea COeliminarea CO22
-- COCO22 este format prin procesele metabolice celulare este format prin procesele metabolice celulare şşi i 

eliminat pe cale respiratorie:eliminat pe cale respiratorie:
⇒⇒ îîn tahipnee n tahipnee ⇒⇒ ↑↑ elimineliminăării COrii CO22 ⇒⇒ hipocapniehipocapnie ⇒⇒

↓↓ [H[H++]] ⇒⇒ rolrol îîn compensarea unei acidoze metabolicen compensarea unei acidoze metabolice
⇒⇒ îîn n bradipnee bradipnee ⇒⇒ ↓↓ elimineliminăării COrii CO22 ⇒⇒ hipercapniehipercapnie ⇒⇒

↑↑ [H[H++]] ⇒⇒ rolrol îîn compensarea unei alcaloze metabolicen compensarea unei alcaloze metabolice
3)3) FuncFuncţţia renalia renalăă ⇒⇒ intervine lent (oreintervine lent (ore--zile) dar eficient zile) dar eficient şşi i 

determinant, realizdeterminant, realizâând:nd:
Secreţia HSecreţia H++

Reabsorbţia Reabsorbţia şi sinteza de HCOşi sinteza de HCO33
--

AcidifiereaAcidifierea tampoanelortampoanelor urinareurinare ((pHpH urinarurinar = 4,5= 4,5--8)8)
ExcreExcreţţiaia NHNH44

++
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6. Rolul rinichiului în EAB
FuncFuncţţia renalia renalăă ⇒⇒ intervine lent (oreintervine lent (ore--zile) dar eficient zile) dar eficient şşi i 
determinant, realizdeterminant, realizâândnd::
1. 1. Secreţia HSecreţia H++

2. 2. ReabsorbţiaReabsorbţia şi sinteza de HCOşi sinteza de HCO33
--

3. 3. AcidifiereaAcidifierea tampoanelortampoanelor urinareurinare ((pHpH urinarurinar = 4,5= 4,5--8)8)
4. 4. ExcreExcreţţiaia NHNH44

++

în în nefrocitelenefrocitele din TCD, SGA, TC din TCD, SGA, TC -- reacţie cheie :reacţie cheie :

COCO22 + H+ H22O                   HO                   H22COCO33 HCOHCO33
-- +  H+  H++

Metabolism celular,                                             Metabolism celular,                                             ((ReabsReabsorb.orb.)) (Secret(Secretaţiaţi))
Lichid tubular, SângeLichid tubular, Sânge

în celulele intercalare din TC: excreţie în celulele intercalare din TC: excreţie ↑↑↑↑ HH++ prin pompa Hprin pompa H++

Anhidraza
carbonica
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11.. Secreţia HSecreţia H++::
producţiaproducţia HH++: 40: 40--80 80 mMmM/zi, eliminaţi în urină ca:/zi, eliminaţi în urină ca:

2020--40 40 mMmM/zi /zi -- Tampoane urinare acideTampoane urinare acide
3030--40 40 mMmM/zi /zi -- NHNH44

++ (şi excesul de H(şi excesul de H++))

menţinerea menţinerea ↓↓ [[HH++]]plpl (40 (40 nEqnEq/l) /l) == esenesenţialăţială pt. pt. 
funcţionarea sistemelor funcţionarea sistemelor enzimatice enzimatice →→ corespunde unui corespunde unui 
pHpH sanguin =7,35sanguin =7,35--7,45 (limite extreme 6,8 7,45 (limite extreme 6,8 -- 8)8)

Stimuli: Stimuli: -- ↑↑ PCOPCO22
-- ↑↑ [H[H++] (] (AcidozaAcidoza))
-- AldosteronulAldosteronul..
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Sediul secreţieiSediul secreţiei HH++ ::
TCPTCP: secreţie H: secreţie H++ ≅≅ 8080--90%: 90%: 

mecanism: mecanism: antiport antiport HH++/Na/Na++

pt. fiecare Hpt. fiecare H++ secretat sesecretat se reabsoarbereabsoarbe 1 HCO1 HCO33
--

AH AH -- SGASGA: secreţie H: secreţie H++ ≅≅ 10%10%
mecanism:mecanism: antiportantiport HH++/Na/Na++

pt. fiecare Hpt. fiecare H++ secretat sesecretat se reabsoarbereabsoarbe 1 HCO1 HCO33
--

TCD (1/3TCD (1/3 terminalterminal)) şi TCşi TC: secreţie H: secreţie H++ ≅≅ 10% 10% ⇒⇒ are loc are loc 
acidifierea acidifierea maximmaximăă a urineia urinei ⇒⇒ pH pH urinar =6 (limite 4,5urinar =6 (limite 4,5--8)8)

mecanism: mecanism: 
•• antiportantiport HH++/Na/Na++

•• pompa Hpompa H++(celule intercalare)(celule intercalare)⇒⇒ TA independent de NaTA independent de Na++

pt. fiecare Hpt. fiecare H++ secretat sesecretat se reabsoarbereabsoarbe 1 HCO1 HCO33
--..
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2. Reabsorbţia de HCO3
-:

[[HCOHCO33
--]]plpl = 24= 24--2727 nEgnEg/l/l

Rol important Rol important îîn EABn EAB
La nivel renal:La nivel renal:

se filtreazse filtreazăă glomerularglomerular
dacdacăă [[HCOHCO33

--]]plpl << 2727 mEgmEg/l: /l: 
se se reabsreabs. tubular 100% (. tubular 100% (ClCl=0)=0)
se produce HCOse produce HCO33

-- îînn nefrocitnefrocit din COdin CO22 + H+ H22O, O, îîn n 
prezenprezenţţa ACa AC

dacdacăă [[HCOHCO33
--]]plpl >>2727 mEgmEg/l: apare HCO/l: apare HCO33

-- îîn urinn urinăă
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Sediul Sediul reabsorbţieireabsorbţiei dede HCOHCO33
--::

TCPTCP: 85: 85--90% 90% 
a)a)nu se nu se reabsoarbereabsoarbe HCOHCO33

-- filtrat ci echivalentul său produs filtrat ci echivalentul său produs 
în în nefrocit nefrocit în prezenţa AC:în prezenţa AC:

HH22O + COO + CO22 →→ HH++ + HCO+ HCO33
--

pt. fiecare Hpt. fiecare H++ secretat (secretat (antiportantiport HH++/Na/Na++) se ) se reabsoarbereabsoarbe
1 HCO1 HCO33

--

raport cu Naraport cu Na++: 10 Na: 10 Na++ + 2 HCO+ 2 HCO33
-- + 8Cl+ 8Cl--

b)b)din metabolismul din metabolismul Glutaminei Glutaminei →→ HCOHCO33
-- →→ ReabsorbiţiReabsorbiţi

NHNH44
+ + / NH/ NH33

SecrSecr. . antiportantiport NaNa++/NH/NH44
++ SecrSecr. direct TP. direct TP

AH AH -- SGASGA: 10%: 10%
acelaşi mecanism ca la acelaşi mecanism ca la TCP TCP (a)(a)

←
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TCD (1/3TCD (1/3 terminalterminal)) şi TCşi TC: 5%: 5%
acelaşi mecanism ca la acelaşi mecanism ca la TCP TCP (a)(a)
în plus, Hîn plus, H++ poate fi secretat independent de Napoate fi secretat independent de Na++, prin , prin 
pompa Hpompa H++,, şi de fiecare dată seşi de fiecare dată se reabsoarbereabsoarbe HCOHCO33

--

Excesul de HExcesul de H++→→acidifiereacidifiere tampoane urinaretampoane urinare
→→formare ioni NHformare ioni NH44

++

Stimuli pentruStimuli pentru reabsorbţiareabsorbţia dede HCOHCO33
--::

PCOPCO22 -- d.p.d.p.
[[HCOHCO33

--]]plpl
[[HH++]]plpl -- d.p.d.p.
AldosteronulAldosteronul -- d.p. d.p. 
[[KK++]]plpl şşi i [[ClCl--]]plpl -- i.p.

eliminareeliminare

i.p.
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33.. AcidifiereaAcidifierea tampoanelor urinaretampoanelor urinare
Determină aciditatea Determină aciditatea titrabilătitrabilă
Tampoane urinare:Tampoane urinare:

Fosfat Fosfat -- cel mai importantcel mai important
Urat, creatinina, Urat, creatinina, ββ--hidroxibutirathidroxibutirat

Reprezintă mecanismul prin care se elimină H + anionii Reprezintă mecanismul prin care se elimină H + anionii 
acizilor slabi (acizilor slabi (≅≅ 50% din ionii de H50% din ionii de H++))
Tamponul fosfat urinar: Tamponul fosfat urinar: fosfat alcalinfosfat alcalin//fosfat acidfosfat acid

important în 2/3 terminal TD şi TCimportant în 2/3 terminal TD şi TC
în prezenţa Hîn prezenţa H++: : fosfat alcalin fosfat alcalin →→ fosfat acid fosfat acid →→

•• eliminare excesului de Heliminare excesului de H++ îîn urinn urinăă;;
•• NaNa++ rezultat din disocierea rezultat din disocierea fosfatului alcalinfosfatului alcalin trece trece 

îîn n nefrocit nefrocit la schimb cu Hla schimb cu H++ şşi apoi i apoi îîn sn sâânge;nge;
•• pentru fiecare Hpentru fiecare H++ secretat, se secretat, se reabsoarbe reabsoarbe 1 HCO1 HCO33

--..
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44.. Excreţia de NHExcreţia de NH44
++

TCPTCP: prin: prin dezaminareadezaminarea AA (AA (GlutaminaGlutamina) ) →→ HCOHCO33
-- (care se (care se 

reabsoarbereabsoarbe) şi NH) şi NH44
++/ NH/ NH3 3 (care(care trec în urină)trec în urină)

AH AH -- SGASGA: NH: NH44
++/ NH/ NH3 3 trec în interstiţiul renaltrec în interstiţiul renal

TCD şi TCTCD şi TC: : 
NHNH3 3 trece în trece în nefrocite nefrocite şi apoi difuzează în lumenul şi apoi difuzează în lumenul 
tubular (permeabil pt. NHtubular (permeabil pt. NH33 şi impermeabil pt. NHşi impermeabil pt. NH44

++ ) ) ⇒⇒
pHpH urinar = acidurinar = acid ⇒⇒ formare NHformare NH44

++ eliminaţi în urinăeliminaţi în urină
•• se eliminse eliminăă ≅≅ 50% din ionii de H50% din ionii de H++

•• mecanismul principal de eliminare a excesului de mecanismul principal de eliminare a excesului de 
HH++ în în acidozeleacidozele cronicecronice

•• pt. fiecare NHpt. fiecare NH44
++ eliminat se eliminat se reabsoarbe reabsoarbe 1 HCO1 HCO33

--

pHpH urinar = alcalinurinar = alcalin ⇒⇒ NHNH33 retrodifuzează retrodifuzează în în nefrocite nefrocite 
şi se opreşte şi se opreşte amoniogenezaamoniogeneza..
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Mecanisme în tubul contort proximal

Sânge Urină

K+

Na+

HCO3
-

H2CO3

H+

Na+

H+
HCO3

-

H2CO3

CO2 +  H2OCO2H2O  +

Anhidraza Anhidraza 
carbonicăcarbonică

Na+ HCO3
-

2 HCO3
-

Glutamina

2 NH4
+

NH3 NH3

NH4 NH4
+

Na+
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Urină
Na+

H+

Na+ HCO3
-

HCO3
-

H2CO3

CO2 +      H2O

K+

Na+

HCO3
-

H2CO3

H+

CO2H2O  +

ACAC

K+

Na+

HCO3
-

H2CO3
H+

Na+

H+

Na2 HPO4

NaHPO4
-

NaH2PO4

CO2H2O  +
ACAC

HCO3
-

H2CO3

H+

CO2H2O  +
ACAC

NH4
+

NH3 NH3

Difuziune
nonionică

NH3

Difuziune blocată 
(“trapped”)

Tubul colector

Sânge

H+
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Variaţiile EABVariaţiile EAB

Acidoza (Acidoza (pHpH < < 7,35)7,35)
RespiratorieRespiratorie:: ↑↑ PCOPCO22 ((hipercapniehipercapnie –– prin prin bradipneebradipnee))

Forma Forma compensatcompensatăă: : ↑↑ HCOHCO33
-- proporproporţţional ional ⇒⇒ pHpH==constconst

Forma Forma dedecompensatcompensatăă: : ↑↑ HCOHCO33
-- neproporneproporţţionalional ⇒⇒ pHpH==↓↓

MetabolicMetabolicăă: : ↓↓ HCOHCO33
++

Forma Forma compensatcompensatăă: : ↓↓ PCOPCO22 proporproporţţional ional ⇒⇒ pHpH==constconst
Forma Forma dedecompensatcompensatăă: : ↓↓ PCOPCO22 neproporneproporţţionalional ⇒⇒ pHpH==↓↓

Rinichiul intervine în corecţia acidozei prin Rinichiul intervine în corecţia acidozei prin ↑↑ secresecreţţiei Hiei H++

şşi i ↑↑ sintezei sintezei şşi i reabsorbreabsorbţţiei iei de HCOde HCO33
--. . 
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Variaţiile EABVariaţiile EAB

Alcaloza (Alcaloza (pH pH >7,45)>7,45)
RespiratorieRespiratorie:: ↓↓ PCOPCO22 ((hipocapnie hipocapnie –– prin tahipnee)prin tahipnee)

Forma Forma compensatcompensatăă: : ↓↓ HCOHCO33
-- proporproporţţional ional ⇒⇒ pHpH==constconst

Forma Forma dedecompensatcompensatăă: : ↓↓ HCOHCO33
-- neproporneproporţţionalional ⇒⇒ pHpH==↑↑

MetabolicMetabolicăă: : ↑↑ HCOHCO33
++

Forma Forma compensatcompensatăă: : ↑↑ PCOPCO22 proporproporţţional ional ⇒⇒ pHpH==constconst
Forma Forma dedecompensatcompensatăă: : ↑↑ PCOPCO22 neproporneproporţţionalional ⇒⇒ pHpH= = ↑↑

Rinichiul intervine în corecţia alcalozei prin Rinichiul intervine în corecţia alcalozei prin ↓↓ secresecreţţiei Hiei H++

şşi i ↑↑ excreexcreţţiei de HCOiei de HCO33
--..
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Modifi-
care 

Forma HCO3
- PCO2 

(H2CO3) 
HCO3

- 
H2CO3 

pH RENAL 

Acidoza 
respira- 

Compen- 
sată 

↑ pro-
porţional 

↑ 
 

Const. Const ↑Sinteza +  
  Reabs HCO3

- 

torie  Decom-
pensată 

↑ ↑↑ ↓ ↓ ↑Excreţia H+ 

Alcaloza 
respira- 

Compen- 
sată 

↓ pro-
porţional 

↓ Const. Const ↓Excreţia H+ 

torie ↑↓ Decom-
pensată 

↓ ↓↓ ↑ ↑ ↑Excreţ. HCO3
- 

Acidoza 
metabo- 

Compen- 
sată 

↓ ↓ pro-
porţional 

Const. Const ↑Sinteza +  
  Reabs HCO3

- 

lică Decom-
pensată 

↓↓ ↓ ↓ ↓ ↑Excreţia H+,  
   NH4

+ 

Alcaloza 
metabo- 

Compen- 
sată 

↑ 
 

↑ pro-
porţional 

Const. Const ↑Excreţ. HCO3
- 

lică Decom-
pensată 

↑↑ ↑ ↑ ↑  
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7. Epurarea renală a NH3

[NH[NH33]]plpl = 40= 40--80 80 microMol/lmicroMol/l
Se Se eliminelimină urinar ă urinar 40 40 mMolmMol//zizi
TOXIC TOXIC ptpt SNC (traversează bariera SNC (traversează bariera hematohemato--encefalică)encefalică)

⇓⇓
Organismul dispune de mecanisme de Organismul dispune de mecanisme de detoxifieredetoxifiere

Ureogeneza Ureogeneza hepaticăhepatică
FormFormaarea rea glutaminei glutaminei în SNCîn SNC
Eliminarea renală ca săruri de amoniuEliminarea renală ca săruri de amoniu

Sursa NHSursa NH33 urinar:urinar:
30% din FG30% din FG
70% prin 70% prin dezaminareadezaminarea AA (AA (GlutaminaGlutamina) în ) în nefrocitelenefrocitele
TPTP ⇒⇒ HCOHCO33

-- + NH+ NH44
++ /NH/NH33 (sistem tampon)(sistem tampon)..
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În AH În AH -- SGASGA: NH: NH44
++/ NH/ NH3 3 trec în interstiţiul renal trec în interstiţiul renal ⇒⇒ un un 

echilibruechilibru
În TD şi TCÎn TD şi TC: : 

NHNH3 3 trece întrece în nefrocitenefrocite (difuziune(difuziune nonionicănonionică))
apoi difuzează în lumenul tubular (permeabil pt. NHapoi difuzează în lumenul tubular (permeabil pt. NH33
şi impermeabil pt. NHşi impermeabil pt. NH44

++ ), şi dacă:), şi dacă:
pHpH urinar = acid urinar = acid ⇒⇒ formare NHformare NH44

++ eliminaţi în eliminaţi în 
urină ca săruri de amoniuurină ca săruri de amoniu

•• mecanismul principal de eliminare a excesului mecanismul principal de eliminare a excesului 
de Hde H++ în acidoze croniceîn acidoze cronice

•• pt. fiecare NHpt. fiecare NH44
++ eliminat seeliminat se reabsoarbereabsoarbe 1 HCO1 HCO33

--

pHpH urinar = alcalin urinar = alcalin ⇒⇒ NHNH33 retrodifuzeazăretrodifuzează înîn
nefrocitenefrocite şi opresc şi opresc amoniogenezaamoniogeneza..
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8. Epurarea renală a ureei
[[ureeuree]]plpl = = 1515--6060 mg%mg%
Principala formă de eliminare a azotuluiPrincipala formă de eliminare a azotului
Sinteza: la ficat (Sinteza: la ficat (ureogenezăureogeneză))
La nivel renal: La nivel renal: -- ureea se FGureea se FG

-- sse e reabsoarbe reabsoarbe tubular 50%tubular 50%
-- se se eliminelimină urinar 50%ă urinar 50%

TPTP: : reabsreabs. uree pasiv, pe baza . uree pasiv, pe baza ∆∆ osmoticosmotic
AH: SSDAH: SSD -- impermeabil impermeabil pt pt uree uree şşi ioni (concentrarea urinei)i ioni (concentrarea urinei)

SSASSA -- permeabil permeabil ptpt uree uree ⇒⇒ ureea se ureea se reabsreabsoarbeoarbe/secret/secretăă îîn n 
funcfuncţţie de concentraie de concentraţţie (TP)ie (TP)
SGASGA -- impermeabilimpermeabil ptpt ureeuree

TD TD şşi TCi TC -- permeabilpermeabil ptpt uree uree ⇒⇒ ureea se ureea se reabsreabsoarbeoarbe pasiv, pasiv, 
progresiv, dependent de ADH (prinprogresiv, dependent de ADH (prin reabsorbreabsorbţţiaia apeiapei⇒⇒ asiguasigu--
rrăă concentrarea concentrarea ureiiureii) ) ⇒⇒ ureea are rol ureea are rol îîn formarea n formarea ∆∆ osmotic osmotic 
corticocortico--papilar (papilar (îîn mecanismul multiplicator contracurent)n mecanismul multiplicator contracurent)..
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9. Economisirea şi epurarea renală a 
fosfaţilor

[[fosfaţiifosfaţii]]plpl = = 11--1,51,5 mEqmEq/l/l
La nivel renal: La nivel renal: -- fosfaţii se FGfosfaţii se FG

–– se se reabsorbreabsorb tubular în funcţie de tubular în funcţie de fosfatemiefosfatemie
–– reabsreabs. este controlată de PTH (. este controlată de PTH (↓↓ reabsreabs. fosfat). fosfat)

TPTP: : reabsreabs. 60. 60--70% 70% -- pasiv, pe baza pasiv, pe baza ∆∆ osmoticosmotic
-- cotransport cotransport Na/fosfat (la pol apical)Na/fosfat (la pol apical)

AHAH--SGASGA: : reabsreabs. 10% . 10% 
TD TD şşi TC:i TC: cel mai important sistem tampon urinar:cel mai important sistem tampon urinar:

Raport fosfat alcalin/fosfat acid Raport fosfat alcalin/fosfat acid -- ssâânge = 4/1nge = 4/1
-- urinurinăă = 1/4= 1/4

Vezi rolul rinichiului Vezi rolul rinichiului îîn EABn EAB
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