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PRODUÇÃO DE ÁCIDOS PELO METABOLISMO CORPORAL
Dióxido de carbono (CO2): ácido volátil, 15-20 mol/dia
CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3Ácidos fixos: 50-100 mmol/dia
O pH normal dos líquidos corporais está entre 7,35 e 7,45
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MECANISMOS DE TAMPONAMENTO ÁCIDO-BÁSICO

1) TAMPÕES QUÍMICOS

pK: pH em que as formas ionizada e não ionizada de um composto

Tampões Químicos

tampão estão em equilíbrio:

Tampão Pulmonar

pK = [tampão-][H+]

Tampões Fisiológicos

[tampão]

Tampão Renal

pKs: bicarbonato 6,1; fosfato 6,8; aminoácidos ~7,4.
Quanto mais próximo do seu pK mais eficiente é o tampão químico.

Tampões intracelulares: bicarbonato, fosfato, resíduos de histidina
Tampões extracelulares: principalmente bicarbonato
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2) TAMPÃO PULMONAR

3) TAMPÃO RENAL

Eliminação de dióxido de carbono
Correção de alterações de pH resultantes do metabolismo

Reabsorção do bicarbonato filtrado (~4,32 mol/dia)

Mediado por quimiorreceptores

HCO3-

H+ + HCO3-  H2CO3  CO2 + H2O

(túbulo) + H+ (túbulo)  H+ (cel. tubular) + HCO3- (sangue)

Acidose metabólica

Produção de novo bicarbonato (~70 mmol/dia)

 pH →  Ventilação →  [CO2] →  pH

H+ (metabolismo) + HCO3- (consumido)  CO2 + H2O

diarreia, diabetes mellitus não tratado

CO2 + H2O (cel. tubular)  H+ (túbulo) + HCO3- (sangue)

Alcalose metabólica
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 pH →  Ventilação →  [CO2] →  pH

Excreção de ácidos fixos (~70 mmol/dia)

vômito

H+ (túbulo) + tampão tubular  tampão-H
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Reabsorção do bicarbonato filtrado (4,32 mol/dia)

Produção de novo bicarbonato por tamponamento por fosfato

Na célula tubular:

Na célula tubular:

CO2 + H2O → HCO3- (reabsorvido) + H+ (secretado)
No fluido tubular:

CO2 + H2O → HCO3- (reabsorvido) + H+ (secretado)
No fluido tubular:

HCO3- (filtrado) + H+ (secretado) → CO2 + H2O
Fluido tubular
3)...onde é tamponado
pelo bicarbonato filtrado...

HCO3-

HPO42- (filtrado)+ H+ (secretado) → H2PO4-

Interstício
4)...enquanto o bicarbonato
celular vai para o sangue.

HCO3-

HPO42-

2) O hidrogênio vai
para o fluido tubular...

H+

3)...onde é tamponado por
fosfato filtrado...




CO2 + H2O

CO2 + H2O → HCO3- + H+

H2PO4-

1) Na célula tubular,
acontece a reação da
anidrase carbônica.
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H+

4)...e o bicarbonato produzido
vai para o sangue.

2) O hidrogênio vai
para o fluido tubular...

novo
HCO3-

CO2 + H2O → HCO3- + H+
1) Na célula tubular,
acontece a reação da
anidrase carbônica.
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Produção de novo bicarbonato por tamponamento por amônia
Na célula tubular:
CO2 + H2O → HCO3- (reabsorvido) + H+ (secretado)
No fluido tubular:
NH3 (filtrada)+ H+ (secretado) → NH4+

3)...onde é tamponado por
amônia filtrada...

H+

NH3


NH4+

4)...e o bicarbonato produzido
vai para o sangue.

2) O hidrogênio vai
para o fluido tubular...

novo
HCO3-

CO2 + H2O → HCO3- + H+
1) Na célula tubular,
acontece a reação da
anidrase carbônica.
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Responda as questões 48 a 50 da

lista de estudo.
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