
EXCREŢIA LA ANIMALE

EXCREŢIA este procesul prin care organismele elimină 

la exterior diferite substanţe.

Produsul principal de excreţie al animalelor este URINA.



SISTEMUL EXCRETOR LA MAMIFERE

-produce, colectează şi elimină urina

Sistemul excretor este format din:- rinichi

-căi urinare:-2 uretere

- vezica urinară

-uretră



RINICHII

Sunt organe pereche,situate în cavitatea abdominală, de o parte şi de alta a coloanei 

vertebrale lombare, în loja renală.

Au forma unor boabe de fasole.

Din punct de vedere macroscopic rinichii sunt formaţi din:

1.Capsula renală-este un înveliş fibro-elastic

2.Parenchim renal alcătuit din 2 zone:-zona corticală (periferică,  cu aspect    granular)

-zona medulară(centrală, prezintă 7-14 

formaţiuni triunghiulare numite piramidele lui Malpighi)



Unitatea structurală şi funcţionălă a rinichiului este NEFRONUL

Un nefron este alcătuit din:

1. capsula glomerulara -situată în
cortexul renal, înconjoară glomerulul cu
care formează corpusculul renal.

2.tub urinifer cu următoarele poţiuni:
-tub contort proximal

situat în cortexul renal, drenează filtratul
glomerular din capsula glomerulară.

-ansa Henle colectează
fluidul din tubul contort proximal pe care îl
transportă în zona medulară şi apoi în zona
corticală.

-tub contort distal ultimul
segment al nefronului, este mai scurt şi se
descarcă în tubul colector.



La nivelul nefronului se formează urina prin următoarele procese:

1.Ultrafiltrarea glomerulară-Este procesul de trecere a plasmei sangvine prin 

membrana filtrantă glomerulară, în cavitatea capsulară.

- rezultă urina primară (170-180l/24h)

2.Reabsorbţia tubulară -constă în trecerea apei şi a altor substanţe din urina primară

înapoi în sânge .

3.Secreţia tubulară- constă în

transportul substanţelor din sânge în

lumenul tubului urinifer prin

mecanisme diferite de cele ale

ultrafiltrării glomerulare.

Rolul acestui proces este acela de a

elimina substanţele care pot fi toxice

organismului cat şi pe cele în exces.

În urma acestor procese rezultă 

urina finală (1,5l/24h)



Urina finală produsă de rinichi trece în căile urinare.

Ureterele sunt organe tubulare care fac legatura între bazinet şi vezica urinară.

Vezica urinară este un organ cavitar, în care se acumulează urina.

Uretra- este un conduct prin care urina este eliminată din vezica urinară la exterior.

- prezintă două sfinctere (intern şi extern)              

Urina este eliminată la exterior prin procesul numit MICŢIUNE.


