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A excreción consiste na expulsión fóra do organismo de certas substancias que as células producen 
continuamente como resultado do seu metabolismo. Tales substancias de acumularse serían 
prexudiciais para a saúde.

Así a expulsión de dióxido de carbono na espiración ou a eliminación de sales minerais na 
sudoración son, en sentido estricto, mecanismos de excreción. Sen embargo cando se fala do 
aparato excretor referímonos únicamente ós órganos encargados da formación da orina.

O aparato excretor está formado por:

- Os riles son dous órganos con forma de faba e revestidos por unha cápsula fibrosa. Cada ril está 
formado por 1.200.000 nefronas e unha gran cantidade de vasos sanguíneos.

- Os uréteres son dúas canles que conducen a orina ata a vexiga.

- A vexiga é un órgano oco que posúe unhas paredes extraordinariamente distensibles formadas 
por músculo liso. A súa función consiste en acumular durante un certo tempo a orina.

- A uretra é a canle que une a vexiga co exterior. Intervén na micción.

A nefrona é a unidade funcional do ril. Está formada por un longo tubo moi fino e revirado, que 
comeza cunha cápsula redondeada (cápsula de Bowman) e remata nun tubo colector. 

Cada nefrona está rodeada por unha intrincada rede de capilares sanguíneos que parten da arteria 
renal e se reagrupan na vea renal. O conxunto de capilares que se introducen na cápsula de 
Bowman denomínanse glomérulo de Malpighi.

Ademáis da función excretora, os riles regulan o equilibrio hidrosalino (de auga e sales minerais) e 
o equilibrio ácido-base (a acidez do medio interno). O mecanismo de regulación consiste en 
eliminar mediante a orina ás substancias que se produzan en exceso ou en evitar a excreción das 
substancias das que exista unha carencia.
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A urea é o principal compoñente da orina. Procede da degradación dos aminoácidos polas células 
do fígado. O mecanismo de formación da orina é moi complexo pero pode resumirse en tres fases:

- Filtración. O sangue que hai nos capilares do glomérulo está a unha presión elevada, polo que a 
auga do plasma e algunhas pequenas moléculas (como glucosa, urea e sales minerais) atravesan 
as paredes e son recollidas na cápsula de Bowman. O producto denomínase filtrado glomerular 
e posúe unha composición semellante á do plasma pero sen células, proteínas nin lípidos.

- Reabsorción. Consiste no paso de algunhas substancias do filtrado glomerular, que circula polo 
interior da nefrona, cara ós capilares sanguíneos que a rodean. É moi importante a reciclaxe de 
auga: cada día prodúcense 180 litros de filtrado glomerular que quedan reducidos a só un litro e 
medio de ori-na. Tamén son reabsorbidas algunhas sales minerais (especialmente sodio) e a 
glucosa. 

- Secreción. Consiste na liberación de certas substancias (como o amonio) polas células das 
paredes dos túbulos.

A filtración realízase mediante un mecanismo físico simple, sen gasto de enerxía: a auga e as 
demáis substancias pasan dos capilares ás nefronas pola propia presión sanguínea. Sen embargo a 
reabsorción dos solutos é un proceso que se realiza en contra das leis químicas da concentración e 
require un enorme gasto de enerxía. A continuación a reabsorción da auga prodúcese de forma 
natural por simple difusión

A orina fórmase nas nefronas a unha velocidade constante de 1 cm3 por minuto, inmediatamente 
pasa polos túbulos colectores, a pelvis renal, os uréteres e finalmente chega á vexiga onde se 
acumula. De aqui sae ao exterior, cada certo tempo, pola uretra.

A micción é un acto reflexo, pero que pode ser controlado voluntariamente. Normalmente as gañas 
de orinar aparecen cando a vexiga contén uns 300 cm3 de orina, sen embargo, en condicións 
extremas é capaz de almacenar ata 750 cm3.
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Valores normais

Cor Amarelo pálido - ámbar

Olor Non

Volume 750–2000 mL/24 hora

pH 4.5–8.0

Gravidade específica 1.003–1.032

Osmolaridade 40–1350 mOsmol/kg

Urobilinóxeno 0.2–1.0 mg/100 mL

Glóbulos brancos 0–2 HPF (per high-power field of microscope)

Leukocyte esterase Non

Proteinas Non ou trazas

Bilirubina <0.3 mg/100 mL

Cetonas Non

Nitritos Non

Sangue Non

Glicose Non

Características da orina:
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