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L1.Excreția la plante

https://www.youtube.com/watch?v=u8vW-

ci7W38

• Excreția asigură eliminarea unor substanțe 

în exces, sau a unor substanțe reziduale 

din activitatea celulară, substanțe cu 

semnal chimic.

• La plante excreția se face prin două 

modalități: transpirația și gutația

https://www.youtube.com/watch?v=u8vW-ci7W38


Transpirația

• Transpirația este eliminarea 

apei sub formă de vapori la 

nivelul frunzei.

• Structura specializată pentru 

transpirație este stomata, 

deoarece conține celule ce 

pot să ”deschidă”, sau să 

”închidă” accesul în frunză, 

prin ostiolă.



Gutația 
• Eliminarea apei sub 

formă lichidă de către 

plante se numește 

gutație (goute = fr.

picătură).

• Surplusul de apă este 

eliminat prin vârful 

frunzelor și, împreuna cu 

apa, este eliminat și 

excesul de săruri de care 

planta nu mai are nevoie. 

Există structuri 

specializate în fenomenul 

gutației, respectiv 

hidatodele, cu rol în 

eliminare. 



Influența factorilor interni și externi

• https://prezi.com/8-jucm4vftdv/influenta-factorilor-de-

mediu-asupra-transpiratiei-si-gutati/

Factori interni -suprafața frunzelor În zonele aride plantele și-au 

redus suprafața pentru a conserva 

apa (cactușii).

-densitatea 

stomatelor

Frunzele mari au stomate multe 

pentru a elimina apa (plantele din 

zone umede)

Factori externi -temperatura ridicată -intensifică transpirația

-favorizează eleiminarea rapidă a 

vaporilor
-vântul

-umiditatea mare a 

solului

-intensifică transpirația

-lumina -intensifică transpirația

https://prezi.com/8-jucm4vftdv/influenta-factorilor-de-mediu-asupra-transpiratiei-si-gutati/


Temă

• În urma vizionării filmului din hiperlink-ul 

de mai sus, vă rog să notați importanța 

transpirației la plante.



L2.Excreția la animale.

Sistemul excretor la om.

la om



Nefronul- unitatea morfo-funcţională a 

rinichiului





Etapele formării urinei

1. Ultrafiltrarea glomerulară (se formează 

urina primară care are compoziţia unei 

plasme, fără proteine, deproteinizată)

2. Reabsorbţia tubulară(resorbția în sânge, 

a unei mari cantități de apă și elemente 

utile)

3. Secreţia tubulară (ioni de K, creatinină, 

acid uric)



Formarea urinei

 Funcţia de bază a nefronului este de a epura 

plasma sanguină de substanţele nefolositoare 

pe măsură ce sângele trece prin rinichi. 

 Substanţele care trebuie eliminate sunt în 

majoritate produşii finali de metabolism: 

ureea, creatinina, acidul uric şi uraţii, dar și

 substanțe în exces cum sunt: sodiul, clorul, 

hidrogenul .



1. Ultrafiltrarea glomerulară

• Filtrarea sângelui (mai exact, plasma sângelui este 
filtrată) se face prin pereţii subţiri ai capilarelor 
glomerulare, în capsula nefronului. Micile ,,filtre” naturale 
sunt selective, din plasma sanguină neputând trece 
proteinele, preţioase pentru organism. 

• Trec însă o mare cantitate de apă, glucoză, aminoacizii, 
săruri minerale, dar şi substanţe nefolositoare, toxice 
(uree, acid uric). Se formează astfel urina primară care 
este de fapt plasma deproteinizată (fără proteine; 
proteinele nu au putut trece deoarece sunt molecule 
mari) care intră în tubul urinifer. 

• Cantitatea de urină primara este de 180 l pe zi! 



Ultrafiltrarea glomerulară



2. Reabsorbţia tubulară

• Reabsorbţia reprezintă faza în care are loc 

întoarcerea în sânge a unei mari cantităţi de apă

şi de substanţe utile organismului, conţinute în 

urina primară (ultrafiltratului glomerural), cum 

sunt glucoza şi aminoacizii; (altfel spus, are loc 

trecerea acestor substanţe din tubii uriniferi 

înapoi în sânge).

• Deci în această etapă se recuperează anumite 

substanţe utile organismului din urina primară.



3. Secreţia tubulară

• Secreţia tubulară este procesul invers celui de 
reabsorbţie. În procesul de secreţie tubulară sunt 
preluate substanţele din capilarele ce înconjoară tubii şi 
trecute în lichidul urinar aflat în lumenul tubului urinifer 
(mai exact are loc secreţia de către celulele tubului 
urinifer a unor substanţe, cum este amoniacul, substanţa 
toxică, care intră în tubul urinifer şi care va fi eliminat).

• In urma reabsorbţiei şi secreţiei tubulare se 
formează urina finală în cantitate de aproximativ 1,5 l pe 
zi, care trece din tubii uriniferi ai nefronilor în tuburile 
colectoare ale urinei şi prin orificiile din vârful piramidelor 
renale ajunge în final în bazinet (un minirezervor de 
urină), de aici urina finală va ajunge prin căile urinare
(uretere) în vezica urinară.



Etapele formării urinii şi locul de 

desfăşurare

1. 2. 3.



Eliminarea urinei
• Din pelvisul renal (bazinet), urina trece în uretere şi 

înaintează prin contracţia musculaturii înspre vezica 
urinară unde se acumulează. Când aceasta se umple 
(300-400 ml), musculatura pereţilor ei se contractă şi 
urina este eliminată, prin uretră, la exterior printr-un act 
reflex : mictiunea.

• Reflexul de micțiune este controlat nervos de centrii din 
măduva spinării și poate fi stimulat sau inhibat de centrii 
corticali care controlează sfincterul vezical extern pentru 
a decide dacă condițiile permit micțiunea.



Noțiuni elementare de igienă și 

patologie

Boala Cauze Manifestări 

Cistita Microbiene (bacterii, 

virusuri)

-inflamarea peretelui 

vezicii urinare

-dureri, usturimi în timpul 

micțiunilor frecvente

-hematurie

Nefrita Microbiene -inflamarea acută sau 

cronică a țesutului renal

-durere în zona lombară

-edeme, febră, grață, 

amețeli

-insuficiență renală

Glomerulonefrita Infecțioase (bacteriene, 

virale)

-inflamarea glomerulilor 

renali

-durere,febră,edeme, 

insuficiență renală



Prevenirea bolilor renale

• Evitarea 
frigului și a 
umezelii 

• Tratarea 
infecțiilor 

• Respectarea 
normelor de 
igienă 

• Hidratare 
corectă



Temă

• Calculează cantitatea de urină filtrată de 

rinichi într-o oră. Utilizează datele din 

lecție. 



L3.Adaptări ale excreției la medii diferite de 

viață

• https://prezi.com/jtnm

qgvf16eq/adaptari-

ale-excretiei-la-

diferite-medii-de-

viata/

• La plante adaptarea 

se realizează prin: 

variația suprafeței 

frunzelor și prin 

numărul stomatelor.

https://prezi.com/jtnmqgvf16eq/adaptari-ale-excretiei-la-diferite-medii-de-viata/


L3.Adaptări ale excreției la medii diferite de 

viață

• Adaptarea animalelor se face prin modificări la 

nivelul rinichilor precum: variația numărului de 

nefroni și lungimea tuburilor urinifere.

• La nivel renal se elimină compuși toxici care 

trebuie eliminați rapid prin urină: amoniac, acid 

uric, uree.

• Pentru a viețui în diverse condiții: ape dulci, ape 

sărate, păduri, deșerturi, rinichii vertebratelor s-

au adaptat prin producerea unei urine, mai 

diluate sau mai concentrate.



Excreția în medii diferite

Pești de apă dulce La crap, știucă, biban, plătică , 

păstrăv etc., apa intră în corp 

permanent și trebuie eliminată, 

iar sărurile sunt recuperate.

Volum mare de urină, mai 

diluată decât mediul intern.

Pești marini La ton,hering, macrou, 

scrumbie, somon etc, apa este 

reținută,iar sarea eliminată.

Volum mic de urină, mai 

concentrată decât fluidele din 

corp.

Vertebrate tereste Vertebratele terestre pierd apă și 

săruri prin transpirație și urină.

Volum moderat de urină, mai 

concentrată decât fluidele 

corpului.



Teme

• De realizat experimentul 1 de la pagina 94 

și de rezolvat problema D de la pagina 99.

• Succes!  
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