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As células do organismo producen no seu metabolismo refugos que deben ser 

eliminados no proceso da excreción. Algúns deles son moi tóxicos polo que están moi 

diluídos no plasma sanguíneo e para eliminalos requírense grandes cantidades de 

auga. Os riles son os órganos principais do aparello excretor, encárganse da 

eliminación das substancias de refugo a través da urina, pero teñen máis funcións no 

organismo: regulación o equilibrio interno do mesmo intervindo no mantemento da  

homeostase, controlando o volume dos líquidos extracelulares, a osmolaridade do 

plasma e o pH do medio interno. Tamén producen hormonas como a renina que regula 

a presión arterial, e a eritropoyetina que regula a produción de glóbulos vermellos. 

PROPÓSITO 

Os obxectivos que se pretenden acadar coa realización deste traballo de investigación 

sobre a excreción e os órganos que están implicados na mesma intentamos acadar os 

seguintes obxectivos: 

- Coñecer a anatomía do aparello excretor.  

- Estudar a estrutura dos nefróns. 

- Comprender o funcionamento dos riles como órganos que filtran os refugos.  

- Entender a necesidade de mecanismos para o mantemento da homeostase do medio 

interno.  

- Coñecer as fases da formación da urina nos nefróns: filtración glomerular, 

reabsorción e secreción tubular. 



- Responder a preguntas frecuentes sobre aspectos relacionados coa micción e o 

funcionamento renal 

-  Interpretar análises de urina. 

- Coñecer algunhas das patoloxías frecuentes que afectan ao aparello excretor. 

- Coñecer o tratamento de hemodiálise e procurar información sobre os transplantes 

de ril  

HIPÓTESE 

Algunhas das preguntas que nos fixemos e tratamos de darlle resposta con este 

proxecto foron as seguintes: 

- Como ten lugar a regulación hídrica nos riles? 

- Por que ouriñamos máis nos días máis fríos e menos cando vai calor? 

- Por que se ouriña menos cando suamos máis? 

- Por que ouriñamos máis canto máis bebemos? 

- Cando a comida está moi salgada, por que se ouriña menos? 

- Por que a urina non é sempre da mesma cor? 

- Por que non adoita haber glicosa na urina? 

- Que son os compostos nitroxenados?de onde proceden? 

- Que substancias son máis abundantes no plasma sanguíneo? 

- Por que o sangue é vermella e a urina non? 

- Que é a hemodiálise? Cando é necesaria? 

-Cando hai que recorrer ao transplante? Que dificultades ten? Cales son os 

tratamentos para evitar  rexeitamentos nos paciente? 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trala exposición na aula por parte da profesora dos aspectos anatómicos e fisiolóxicos 

do aparello excretor, fixemos unha procura de información bibliográfica en distintas 

fontes: na internet, na biblioteca do centro; sobre as distintas cuestións e realizamos 

distintas actividades como: 



- Elaboración de maquetas dos riles, dos nefróns e do aparello excretor no seu 

conxunto. 

- Disección dun ril de porco e realización dun informe da práctica de laboratorio. 

- Elaboración de gráficas comparativas sobre a composición do plasma sanguíneo e 

da urina. 

- Deseño dun mural representativo do mecanismo de actuación das hormonas 

implicadas no proceso excretor. 

-  Estudo da composición da urina e dos produtos nitroxenados. 

- Interpretación de análise de urina. 

-  Realización de fichas de actividades 

- Exposición oral aos compañeiros e compañeiras 

CONCLUSIÓNS 

Coa realización deste proxecto de investigación sobre a excreción e os órganos 

implicados na mesma, levado a cabo na materia de Anatomía Aplicada, aprendemos a 

importancia dos riles e do hipotálamo non só na excreción, senón tamén no proceso 

de osmorregulación e mantemento da homeostase corporal.  

Coñecemos a labor que realizan os riles na filtración de refugos e posterior absorción 

das substancias útiles para o corpo que non podemos perder pois serían imposibles 

de recuperar, é dicir, que son auténticas máquinas depuradoras do sangue. 

Asemade puidemos aprender o funcionamento renal e os problemas que poden xurdir 

cando os riles deixan de funcionar,así como algúns tratamentos dos que hai na 

actualidade para tratalos, como a hemodiálise e os transplantes de ril. 
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