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A KIVÁLASZTÁS 
Követelmény: 
Kiválasztás a növényeknél: 
- párologtatás – általános leírás, helye; 
Kiválasztás az állatvilágban: 
- az emlősállatok kiválasztó rendszere: húgyutak és vesék (helyzetük, szerkezetük, feladatuk – a 
vizeletképzés mechanizmusa nélkül); 
- az ember kiválasztó rendszerének betegségei (vesekő, krónikus vese-elégtelenség) – tünetek, okok és 
megelőzés. 
 

Kidolgozás: 
 
Kiválasztás során az anyagcsere által képződött bomlástermékek (ammónia, karbamid, húgysav), a 
fölösleges víz, ásványi sók és az idegen anyagok eltávolítódnak a szervezetből. 
 
Kiválasztás a növényeknél 
 
A növényeknek nincs kiválasztó szervük, de anyagcseréjük során képződnek olyan anyagok amelyeket 
el kell távolítaniuk.  
Kétféle anyag képződik:  
- szekrétum - olyan anyagok amelyeket valamilyen céllal állít elő a növény és hasznosak 
- exkrétum, olyan anyagok amelyek károsak 
A növényeknél az elválasztást (szekréció) végezheti a kiválasztó szövet vagy sajátos kiválasztó 
képződmény: mirigyszőrök(illóolaj), ozmofórok (illóolaj), hidatódák (víz), nektárium (nektár), tejcső 
(tejnedv), gázcserenyílás (víz, oxigén, széndioxid). 
A növényeknél a kiválasztás (exkréció) két folyamat során valósul meg: a párologtatás és a guttáció 
(cseppkiválasztás) révén. 
A növény a fotoszintézis során a felvett víznek csak 1%-át hasznosítja, a többi eltávolítódik a 
párologtatás vagy a guttáció révén. 
Párologtatás: 

- a víznek pára formájában való kibocsájtása 
- történhet a levél kutikuláján (a víz 1/10-e), illetve a gázcserenyílásokon keresztül 
- a gázcserenyílás két babszem alakú zárósejtből (amelyek kloroplasztiszokat tartalmaznak) és 

egy légrésből áll 
- a gázcserenyílások önállóan, ozmotikus mechanizmusok révén szabályozzák a légrést 
- a fotoszintézis során a zárósejtek szerves anyagokat termelnek, ennek következtében nő az 

anyagok töménysége s így vizet vonnak el a környező sejtektől és a légrés átmérője 
megnagyobbodik 

- sötétben a légrés zárul 
- a párologtatást serkenti a magas hőmérséklet, a levegő alacsony páratartalma és a légmozgások 
- a párologtatás szerepe: 

 - biztosítja a nyers tápoldat szállítását, és az ásványi sók feljutását a levelekbe 
 - megakadályozza a növények túlhevülését 
 - biztosítja a fotoszintézishez és a légzéshez szükséges gázcserét 

 
Guttáció 

- a víznek csepp formájában való kibocsájtása 
- a guttációt kiváltja a magas hőmérséklet, a levegő magas páratartama, a talaj magas víztartalma 
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Az emlősök  kiválasztórendszere 
 
Az emlősállatok kiválasztórendszere vesékből és húgyutakból  áll. 
A vese működése révén képződik a vizelet. 
A húgyutak részei: veseszemölcs, vesekehely, vesemedence, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső. 
Feladatuk a vizelet szállítása és a vizelés megvalósítása. 
 
A vese babszem alakú páros szerv, a hasüreg háti oldalán, a gerincoszlop ágyéki tájékának két oldalán  
helyezkedik el. 
A vesét kötőszövetes tok borítja, két állományból áll: kéregállomány kívül és a velőállomány belül. A 
kéregállomány tartalmazza az érgomolyagot és a vesecsatornákat. Itt történik az elsődleges szűrés, a 
szűrlet kialakulása.  
A velőállomány tartalmazza a vesepiramisokat (Malpighi piramisokat), amely egy csőrendszerből áll, itt 
történik a visszaszívódás. 
A vese szerkezeti és működési egysége a nefron. Egy vesében egy milliónál több található. 
 A nefron részei: vesetestecske és vesecsatornák. A vesetestecske érgomolyagból és Bowman féle 
tokból áll, míg a vesecsatorna az elsődleges kanyarulatos csatornából, a Henle féle kacsból és a 
másodlagos kanyarulatos csatornából. 
A nefronok kanyarulatos csatornái gyűjtőcsatornába torkollnak, amelyek egyesülve a vesemedencébe 
szállítják a vizeletet. A vesemedencéből a vizelet a húgyutakba jut. 
 
A vizeletképződés szakaszai: ultraszűrés, visszaszívódás, kiválasztás. 

1. Ultraszűrés:  
- az érgomolyagból a tokba fehérjementes vérplazma szűrődik át 
- létrejön az elsődleges vizelet 
- az elsődleges vizelet tartalmaz kis molekulájú anyagokat és vizet, fehérjéket nem tartalmaz 
- az elsődleges vizelet mennyisége egy nap alatt kb.180 liter 
2. Visszaszívódás 
- a vesecsatorna szintjén megy végbe 
- az elsődleges vizeletből visszaszívódnak a szervezet számára még szükséges anyagok így pl. 

aminosav, glükóz, ásványi só, víz 
- létrejön a másodlagos vagy végleges vizelet 
- a másodlagos vizelet mennyisége 1, 5 liter 
3. Kiválasztás 
- a vesecsatorna szintjén megy végbe 
- kiválasztódnak a szervezet számára mérgező anyagok pl. karbamid, húgysav, ammónia 

 
A kiválasztórendszer megbetegedései az embernél 
 
1. Vesekőképződés: 

Oka: 
- a víz és ásványi só anyagcsere zavara, minek következtében szilárd anyag válik ki 
- nem megfelelő étrend (túlzott tejfogyasztás, húsban gazdag táplálék, édességek, kis mennyiségű 

folyadékfogyasztás) 
- pajzsmirigytúltengés 
- vitaminhiány 

 Tünetek: 
- az apró kövek nem okoznak tüneteket 
- a nagyobb kövek esetén fájdalom a has felső részén vagy ágyéki tájékon, görcsök, émelygés, 

fájdalmas vizelés, hólyag teltségének az érzete, hányás, vérzések, láz, vizelet sötét színűvé 
válhat 

Megelőzése: 
- kiegyensúlyozott táplálkozás 
- a kiválasztó rendszer higiéniájának biztosítása 
- a túlzott gyógyszerfogyasztás kerülése 
- fertőzések kezelése 
- fogszuvasodás megelőzése 
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2. Veseelégtelenség 
Oka:  

- mérgezések 
- fertőzések 
- nagy vízvesztés 
- vérzések 
- hosszantartó hasmenés 

Tünetek: sokféle és változatos, leáll a vizeletképződés 
Megelőzése: a kiválasztó rendszert károsító tényezők elkerülése (mérgező anyagok, vírusok, 
baktériumok, szélsőséges meleg és hideg), fertőzések kezelése, túlzott gyógyszerfogyasztás kerülése. 
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