
מערכת 

ההפרש ה

ס  בגי ן אילת "מקסימה גולן מבי יייי""""הוכן עהוכן עהוכן עהוכן ע

ג"תשסוהוצג בכ נס מ ו רי הביולוג יה 



שלפוחית השתן

אשך

כליה

ערמונית



שלפוחית השתן

כליה

וריד חלול תחתון
עורק המוביל לגוף

צינור מוביל  השת ן 



 )X2הגדלה (  של כליית אדםצילום 

צינור מוביל השתן היוצא 

.הכלייהמאגן 



מ” ס12-דמויות שעועית באורך של כשתי כליות  

 מן הדםנןתהשיהכליות מסננות את 

נן משתי מולקולות ש ל יתהכבד מייצר ש

תוך יציאת   CO2מולקולה  של  + אמוניה 

מול קולת מים 

 הכליות מבקרות את לחץ הדם

 של  נתרןאוסמורגולציהעל ידי 

 בשלפוחית השתן השתן נאגר 

ומופרש אל מחוץ לגוף

מבנה  ו תפקוד מ ערכת ההפרשה

NH2

C      O

NH2



כמויות מים ומומס ים בתסנין ובשתן ביממה

 

אחוז הספיגה החוזרתבשתןבתסנין הראשוניהחומר
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