
УРОГЕНИТАЛНИ СИСТЕМ 

Током метаболизма, сложених физиолошких процеса у организму, настају 
продукти који су неупотрбљиви, неки  и штетни, за оганизам, те се излучују у  
спољашњу средину. То су вода, угљен-диокид амонијак, уреа, мокраћна киселина 
и њене соли, као и вишак материја које нису искоришћене у организму. Несварени 
делови хране излучују се преко црева, угљен-диоксид – дисањем а сви остали 
састојци у воденом раствору путем мокраће и мањим делом знојењм. 

Излучивањем се регулуше и осмотски притисак телесних течности и унутрашње 
средине организма. 

Грађа органа за излучивање 

 Систем органа за излучивање чине: 

- бубрези 

- мокраћоводи (уретри) 

- мокраћна бешика и  

- изводни мокраћни канал (уретер) (слика 86 у уџбенику) 

Бубрези су парни органи пасуљастог облика, тешки око 150 грама и налазе се 
испод дијафрагме са обе стране кичменог стуба. Крв на филтрирање до 
бубрега доводе две бубрежне артерије, а филтрирану крв одводи бубрежна 
вена.На пресеку бубрега се разликују три зоне: 

- бубрежни омотач од везивног ткива, 

- бубрежна кора и  

- бубрежна срж. 

Основна јединица грађе и функције бубрега је нефрон, односно 
Малпигијево телашце са бубрежним каналићима (детаљније на страни 152. 
уџбеника).  

Мокраћна бешика је еластични мишићни мехур који има улогу резервоара 
мокраће, који затварају кружни мишићи (сфинктери). Ови мишићи имају 
двојну инервацију, симпатикуса и парасимпатикуса. 

Рецепрори кији се налазе у зидовима мокраћне бешике, реагују на истезање 
њених зидова, и када се напуни они обавештавају центар у мозгу и ми 
осећамо потребу за мокрењем. Ова иформација до коре великог  мозга 



долази преко кичмене мождине где се, у слабинском делу, налази центар 
за рефлексно пражњење мокраћне бешике. Након примљене информације 
да је мокраћна бешика пуна (потрба за мокрењем), можемо извесно време 
да одложимо њено пражњење. Међутм, ако је то одлагање предуго(и до 
неколико сати), актибвира се заштитни механизам и заустављају се инпулси 
који долазе из коре великог мозгакоји држе сфинктер затвореним, тако да 
се овај мишић опушта и долази до рефлексног пражњења мокраћне бешике.  

Да поновим,ово је заштитни механизам да не би дошло до пуцања мокраћне 
бешике, трајног истезања њених зидоваили других поремећаја. 

Целу лекцију прочитајте на 151. Страни уџбеника и погледајте на интернет 
адреси: https://www.google.com/search?
q=izokrenuta+ucionica+7+razred&oq=izokrenuta+u%C4%8Dionica+7&aqs=chrome.
1.69i57j0l7.16025j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Генитални систем прочитајте на 157. Страни и обратите пажњу зашто користимо 
назив урогенитални систем. 

 Ваш задатак је да одговорите на питања:  

1. Шта је заједничко за систем органа за излучивање и репродуктивни систем? 

2. Да ли је то у истој мери присутно код обна пола?
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