
NITRÓXENO.

Producimos veleno, constantemente. É o nocivo tributo do noso 
________________, ese conxunto de transformacións que extraen dos 
nutrintes enerxía ou elementos de  ______________ para as células e 
tecidos. 
Un destes tóxicos é o amoníaco, _____, que se forma cando se 
descompoñen os ______________, as pezas que constrúen as 
proteínas. 
O corpo ten que eliminalo. 
Para isto manexa dúas solucións: Usar moita auga para arrastrar todo o 
amoníaco que poda haber no corpo, pero, como é moi __________, 
moita, moita auga, tanta que isto só o poden facer animais que vivan 
directamente metidos dentro dela, animais acuáticos que manexan 
auga dabonda. Claramente non sería a opción para os seres humanos. 
Ou convertir o amoníaco noutra substancia menos tóxica, menos 
dañina e, aproveitando, menos soluble para que non se espalle por 
todos lados. Esta vai ser a solución elixida polo corpo humán que 
convirte o amoníaco en ________, composto máis tolerable no 
organismo e que necesita menos auga para ser eliminado.
Enfoquemos un nitróxeno nunha proteína que se está desfacendo e 
sigamolo ata que se elimina do corpo.
Unha proteína calquera, por exemplo a actina que forma parte do 
citoesqueleto das células. Ten 374 aminoácidos, cada un deles con 
alomenos un ____________. 
Como todas as proteínas fórmase nos ____________ e, cando lle 
toque, descomporáse en 374 pezas. A maioria dos aminoácidos van ser 
reciclados noutras proteínas. Outra pequena parte entran nun proceso 
que obtén enerxía e libera amoníaco como subproduto.
O amoníaco é moi soluble e unha vez formado na célula flúe polo 
citoplasma ata sair ao sangue e, polo sistema circulatorio, chegar ao 
fígado onde se convirte en _________. Desta maneira volve á corrente 
circulatoria ata os ____________.
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MÁQUINAS AO REVÉS.

Nos riles entra pola ________  __________ renal que se ramifica múltiples 
veces para dar numerosísimos e finisimos vasos retortos como ovillos, os 
___________. O plasma que chega a este ovillo sae copiosamente, 
arrastrando todo o que é máis pequeno que unha proteína (auga, sales, 
nutrintes, hormonas, gases….) para ser recollido dentro dunha cápsula que 
envolve ao glomerulo. Se eliminaramos todo o que recolle esta cápsula en 
_______ minutos se secaría o sangue, quedando, en todo o aparato 
circulatorio, os cadáveres deshidratados das _________ sanguíneas 
ocupando vasos baleirados de plasma. En menos de media hora sequiños 
como paus. 
Por iso a continuación das capsulas hai un túbulo moi longo e retorto dividido 
en varias seccións onde se vai ir devolvendo o que se filtrou no glomérulo. 
Hai transporte de ida e volta. 
A primeira parte é o tubulo ____________ proximal (contorneado = retorto; 
proximal = próximo, o primeiro en orde de saída). Devolve ao sangue moita 
auga arrastrando os nutrintes: ______________, aminoácidos, ácidos 
__________…  e tamén algunhas sales minerais.
Logo sigue un tubo en forma de U, a asa de __________, devolvendo auga e 
sales. (auga cara baixo e sales cara riba)

INCANSABLE.

Continúa co ____________ contorneado distal (distal= distante) que devolve 
máis sales e o túbulo ___________ que devolve auga. Finalmente queda nos 
túbulos menos do _____% do líquido que se filtrara no glomérulo formando a 
orina: auga con algunhas sales e toda a ________ que chegou as riles. 
Este conxunto de glomérulo, cápsula (cápsula de Bowmann) e túbulos forma 
unha unidade de función que se chama __________. Hai ao redor de ______  
__________ delas no ril. Todas as nefronas conflúen finalmente no interior 
do ril formando a _________ renal da que sae o úreter que evacua a orina á 
vexiga urinaria a un ritmo de 1 mililitro por _____________, é decir, algo máis 
dun litro nun día. 
Cando a vexiga está chea, a presión sobre as súas paredes produce a 
sensación de querer mexar. (hai que baleirala, pois sigue chegando 
incansablemente máis orina polos uréteres e hai que deixar sitio). Baleirase a 
través dun tubo que da ao exterior, a uretra, que ten un par de ___________   
concétricos. O interno é automático (involuntario) e o externo podemos 
mantelo apretado conscientemente ata que atopemos un sitio apropiado. 
Pero coidadín que para todo hai __________.

ARTERIA

GLOMÉRULOS

20
CÉLULAS

CONTORNEADO

GLUCOSA
GRAXOS

HENLE

TÚBULO
COLECGTOR
1

UREA

UN
MILLÓN

PELVIS
MINUTO

NEFRÓNA

ESFÍNTERES

LÍMITE


