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విసర్జ న వ్యవ్సథ  

శరీర్ంలో జీవ్కి్రయల ఫలితంగా ఏర్పడిన నీరు, కార్బన్ డై ఆకై్ైడ్, నతర జని సంబంధ వ్యర్థ  పదార్థథ లను దేహం నుంచి 

బయటకు పంపడానిి విసర్జ న అంటారు. విసర్జ న కి్రయను అధయయనం చేసే శాస్రం యూర్థలజీ. మానుడడిలో ఒక 

జత మూతర పండాలు విసర్జ న కి్రయను నిర్వరి్తస్్తయి. మూతర  పండాలు విసర్జ నతో పాటు ర్కిం, కణజాలాల ద్ర వాభిసర్ణ 

పీడనం, అయానల ను సమతులయం చేస్్తయి. 

విసర్జ న పద్ధ తులు - జీవుల ర్కాలు 

అమ్మోనోటెలిక్ జీుడలు: అమ్మోనియాను విసర్తజ ంచే జీుడలను అమ్మోనోటెలిక్ జీుడలు అంటారు. దీని విష సవభావ్ం 

అధికంగా ఉంటుంది. ఉదా: అమీబా, హైడార , అస్థథ  చేపలు, డిపాియ్ చేపలు, రొయయలు, పీతలు, నత్, ఆలిిపప, 

చిరుకపప, సముద్ర  కీ్షర్దాలు (డాలిిన్స, తిమంగలం) 

యూర్తకోటెలిక్ జీుడలు: యూర్తకామాల నిి విసర్తజ స్్తయి. విషసవభావ్ం చాలా తకుువ్. నీటికొర్త ఉండే ఎడార్త జీుడలోల  

ఈ విధానం కనిపస్్ంది. ఉదా: క్షటకాలు (ఆర్థథ పొడ) సరీసృపాలు (బలిల , పాము, తండ, మొసలి, తాబేలు), పకీులు. 

కపప స్ప్ావ్సథ  ద్శలో యూర్తకామాల నిి విసర్తజ స్్ంది. 

యూర్తయోటెలిక్ జీుడలు: యూర్తయాను విసర్తజ స్్తయి. ఉదా: మంచినీటి చేపలు, వానపాము, ఉభయచర్థలు 

(ఫ్రర డకపప), కీ్షర్దాలు (మానుడడు). మొద్టిస్తర్త కృతిర మంగా తయారు చేస్థన జీవ్ సమ్మోళనం ‘యూర్తయా’. దీని 

ర్స్తయన నామం ‘కార్బమైడ్’ 

మానవ విసర్జ న వయవసథ  

మానుడడి విసర్జ న వ్యవ్సథ లో జత మూతర పండాలు, జత మూతర  నాళాలు, మూతార శయం, పర సేకం ఉంటాయి. పకీులోల  

మూతార శయం ఉండదు. విసర్జ క వ్యవ్సథ  పార థమక కరి్వ్యం ర్కిం, శరీర్ ద్ర వాల అయానల  సమతాస్థథ తిని కాపాడటం. 

దివతీయ కరి్వ్యం నతర జని సంబంధ వ్యర్థ  పదార్థథ ల విసర్జ న. 

మూత్ర్ పిండాలు (కిడ్నీలు) 

 మూతర  పండాల అధయయనానిి నెఫ్రర లజీ అంటారు. 

 మూతర  పండాలు చికుుడు గంజ ఆకార్ంలో, ముదురు ఎరుపు ర్ంగులో ఉంటాయి. 

 కాలేయం వ్లల  ఎడమ మూతర  పండం కంటే కుడి మూతర పండం కొదిిగా దిగువ్న అమర్త ఉంటుంది. 
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 మూతర  పండాలు 120 నుంచి 170 గిాముల బరుుడంటాయి. ఇవి వెనెిముకకు ఇరువైెపులా, పృషట  శరీర్ 

కుడాయనిి అంటిపెటుట కొని ఉంటాయి. 

 మూతర  పండాలకు హృద్యం నుంచి వ్ృకుధమని ర్కిానిి సర్ఫర్థ చేస్్ంది. 

 మూతర  పండాల నుంచి హృద్యానిక్ర ర్కిానిి తీస్కుపోయే స్థర్ను వ్ృకుస్థర్ అంటారు. 

 నిలుుడకోతలో మూతర  పండం వెలుపలి భాగానిి వ్లులం (కోర్టట కై్), లోపలి భాగానిి ద్వ్వ అంటారు. 

 మూతర పండం పుటాకార్ అంచులో ఉండే నొకుును నాభి అంటారు. 

 నాభి దావర్థ వ్ృకుస్థర్, మూతర నాళాలు బయటకు వ్స్్తయి. 

 మూతర  పండాల నిర్థోణాతోక, కి్రయాతోక పర మాణాలు మూతర నాళికలు (నెఫ్రర నుల ) 

మూత్ర నాళికలు (నెఫా్రన్లు ) 

ఒకోు మూతర  పండంలో 12 లక్షల (1.2 మలియనుల ) నెఫ్రర నుల  ఉంటాయి. పర తి నెఫ్రర న్ (మూతర నాళిక)లో ర్టండు 

భాగాలుంటాయి. అవి. 

ఎ) భౌమనై్ గుళిక  

బి) నాళికా భాగం.  

భౌమన్స గుళిక: ఇది ఒక గనెివ్ంటి భాగం. వ్ృకు ధమని మూతర పండంలోక్ర పర వేశంచి అనేక ధమనికలుగా విభజన 

చందుతుంది. భౌమన్ గుళికలోక్ర ఒక అభివాహి ధమనిక పర వేశంచి అనేక ర్కి కేశనాళికలుగా చీలి, ర్కి 

కేశనాళికాగుచాానిి ఏర్పరుస్్ంది. దీనిలోని సూక్షో ర్ంధార ల దావర్థ ర్కింలోని నీరు, మలినాలు భౌమన్స గుళికలోక్ర 

చేరుతాయి. ఈ వ్డబోతను సూక్షోగాలనం (ఆలాట రఫిలట రేషన్) అంటారు. భౌమన్స గుళికలో ర్కింలోని మలినాలు ఫిలట రై్ట 

పార థమక మూతర ం ఏర్పడుతుంది. దీనిలో గ్లల కోజ్, కొనిి కోల రై్టడుల , విటమనుల  ఉంటాయి. 

నాళికాభాగిం: ఇది భౌమనై్ గుళిక వెనకభాగం. దీనిలో మూడు ఉప భాగాలు ఉనాియి. 

ఎ) సమీప సింవళిత్ నాళిం: ఇది ముడతలు పడి ఉంటుంది. దీనిలో 60 శాతం నీరు పునఃశోషణం చందుతుంది.  

బి) హెన్లు  శిఖ్యిం: ఇది తలపనుి / స్థ ఆకార్ంలో ఉంటుంది. ఇందులో 20 శాతం నీరు పునఃశోషణం చందుతుంది 

సి) దూరాగర సింవళిత్ నాళిం: దీనిదావర్థ 15 శాతం నీరు పునః శోషణం అుడతుంది. 

 ర్కిం వ్డపోతలో ర్టండు మూతర  పండాలోల  నిమషానిక్ర 125 మ.లీ, ర్థజుకు 180 లీటరుల  మూతర ం ఏర్పడుతుంది. 

ఇందులో 178.5 లీటర్ల  మూతర ం పునఃశోషణం చందుతుంది. ర్థజుకు 1.5 లీటర్ల  మూతర ం విసర్తజ తముడతుంది. 
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మూత్రర శయిం 

 మూతర నాళాల నుంచి మూతర ం మూతార శయంలోక్ర చేర్త అకుడ నిలవ ఉంటుంది. మూతార శయం నుంచి పర సేకం 

దావర్థ మూతర  విసర్జ న జరుగుతుంది. పెది్వార్తలో మూతర విసర్జ న నియంతిర త చర్య కాని చిని పలల లోల  

అనియంతిర త చర్య. 

మూత్ర ిం (యూరిన్) లక్షణాలు 

ఒక వ్యకి్ర ర్థజుకు స్మారు 1 నుంచి 1.5 లీటర్ల  మూతార నిి విసర్తజ స్్తడు. మూతర ంలో 96 శాతం నీరు, 2 శాతం 

యూర్తయా, 2 శాతం అకర్బన పదార్థథ లుంటాయి.మానుడడు మూతర ం దావర్థ ర్థజుకు స్మారు 25 నుంచి 

30గిాముల యూర్తయా విసర్తజ స్్తడు.  

యూర్థకిోమ్ అనే వ్ర్ణ ద్ర వ్యం వ్లల  మూతర ం లేత పస్పు ర్ంగులో ఉంటుంది. మూతర ం కొదిిగా ఆమల  సవభావ్ంలో 

ఉంటుంది. దీని పీహచ్ ‘6’. మానుడడి మూతర ంలో ‘స్థ’ విటమన్ ఉంటుంది. మూతర ం శరీర్ంలో ఎకుువ్ కాలం నిలవ 

ఉంటే యూర్తయా ‘అమ్మోనియా’ అనే విష పదార్థ ంగా మారుతుంది. అమ్మోనియా వ్లల  మూతార నిక్ర ఘాటైెన వాసన 

వ్స్్ంది. విసర్తజ తమైన మూతర ం కొంత సమయానిక్ర వాసన వ్స్్ంది. మూతర ంలో గ్లల కోజ్, సోడియం ఉండుడ. మధుమ్మహ 

వాయధిగిస్్ల మూతర ంలో గ్లల కోజ్ ఉంటుంది.  

విసర్జ నలో ఇత్ర్ అవయవాల పాత్ర  

మూతర పండాలతో పాటు ఊపర్తతిత్ులు, కాలేయం, చర్ోం కూడా వ్యర్థ  పదార్థథ లను విసర్తజ స్్తయి. 

1. ఊపరితితుు లు: ర్థజుకు 18 లీటర్ల  కార్బన్ డై ఆకై్ైడ్, 300 నుంచి 500 మ.లీ. తేమను బయటకు పంపుతాయి 

2. కాలేయిం: ఇది మానవ్ శరీర్ంలో అతిపెది్ గింథి. ఇది వ్యస్ మళిల న ఎరి్ర్కి కణాలను విచిానిం చేస్థ 

హీమ్మగ్లల బిన్ను బైల్వ్ర్ణ కాలుగా మారుస్్ంది. 

3. చర్మిం: చర్ోంలోని సేవద్ గింథులు చమట రూపంలో మలినాలను విసర్తజ స్్తయి. మానుడడి సేవద్ంలో నీరు, 

లవ్ణాలు (ఉపుప/సోడియం కోల రై్టడ్), కొుడవలు, కొదిిగా యూర్తయా ఉంటాయి. 

కృతిర మ మూత్ర  పిండిం: 

 మూతర పండాలు పనిచేయని వార్తలో ర్కింలోని మలినాలను తలగంచడానిక్ర ఉపయోగంచే యంతర మ్మ కృతిర మ 

మూతర పండం (డయాలైజర్). దీనిి విలియం కోలి్ కనుగొనాిరు. దీనిి ఆవిషుర్తంచిన ర్థజు మార్తి 13ను 

పర పంచ క్రడ్ని దినోతైవ్ంగా జరుపుకుంటునాిరు. డయాలస్థస్ చేయడానిక్ర 2-6 గంటలు పడుతుంది. 
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మూత్ర పిండాల మారిిడి: 

 మూతర పండాలు పూరి్తగా పనిచేయని వ్యకి్రక్ర దాత నుంచి సేకర్తంచిన క్రడ్నిని అమర్ిడానేి టార నై్ పాల ంటేషన్ 

అంటారు. 

 మానవ్ శరీర్ంలో అవ్యవ్ మార్తపడి చేస్థన మొద్టి అవ్యవ్ం ‘మూతర పండం’. కృతిర మ అవ్యవాల 

అధయయనానిి బయోనికై్ అంటారు. 

మూత్ర పిండాలోు  రాళ్లు : కాలీియం ఆకైలేట్ (ఎకుువ్ మొత్ం), కాలీియం ఫ్రసేిట్, యూర్తయాతో ఏర్పడిన 

సిటికాలను క్రడ్ని సోట నై్ అంటారు. వీటి వ్లల  నెఫ్రర నుల  నశంచి మూతర  విసర్జ న సమయంలో నొపప వ్స్్ంది.  

మూత్ర  పరీక్ష - విశ్లు షణ: మూతర ం క్రల నికల్ డయాగిస్థస్ దావర్థ ర్థగ నిరా్థర్ణ చేస్్తరు. కొనిి పరీక్షలు... 

1. గై్లకోన్యయర్తయా అంటే మూతర ంలో గ్లల కోజ్ ఉండటం (డయాబటీస్ మలిటస్ వాయధి). 

2. క్షటోన్యయర్తయా (మూతర ంలో క్షటోన్ దేహాలు ఉంటాయి) 

3. హిమటూర్తయా (మూతర ంలో ర్కిం) 

4. ఆలిుపాట న్యయర్తయా (నలుపుర్ంగు మూతర  విసర్జ న, ఇది జనుయసంబంధ వాయధి) 

5. ఎన్యయర్తయా (మూతర పండాలోల  మూతర ం ఏర్పడకపోవ్డం) 

6. నెపోర స్థస్ (హై బీపీ ఉని వార్త మూతర  పండాలోల ని నెఫ్రర నుల  చితిక్రపోతాయి). 

7. ఆలుబన్యయర్తయా (మూతర ంలో పొర టీనుల  ఉంటాయి) 

8. వ్ృకుకాల్కుయలీ (మూతర పండంలో ర్థళ్లల ) 

9. డయాబటీస్ ఇన్స్థఫిడస్: అధిక మూతర  విసర్జ న (డై యూర్తయా). 

10. హచ్.స్థ.జి. లేదా గిావెడికై్ టెసట ్: హ్యయమన్ కిానిక్ గ్లనాడోటోర పక్ హార్థోన్. గర్తిణుల మూతర ంలో ఈ హార్థోన్ 

ఉంటుంది. 

విసర్జ క అవయవాలు - ర్కాలు 

వ్.సిం. విసర్జ క అవయవాలు జీవులు 

1. సంకోచ ర్తకి్రకలు పొర టోజోవా జీుడలు (అమీబా, పార్మీషియం) 

2. జావలా కణాలు (ప్లల మ్సెలై్) పాల టి హలిోంథిస్ జీుడలు (బది్దపురుగు, టేప్ వార్మ) 

3. వ్ృకాులు అనిలడ (వానపాము, జలగ) 

4. మాలీిజియన్ నాళికలు ఆర్థథ రపొడ (బొదిింక, ఈగ) 
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5. హర్తత గింథులు ఆర్థథ రపొడ (రొయయలు, పీతలు) 

6. కోకైల్ గింథులు ఆర్థథ రపొడ (తేలు) 

7. క్షబర్స అవ్యవ్ం మొలస్తు (నత్లు) 

8. బొజానస్ అవ్యవ్ం మొలస్తు (ఆలిిపప) 

9. మూతర పండాలు (క్రడ్ని) చేప, ఉభయ చర్థలు, సరీసృపాలు, పకీులు, కీ్షర్దాలు 
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