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ABSTRACT

The effect of the metabolism of nitrogenous compounds is the ultimate urine in living organisms. The excretory system in which 
the kidneys produce urine has an effect on the quantity and composition. The composition and amount of urine depends on many 
factors, such as the type of food taken, the daily amount of fluid taken by the body, ambient temperature, state of physical activity 
and body size. The process of urine formation is multistage and consists of filtration taking place in the glomeruli, as well as 
reabsorption and secretion in the tubules. An important element affecting the amount of ultra-filtrate formed is also the surface of 
the glomeruli and renal tubules. Because the mentioned structural and functional elements of the kidneys affect their size and this 
depends on the size of the body’s organisms, the amount of final urine excreted is different for different taxonomic groups.
The kidneys perform not only the excretory (urine production) but also regulatory role, maintaining intra-systemic homeostasis. 
Each kidney is made of a core and cortex in which the nephrons are located – functional elements of the kidneys. Nephron is  
a vascular glomer surrounded by Bowman’s capsule and attached kidney tubule. Thanks to kidney function, the internal environment 
of the animal’s organism is stable. It is expressed by a constant osmotic pressure (isotony), a constant ionic interaction (isojonia),  
a constant acid-base balance (isohydria) and a constant amount of water (isohydria). Impaired renal function leads to poisoning the 
body with metabolic products, the consequence of which may be the death of the animal (Ewy 1976.). The aim of the research was 
to show the relationship between the size of the kidneys of animals and body size translated into the amount of final urine excreted. 
The analysis of kidney size was carried out in school laboratory conditions, and the amount of final urine excreted by the tested 
animals was based on literature reports. The obtained results indicate that the size of the organism has a small effect on the size of 
the kidneys and the amount of urine excreted. It should be assumed that the decisive factor is the type of food intake and the daily 
amount of fluid consumed by the animal.
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Wprowadzenie

Obecność układu wydalniczego charakteryzuje 
zarówno zwierzęta bezkręgowe, jak i kręgowce. We 
wszystkich tych organizmach pełni tę samą funkcję. 
Usuwa zbędne produkty przemiany materii i toksyny z 
organizmu, jest więc odpowiedzialny za jego oczyszcza-
nie. Ważną rolą jest także produkcja hormonów odpo-
wiedzialnych za regulację ciśnienia krwi. Na regulację 
ciśnienia krwi wpływa wytwarzana przez niego renina, 
a drugi z hormonów erytropoetyna jest odpowiedzialna 
za procesy krwiotwórcze i produkcję erytrocytów. W 
układzie wydalniczym produkowane są także sterydo-
we prostaglandyny i kalcytriol, który jest aktywną formą 
witaminy D3. Sprawnie działający układ moczowy za-

pewnia także utrzymanie stałego poziomu płynów ustro-
jowych. Jego budowa anatomiczna jest uwarunkowana 
płcią. Składa się z czterech części, tj. parzystych nerek 
(fot. 1), położonych zaotrzewnowo na wysokości odcin-
ka lędźwiowego kręgosłupa, moczowodów, pęcherza 
moczowego oraz cewki moczowej (ryc. 1).

Warstwowa, mikroskopowa budowa nerek wskazuje 
na różnice w funkcji budujących ją warstw. Kora nerki 
pełni funkcje wydzielnicze, wychwytując z krwi azoto-
we metabolity, natomiast rdzeń pełni funkcje osmoregu-
lacyjne (ryc. 2) i decyduje o ilości wody w wydalanym 
moczu.

W wyniku przemian zachodzących w komórkach 
organizmu powstaje wiele produktów, które są szkodli-
we. Szkodliwe produkty przemiany materii oraz przy-
jęte drogą pokarmową substancje toksyczne dostają się 
do wątroby, gdzie są zmieniane w mniej trujące formy, 
a następnie do nerek i innych narządów wspomagają-
cych wydalanie. Należy do nich trujący amoniak, któ-
ry jest efektem metabolizmu przemian białek. Jest on 
przekształcany w wątrobie w mocznik. Mocznik wraz z 
krwią wędruje do nerek, gdzie trafia do moczu, z którym 
zostaje wydalony. O ilości wydalanego moczu decydu-
je wiele czynników. Należą do nich: przepuszczalność 
ścian kanalików nerkowych, poziom produkowanych 
hormonów dobowa ilość spożytych płynów, temperatu-
ra otoczenia (ryc. 3).

Za procesy powstawania przesączu kłębuszkowego, 
a w następnej kolejności moczu ostatecznego, odpowia-
dają nefrony. Są one określane jako elementy czynno-
ściowe układu wydalniczego. Ich funkcjonowanie zwią-
zane jest z ich specyficznym unaczynieniem określanym 
jako sieć dziwna nerek.

Fot. 1. Makroskopowa budowa nerki
Photo 1. Macroscopic structure of the kidney 
Źródło/Source: https://wedlinydomowe.pl/forum/topic/2713-
anatomia-normalne-cechy-narzadow-zwierzat-rzeznych/.

Ryc. 1. Lokalizacja moczowodów, pęcherza moczowego  
i cewki moczowej
Fig. 1. Location of ureters, bladder and urethra
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=uk%
C5%82ad+wydalniczy+kr%C4%99gowc%C3%B3w+galeria.

Ryc. 2. Warstwowa budowa nerek 
Fig. 2. Layered kidney structure
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=uk%
C5%82ad+wydalniczy+kr%C4%99gowc%C3%B3w+galeria.
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Niektóre substancje, np. kwas moczowy, przenikają 
z tętniczek otaczających kanalik do jego światła – se-
krecja kanalikowa. W pętli Henlego odbywa się proces 
zagęszczania moczu, co związane jest z odciąganiem 
jonów oraz wody. W kanaliku krętym II rzędu – dystal-
nym – zachodzi resorpcja zwrotna nadobowiązkowa, 
ponieważ odbywają się tu procesy wchłaniania zwrot-
nego w zależności od aktualnych potrzeb organizmu  
w stosunku do wody i jonów – przy niedoborze są one 
resorbowane do płynów ciała (ryc. 5). W wyniku tych 
wszystkich procesów powstaje mocz ostateczny, który 
kanalikami zbiorczymi spływa do miedniczek nerko-
wych.

Ryc. 3. Regulacja objętości wydalanego moczu
Fig. 3. Adjusting the volume of urine excreted

Za procesy powstawania przesączu kłębuszko-
wego, a w następnej kolejności moczu ostatecznego, 
odpowiadają nefrony. Są one określane jako elementy 
czynnościowe układu wydalniczego. Ich funkcjonowa-
nie związane jest z ich specyficznym unaczynieniem 
określanym jako sieć dziwna nerek. 

Sieć dziwną tworzą naczynia włosowate kłębuszka 
nerkowego. Jest to połączenie tętniczo-tętnicze (ryc. 
4). Tętniczka doprowadzająca kłębuszka ma więk-
szą średnicę niż tętniczka odprowadzająca. Dzięki 
temu powstaje różnica ciśnień między kłębuszkiem 
naczyniowym (gdzie jest ciśnienie wyższe) a torebką 
(ciśnienie niższe) i woda oraz substancje drobnoczą-
steczkowe przetłaczane są do wnętrza torebki Bowma-
na (proces filtracji kłębuszkowej). Proces ten odbywa 
się bez selekcji substancji, dlatego mocz pierwotny ma 
skład chemiczny podobny do osocza krwi, nie zawie-
ra jednak komórek krwi i dużych, kłębkowych białek 
osocza. Ponieważ w moczu pierwotnym, czyli przesą-
czu kłębuszkowym, znajdują się substancje potrzebne 
organizmowi, to w kanaliku proksymalnym – kanali-
ku krętym I rzędu, następuje ich zwrotne wchłanianie  
w procesie resorpcji zwrotnej obowiązkowej (ryc. 5). 
Są to jony, woda, związki organiczne. Dzięki wysokie-
mu ciśnieniu hydrostatycznemu w naczyniach włoso-
watych i dużej powierzchnia filtracji przez ściany na-
czyń krwionośnych przechodzą drobne cząsteczki roz-
puszczone w osoczu (glukoza, jony Na, K, Cl, HCO3, 
mocznik). W ten sposób przez nerki przepływa 1200 
ml krwi/min. W tym czasie osocze oddaje 20% swojej 
objętości, co powoduje, że prędkość filtracji daje 180 l 
płynu na dobę.

Ryc. 4. Unaczynienie ciałka nerkowego
Fig. 4. Renal body vasculature.
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Mocz ostateczny jest przejrzystym płynem o słom-
kowym zabarwieniu, odczynie kwaśnym lub obojęt-
nym, a w jego skład wchodzi woda – 96%, azotowe 
produkty przemiany materii – głównie mocznik – pro-
dukt przemiany aminokwasów, kwas moczowy – po-
chodzący z przemian kwasów nukleinowych, sole mi-
neralne, minimalne ilości innych substancji, takich jak 
barwniki moczowe urochrom i urobilinogen.

Ryc. 5. Budowa nefronu
1 – kanalik kręty II rzędu, 2 – ściany torebki Bowmana, 3 – 
kłębuszek naczyniowy
Fig. 5. Nephron structure
1 – second order torticule, 2 – walls of the Bowman capsule, 
3 – glomeruli

Materiały i metody

Materiał badawczy pozyskano z ubojni zwierząt 
rzeźnych. Były to nerki wieprzowe oraz nerki woło-
we osobnika dorosłego i cielęcia. Dokonano przekro-
ju nerek wzdłuż ich pionowej osi, tak aby w przekro-
ju widoczna była budowa warstwowa, jak również 
takie jej części, jak: miedniczka, piramidy i słupy.  
W warunkach pracowni biologicznej dokonano dokład-
nych pomiarów tych narządów, uwzględniając takie 
parametry, jak: długość, szerokość, grubość warstwy 
korowej, grubość warstwy rdzennej, wysokość słupa 
nerkowego, wielkość piramidy nerkowej, głębokość 
miedniczki. Dokonano pomiarów masy nerek każdego 
zwierzęcia. Pozyskano również dane dotyczące wagi 
ciała zwierzęcia, od którego pobrano badane narządy. 
Na podstawie dostępnej literatury ustalono ilość wypi-
janej przez badane zwierzęta wody w ciągu doby, jak 

również ilość wydalanego w ciągu doby moczu. Pozy-
skane dane odnoszono do wielkości nerek, pojemności 
miedniczek nerkowych i wagi ciała badanych zwierząt. 

Fot. 2. Nerki badanych zwierząt (Fot. A. Piłat)
Fig. 2. Kidneys of examined animals (Photo A. Piłat)

Charakterystyka obiektu badań 

ŚWINIA DOMOWA (Sus scrofa domesticus) po-
chodzi od dzika, którego udomowienie nastąpiło około 
7 tysięcy lat temu. W wyniku wielowiekowej selekcji  
i uszlachetniania świnie zaczęły dość różnić się od 
dzików. Zmianie uległa budowa ciała, tryb życia  
(z nocnego na dzienny) oraz częstotliwość występo-
wania rui i tempo wzrostu. Współcześnie hodowane 
świnie najczęściej w ciągu kilku miesięcy osiągają 
wielkość użytkową, chociaż są w stanie przeżyć po-
nad 12 lat. Zwierzęta te hoduje się dla mięsa, tłuszczu, 
skóry, podrobów oraz szczeciny. Świnia domowa po-
siada wiele ras. Rasy różnią się budową, rozmiarami  
i barwą ciała. Ciało jest krępe, pokryte szczeciną, sła-
bo owłosione. Głowa osadzona jest na krótkiej szyi, 
jest klinowata, duża, wyciągnięta w długi ryj zakoń-
czony chrzęstną tarczą ryjową. Uszy są wysoko osa-
dzone, trójkątne. Ciało wsparte na krótkich nogach 
zakończone ogonem. Temperatura ciała tych zwierząt 
wynosi 37,2°C, ale brak gruczołów potowych powo-
duje, że świnia chroni się przed przegrzaniem poprzez 
kąpiele błotne. Świnia domowa jest wszystkożerna, ale  
w głównej mierze żywi się pokarmem roślinnym. Jest 
gatunkiem poligynicznym. Dojrzałość płciową osiąga  
w zależności od rasy między 3 miesiącem a 4 rokiem 
życia. Cykl płciowy trwa ok. 21 dni. Ciąża trwa 112–
120 dni. Samica, locha, może urodzić zazwyczaj od 
8 do 14 młodych, prosiąt. Lochy, samice, wykazują 
bardzo dobrze rozwinięty instynkt opieki nad potom-
stwem. Świnia obdarzona jest doskonałym węchem, 
widzeniem w kolorze, dobrą pamięcią. Żyje do 20 lat. 
Nerka świni jest spłaszczona, kształtu fasoli, zawiera 
6–12 brodawek nerkowych (ryc. 6). 
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BYDŁO DOMOWE (Bos taurus taurus) jest udo-
mowionym podgatunkiem tura europejskiego, zwie-
rzęcia z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopyt-
nych. Przodkiem formy udomowionej bydła był tur 
Bos primigenius (Cichocki i in. 2015). Bydło domowe 
użytkowane jest na mięso, użytkowanie mleczne, ale 
również jako siła robocza. Samiec bydła określany jest 
mianem buhaja, stadnika albo byka. Krowa jest to do-
rosła samica tego gatunku. Potomkiem buhaja i krowy 
jest cielę. Młode osobniki bydła domowego płci mę-
skiej to byczki, jałówką jest nazywana młoda samica, 
do pierwszego ocielenia. Wół to pozbawiony opera-
cyjnie jąder buhaj. Samice osiągają dojrzałość płciową  
w wieku ok. 6 miesięcy. Ciąża trwa ok. 280 dni; regu-
łą jest jedno młode w miocie. Długość życia sięga 20 
lat. Wiek krów w przybliżeniu szacuje się po pierście-
niach przyrostowych na nasadzie rogów, powstających 
po każdym wycieleniu. Masa ciała, zależnie od rasy, 
waha się w granicach od 400 do 1000 kg (Szulc 2005) 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Byd%C5%82o_domo-
we). Nerka bydła jest wielopłatowa, kształtu owalne-
go. Składa się z 15–20 płatów różnej wielkości, zro-
śniętych ze sobą. Każdy płat jest opatrzony brodawką 
nerkową (Ewy 1976), (ryc. 6). 

Wyniki badań

Krowa wypija na dobę ilość wody stanowiącą ok. 
10% masy swojego ciała (masa dorosłej krowy 750–
800 kg, co stanowi średnio 70–80 l wody). Wydala ok. 
90% tego, co wypije, czyli około 60-70 l moczu. 

Ryc. 6. Budowa morfologiczna nerek zwierząt domowych
Fig. 6. Morphological structure of pet kidneys

Badane zwierzę Masa ciała Wielkość nerki 
Pojemność mied-
niczki nerkowej

Ilość wypitej 
wody/24 h

Ilość wydalonego 
moczu/24 h

Dorosłe bydło 800 kg 190 cm2 315 cm3 70–80 l 60–70 l

Ciele 150 kg 80 cm2 212 cm3 15–20 l 12–l8 l

Świnia 220 kg 85 cm2 89 cm3 15–20 l 13–18 l

Tabela 1. Masa ciała zwierząt, wielkość nerek, pojemność miedniczek a ilości wypitej wody i wydalanego moczu
Table 1. Animal body weight, kidney size, pelvis capacity, and the amount of water consumed and urine excreted

Badany parametr Nerka cielęca Nerka wołowa Nerka wieprzowa

Długość nerki 12,0 cm 24,3 cm 14 cm

Szerokość nerki 6,7 cm 7,8 cm 6,1 cm

Szerokość warstwy korowej 0,7 cm 1,3 cm 1,7 cm

Szerokość warstwy rdzennej 0,9 cm 1,7 cm 2,0 cm

Średnia wysokość słupów nerkowych 1,4 cm 1,8 cm 1,5 cm

Średnia wysokość piramid nerkowych 1,2 cm 2,1 cm 1,1 cm

Średnia szerokość miedniczki 3,0 cm 5 cm 2,7 cm

Pojemność miedniczki nerkowej 212,16 cm3 315 cm3 89,1 cm3

Tabela 2. Wyniki pomiarów nerek badanych zwierząt
Table 2. Results of kidney measurements of tested animals

Ciele 6-miesięczne o wadze 150-250 kg wypija 
ilość wody stanowiącą ok. 12% masy jego ciała (wypi-
ja 15–20 l wody, a wydala ok. 12–l8 l moczu). 

Maciora o wadze 220 kg wypija 15–20 l wody na 
dobę, z czego 90% wydala wraz z moczem, tj.13–18 l 
na dobę.
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Ilość wydalonego moczu zależy w głównej mierze 
od ilości wypitej przez zwierzę wody i stanowi 90% 
spożytych płynów (tab. 1).

Szerokość warstwy rdzennej i korowej w nerkach 
badanych zwierząt zależy odgatunku badanego zwie-
rzęcia. Najszersza warstwa korowa charakteryzuje 
nerkę wieprzową (1,7 cm), podobnie jest z warstwą 
rdzenną, która wynosi 2 cm. Pojemność miedniczek 
nerkowych zależy natomiast od wielkości nerki i naj-
większa jest u bydła (315 cm3) w nerce o długości 24,3 
cm (tab. 2).

Podsumowanie

Nerki są narządem filtrującym krew. W wyniku jej 
oczyszczenia powstaje mocz ostateczny, zawierający 
azotowe metabolity. Są to związki toksyczne, dlatego 
muszą zostać usunięte z organizmu. Sekrecyjne tkan-
ki nerek mają gąbczastą strukturę przypominającą filtr. 
Metabolity i nadmiar wody wydostają się z nerek przez 
moczowód, który wchodzi do pęcherza moczowego,  
a ten cewką moczową wyprowadza je poza organizm.  

Fot. 3. Przekrój podłużny nerki wieprzowej (Fot. A. Piłat)
Photo 3. Longitudinal section of a pork kidney (Photo A. Piłat)

Fot. 4. Przekrój podłużny nerki wołowej (Fot. A. Piłat)
Photo 4. Longitudinal section of a bovine kidney (Photo A. 
Piłat)

U zdrowej krowy masa tych narządów wynosi 1–1,3 kg. 
Rolą nerek jest utrzymanie homeostazy płynów ustro-
jowych poprzez osmoregulację, czyli regulacje bilan-
su wodnego i soli mineralnych, i usuwanie zbędnych, 
szkodliwych produktów przemiany materii. Narząda-
mi uczestniczącymi w wydalaniu jest również skóra, 
która usuwa wodę, mocznik, NaCl, płuca usuwające 
dwutlenek węgla i wodę oraz układ pokarmowy wyda-
lający nadmiar wody. Mocz ostateczny charakteryzu-
je się barwą, która w zależności od gatunku może być 
różna – słomkowa, żółta, jasnożółta czy ciemnożółta, 
przejrzystością – prawidłowy mocz powinien być kla-
rowny i przejrzysty, jedynie u koni obserwujemy lekkie 
zmętnienie i ciągliwość związaną z obecnością śluzu i 
węglanu wapnia, ciężarem właściwym, który dotyczy 
gęstości moczu i zależy od ilości wydalonych końco-
wych produktów przemian metabolicznych. W dużej 
mierze zależy od ilości spożywanych płynów, odczy-
nem (pH) – zależnym od ilości wydalanych z moczem 
jonów wodorowych. Na jego wynik ma wpływ rodzaj 
pobieranego pokarmu i u roślinożerców jest zasadowy. 
Możliwe jest występowanie w moczu związków keto-
nowych i urobilinogenu, ale w wartościach śladowych. 
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Fot. 5. Przekrój podłużny nerki cielęcej (Fot. A. Piłat)
Photo 5. Longitudinal section of calf kidney (Photo A. 
Piłat)

 Wnioski

1. Na ilość wydalanego moczu wpływa ilość pły-
nów pobranych przez zwierzę w ciągu doby.

2. Wielkość nerek nie zależy od masy ciała zwierząt 
(świnia 220 kg,wielkość nerki 85 cm3, cielę o masie 
150 kg, wielkość nerki 80 cm3).

3. Mimo podobnej wielkości nerki cielęcej i wie-
przowej, występują znaczne różnice w pojemności 
miedniczek nerkowych (ponad dwukrotnie większa 
pojemność miedniczki nerki cielęcej).

4. Prawidłowa praca nerek utrzymuje stan równo-
wagi fizjologicznej organizmu poprzez usuwanie tok-
syn i osmoregulację.
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STRESZCZENIE

Efektem metabolizmu azotowych związków che-
micznych w organizmach żywych jest mocz ostatecz-
ny. Układ wydalniczy, w którym organem wytwarza-
jącym mocz są nerki, ma wpływ na ilość i jego skład. 
Skład i ilość moczu zależy od wielu czynników, ta-
kich jak: rodzaj pobieranego pokarmu, dobowa ilość 
płynów pobranych przez organizm, temperatura oto-
czenia, stanu aktywności fizycznej i rozmiarów ciała. 
Proces powstawania moczu jest wieloetapowy i składa 
się z filtracji zachodzącej w kłębuszkach nerkowych 
oraz reabsorpcji i wydzielania w kanalikach. Istot-
nym elementem wpływającym na ilość powstającego 
ultraprzesączu jest również powierzchnia kłębuszków 
nerkowych oraz kanalików nerkowych. Ponieważ wy-
mienione elementy strukturalne i funkcjonalne nerek 
wpływają na ich wielkość, a ta zależy od rozmiarów 
ciała organizmów, ilość wydalanego moczu ostatecz-
nego jest różna dla różnych grup taksonomicznych.

Nerki pełnią nie tylko rolę wydalniczą (produkcja 
moczu), ale również regulacyjną, utrzymując home-
ostazę wewnątrzustrojową. Każda z nerek zbudowa-
na jest z rdzenia oraz kory, w których zlokalizowane 
są nefrony – czynnościowe elementy nerek. Nefron 
to kłębuszek naczyniowy otoczony torebką Bowma-
na oraz dołączony do niego kanalik nerkowy Dzięki 
czynności nerek zachowana jest stałość środowiska 
wewnętrznego organizmu zwierzęcia. Wyraża się ona 
stałym ciśnieniem osmotycznym (izotonią), stałym od-
działywaniem jonowym (izojonią), stałą równowagą 
kwasowo-zasadową (izohydrią) oraz stałą ilością wody 
(izohydremią). Zaburzenia prawidłowej czynności ne-
rek doprowadzają do zatrucia organizmu produktami 
przemiany materii, czego konsekwencją może być 
śmierć zwierzęcia (Ewy 1976.). Celem prowadzonych 
badań było wykazanie zależności między wielkością 
nerek zwierząt a rozmiarami ciała w przełożeniu na ilo-
ści wydalanego moczu ostatecznego. Analizę wielko-
ści nerek wykonano w warunkach laboratorium szkol-
nego, a ilości wydalanego moczu ostatecznego przez 
badane zwierzęta oparto na podstawie doniesień litera-
turowych. Uzyskane wyniki wskazują, że wielkość or-

ganizmu ma niewielki wpływ na rozmiary nerek i ilość 
wydalanego moczu. Przypuszczać należy, że czynni-
kiem decydującym jest rodzaj pobieranego pokarmu  
i dobowa ilość płynów pobieranych przez zwierzę.


