
8. ročník

Př – do 7. 4. !!!

1. Přečti si kapitolu o vylučovací soustavě v učebnici str. 84 - 85 a odpověz 
PÍSEMNĚ do svého sešitu na otázky dole na str. 85.
Vypracované odpovědi na otázky v sešitě vyfoť a POŠLI   MAILEM   
NEJPOZDĚJI DO ÚTERÝ 7.4. DO 12. H na mail 
navratil@skolatroubky.cz Mail nazvi   Př

2. Do sešitu si udělej výpisky o vylučovací soustavě a s ní spojených a 
nemocech. Výpisky najdeš zde.

Vylučovací soustava
Funkce vylučovací soustavy

- čistí krev a odstraňuje z ní odpadní látky (v podobě moči)
- udržuje stálé množství vody a solí v těle

Ledviny
- párový orgán, fazolovitý tvar, uloženy v zadní části

břišní dutiny u bederní páteře
- hmotnost přibližně 150 g
- chráněny před otřesy tukovým polštářem
- do každé ledviny vede jedna tepna, ta se postupně

větví až na jemné vlásečnice, které vstupují do
malých ledvinových tělísek (nefronů) → v ledvině
dochází k čištění krve, vzniká moč a vyčištěná krev je
odváděna žilou do dolní duté žíly

- mají 3 části: kůru, dřeň a pánvičku (sbírá moč)

- nefron = základní stavební a funkční jednotka ledviny 
o v každé ledvině je 1 milion nefronů
o stavba: váček s vlásečnicemi + kanálky
o ve vlásečnicích se z krve do tělíska vycedí část

vody i s látkami rozpustnými ve vodě (cukry, soli,
některá barviva, močovina ap.)

o voda putuje kanálkem, kde se zpět do těla
vstřebávají užitečné látky (cukry, část solí a další)
a také většina vody

o vstřebané látky se vracejí do krve

Moč
- odchází z kanálků ledvinových tělísek
- tvořená zbytkem vody a odpadními látkami, obsahuje hlavně močovinu (vzniká štěpením bílkovin v 

těle), žlutá barviva (z rozpadlých červených krvinek) a přebytečné soli
- shromažďuje se v zásobním prostoru ledviny zvaném pánvička
- denně člověk vytvoří přibližně 1,5 litrů moči 



- vznik moči: váček → prvotní (primární) moč (150 – 200 l/den) →síť kanálků →opětovné vstřebávání
vody a potřebných látek → definitivní moč (1,5 l/den)

Močové cesty
1) močovod

- tenká trubice, ve stěnách má hladkou svalovinu, která posouvá moč z pánvičky do močového 
měchýře

2) močový měchýř
- shromažďuje moč vytvořenou v ledvinách
- má pružné stěny tvořené přechodným epitelem (může se roztáhnout na objem 0,5 až 0,7 litru)
- když je plný, uvolní se malé kruhové svaly (svěrače) u ústí měchýře a moč se vyprázdní močovou 

trubicí ven
3) močová trubice

- odvádí moč z močového měchýře na povrch těla
- u mužů do močové trubice ústí vývody z pohlavních orgánů (varlat), močová trubice prochází uvnitř 

penisu, je delší než u žen
- ženská močová trubice je kratší a není spojena s pohlavními cestami, na povrch těla ústí samostatně, 

těsně před ústím do pochvy

NEMOCI VYLUČOVACÍ SOUSTAVY

Záněty močových cest 
- bakteriální nebo kvasinková infekce; nucení na záchod; hodně pít, antibiotika

Močové a ledvinové kameny 
- vznikají vysrážením minerálních látek z moči v ledvině, ledvinové pánvičce  nebo močovém měchýři
- blokují odtok moči, bolestivé (hladká svalovina v močovodu se začne křečovitě stahovat v marné 

snaze posunout moč do močovodu, bolestivé křeče se projeví jako ledvinový záchvat – kolika)
- příčinou může být nedostatečný příjem tekutin

Akutní (náhlé) selhání ledvin 
- ztráta funkce ledvin např. po požití jedu, velkou ztrátou krve
- odbornou léčbou lze obnovit normální funkci

Chronické (trvalé) selhání ledvin 
- lze řešit používáním dialyzačního přístroje nebo transplantací ledviny
- dialýzy = metoda náhrady funkce ledvin (filtrace krve, odstranění odpadních látek z krve)

Zánět ledvin
- nejčastěji vzniká jako následek prochladnutí
- stěny krevních vlásečnic v ledvinách jsou narušené, a proto do moči z krve proniknou i červené 

krvinky nebo bílkoviny (které by se ve zdravé moči nikdy neměly objevit)
Pomočování

- neschopnost zadržet moč je u malých dětí normální
- vyskytne-li se v pozdějším věku, bývá projevem nervové poruchy nebo ochabnutí svalstva ve stáří 

(porucha svěračů)

Co může způsobit onemocnění ledvin:
- prochlazení dolní části zad
- přecházení nachlazení, angíny
- nadměrné užívání léků
- přehnané zadržování moči
- velmi kořeněná a přesolená strava, alkohol
- nedostatečný příjem tekutin

Příznaky nemocí močové soustavy lze objevit laboratorními zkouškami moči na přítomnost krve, bílkovin, 
hnisu, solí a bakterií.


