Vylučovací soustava
•

Je tvořena ledvinami a močovými cestami.

•

Ledviny společně s močovody, močovým měchýřem a močovou trubicí
tvoří močový systém, vylučující z těla dusíkatý odpad v podobě
močoviny. Současně s odstraňováním rozpustných odpadních produktů
ledviny udržují rovnováhu solí, tekutin a stopových prvků v organizmu a
podílejí se na regulaci krevního tlaku. Aby mohly všechny tyto úkoly
úspěšně plnit, jsou bohatě zásobeny krví, a to vlastní tepnou vycházející
přímo z aorty – minutu co minutu proteče ledvinami 1,2 litru krve.

•

Hlavním úkolem je odstranění škodlivých zplodin při látkové přeměně.

Ledviny
- párový orgán uložený na zadní stěně břišní po stranách bederní páteře
- vylučují z těla přebytek vody, močoviny, minerálních látek
- činnost je řízena nervově i hormonálně
- základní funkční jednotkou ledvin je ledvinové tělísko – nefron
(cca 1 milion v jedné ledvině) – skládá se z pohárku (Bowmanův váček) a
dlouhého kanálku – zde probíhá filtrace krve (propouštění vody a odpadních
látek mezi stěny pohárku) – prvotní moč
- zpětné vstřebávání – do těla se krví vracejí potřebné látky (voda, glukóza)
zahušťování, vznik definitivní moči (95% vody a 5% ústrojných a
neústrojných látek) – 1,5 až 2 litry/24 hodin

Odvodní močové cesty – začínají v ledvině
•

ledvinové kalichy

•

ledvinové pánvičky

•

močovody (trubice asi 25 cm dlouhé, spojují ledviny s močovým
měchýřem)

•

močový měchýř (uložen za sponou stydkou) – 500 - 700 ml (300 – nucení)

•

močová trubice (u mužů 20 cm, slouží i jako pohlavní vývod, ženy 5cm)

Uložení vylučovací soustavy

žíla a tepna

ledvina

močovod

močový měchýř
močová trubice

Stavba ledviny
ledvinové kalichy sbíhající se do
ledvinové pánvičky
dřeň s pyramidovými útvary,
které ústí do ledvinných kalichů
kůra ledvin (s nefrony)

ledvinová tepna

ledvinová žíla

močovod

Nefron
Základní funkční jednotkou ledvin, ve které se vytváří moč, je nefron. Podobá
se dlouhé trubičce, jejíž jeden konec je rozšířený a slepě uzavřený
(tzv. Bowmanův váček), v němž je uloženo cévní klubíčko (glomerulus)
skládající se z 20 až 40 vlásečnicových kliček. Z glomerulu vychází kanálek
nefronu nejprve v podobě tzv. Henleovy kličky a poté jako sběrací kanálek
ústící do ledvinné pánvičky.

Bowmanův váček =

Odvod definitivní moči

Onemocnění ledvin - příčiny
- prochlazení
- nadměrné užívání léků
- zadržování moči
- kořeněná, přesolená jídla
- nedostatečný příjem tekutin

Nemoci – nezbytný orgán! (zastavením činnosti = smrt během 3 -5 dní)
- zánět ledvin
- onemocnění močových cest (ledvinové pánvičky, močovody, měchýř,
močová trubice – většinou infekční)
- ledvinové kameny (vysrážení minerálních látek, blokují odtok moči)

Moč zdravého člověka nesmí obsahovat bílkoviny, cukry a krev!

