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Močová soustava



Základní funkce – tvorba a vylučování
moči
Ledviny – párový orgán, uloženy za 
orgány dutiny břišní v bederní oblasti
Spolu s nadledvinkami  uloženy v tukovém 
pouzdru (otřesy a chlad)
Funkční jednotka je nefron, člověk jich má
asi 1milion 
Nefron se skládá z Bowmanova váčku, 
cévního klubíčka a tří typů kanálků
Moč se tvoří filtrací krve a zpětným 
vstřebáváním vody a minerálních látek            



Moč:
Obsahuje vodu, anorganické látky, 
močovinu, kyselinu močovou, stopy 
hormonů, léčiv a barviv
pH moči je slabě kyselé
Barva je nažloutlá (degradační produkt 
bilirubinu)
Zdravá moč neobsahuje bílkoviny, cukr a 
krev



Tvorba moči:
Krev přiteče do cévního klubíčka
Přes stěnu cévního klubíčka je krevní
plazma filtrována do Bowmanova váčku
Vznikne primární moč, denně až 200l
Primární moč jde do ledvinových kanálků,
zde se zahušťuje a tím vzniká definitivní
moč, denně asi 2l (diuréza)
Množství moči řídí antidiuretický hormon



Moč se tvoří v ledvinách nepřetržitě, 
odchází do ledvinové pánvičky, která
přechází v močovod
Močovod je  úzká trubice, která posouvá
moč do močového měchýře
Močový měchýř má kapacitu 700 – 750ml
Má dva svěrače
Moč opouští tělo pomocí močové trubice
Liší se délkou, muži mají délku 12 – 20cm



Močení (mikce), řízeno z bederní míchy
Poškození míchy vede k problémům         
s močením např.: inkontinence

retence
Změny v tvorbě moči: oligourie

polyurie
anurie

Umělá ledvina – dialýza - při selhání
ledvin



Schéma nefron
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