
STAVBA 
LEDVINY 

MOČOVODY 

25 cm, peristaltika 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ  

objem 600 - 800 ml  

do 300 ml necítíme  

700 ml lze potlačit vůlí  

MOČOVÁ TRUBICE 

muži 20 cm (i pohl. vývod) 

ženy 5 cm 

vnitřní svěrač – hladké sv. 

zevní svěrač – příč. pruh. sv. 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
lékařský obor UROLOGIE 
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LEDVINY 
 

 párový orgán, 12 cm, 150 g 

 po stranách bederní páteře v tukovém obalu 

 odstraňují odpadní látky 

 regulují objem vody a obsah solí  
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PŘÍVODNÍ 

TEPÉNKA 

ODVODNÍ 

TEPÉNKA 

KLUBÍČKO 

VLÁSEČNIC 

primární moč 

SBĚRNÝ 

KANÁLEK  

definitivní moč 

LEDVINOVÉ TĚLÍSKO - NEFRON 

PRIMÁRNÍ MOČ  

- je voda a odpadní látky 

z klubíčka vlásečnic 

- jde do kanálků, kde se 

většina vody, cukr, 

sodné ionty vstřebávají  

zpět do krve, to řídí  

hormony 

- zahušťováním vzniká 

definitivní moč 

DEFINITIVNÍ MOČ  

- tvoří 95% voda, 5% odpad. látky 

(močovina, soli, HCl) 

- odtéká do ledvinové pánvičky, do 

močovodu a močového měchýře, 

močovou trubicí z těla ven 

 

denně:    

- oběma ledvinami proteče 1500 l krve 

- přefiltruje se 150 l krevní plazmy 

- vytvoří se 1,5 l moči      
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Nemoci: 
 záněty močových cest (bakteriální) 

 močové kameny (srážení solí při dlouhodobém nedostatku tekutin, hrozí 

ucpání močovodů) 

 selhání ledvin – napojení na umělou ledvinu = DIALÝZA, transplantace 
 

Rizika: 
 prochladnutí 

 kořeněná jídla 

 přecházení nemocí  

 nesprávné užívání léků 

 

Dialyzační přístroj 
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DIALÝZA: 
• v dialyzačním středisku 

• nemocnice Hodonín 

• trvá 4 – 5 hodin 

• 2 – 3x týdně 

• pacient může sledovat TV, číst, 

psát, povídat, spát, … 

• nevolnost, snížení krevního tlaku, 

vyčerpanost, křeče v nohou, bolest 

hlavy, bolest na hrudi , … 
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 Prasknutí močového měchýře při  zadržování  moči není možné. Překročí – li 

tlak moči určitou mez, dojde k povolení svěrače močové trubice a k 

samovolnému úniku moči – pomočení.  

 Prasknutí močového měchýře je možné:  

• v případě neprůchodnosti močové trubice, například zvětšením  prostaty 

• při prudkém nárazu na dutinu břišní (pády, údery, autonehody) 

Jen si přečti: 

Astronom Tycho Brahe podle pověsti zemřel kvůli prasklému močovému měchýři 

při pozorování zatmění Slunce nebo proto, že nemohl vstát ze společenských 

důvodů od stolu dříve než císař.  

Podle historických pramenů se roznemohl na bujaré hostině, kde popíjel a když 

se vrátil domů, nemohl močit a trpěl velkými bolestmi. Vědci se domnívají, že 

ho postihlo selhání ledvin. Odebrali mu vzorky vlasů a vousů ke zkoumání  a 

zjistili vysokou koncentraci rtuti, která byla příčinou selhání ledvin. Spekulace 

o jeho smrti tvrdí, že byl buď otráven nebo se otrávil sám svým léčivým 

lektvarem, který používal a v němž byla rtuť. 

 Uveřejněné odkazy [cit. 2020-05-20]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:  

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu_urinary_system.jpg 

5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_radiocephalic_fistula_%28cs%29.svg 

 Uveřejněné odkazy [cit. 2020-05-20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: 

2) JAWORSKI, Piotr Michał. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kidney_PioM.png 

4) GLANZ, Patrick. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hemodialysismachine.jpg 

 Uveřejněné odkazy [cit. 2020-05-20]. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a 

státního rozpočtu ČR. Provozováno výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 

3) Autor: Mgr. Elena Sobotková  
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