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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
ledvin a  vznikem primární s definitivní moči.



Močová soustava – funkce ledvin 
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Funkce ledvin
 základní funkcí ledvin je tvorba moči a tím odstranění 

metabolitů

 při tvorbě moči se uplatňuje proces – filtrace a zpětné 
resorpce

K naplnění těchto funkcí slouží základní jednotka ledvin -
nefron



Ledvina



Nefron

Složení nefronu:

1. Malpighiho tělísko (ledvinné tělísko) – je složen z 
Bowmanova váčku + glomerulus

2. kanálky – proximální kanálek + Henleova klička + 
distální kanálek + sběrné kanálky





Malpighiho 

tělísko

http://www.anatomicke-pomucky.cz/424-thickbox/malpighiho-teliska-v-ledvine-700x-zvetsene.jpg
http://www.anatomicke-pomucky.cz/424-thickbox/malpighiho-teliska-v-ledvine-700x-zvetsene.jpg


Funkce nefronu
 ledvinou proteče za 1 minutu asi 1 l krve, ta je přiváděna 

ledvinnou tepnou, která se větví na tepénky, ty vytvářejí cévní 
klubíčko, které je zanořené do Bowmanova váčku

 přívodnou cévou přitéká do glomerulu krev, zde probíhá 
filtrace krve a vytváří se asi 180l/24hod primární moči

 přefiltrovaná krev je odváděna do krevního řečiště

 primární moč putuje do systému kanálků a kliček, zde probíhá 
zpětná resorpce látek a do sběrného kanálku přichází 
definitivní moč



Složení primární moči
 voda

 minerální látky

 aminokyseliny

 močovina

 glukóza

Složení definitivní moči
 voda (upraví se množství)

 minerální látka (Na, K, Cl)

 močovina

 kyselina močová

 kreatinin …

 nesmí obsahovat bílkoviny, krev, cukr, hnis



Opakování

1. Jaká je funkce nefronu.

2. Co je základní pracovní jednotkou ledvin.

3. Z čeho se skládá ledvinné tělísko (Malpighiho 
tělísko).

4. Vyjmenujte typy kanálků nefronu.

5. Která činnost probíhá v glomerulu a co v něm vzniká.

6. Jaký význam mají kanálky nefronu, co vytvářejí.

7. Které složky nesmí obsahovat definitivní moč. 
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Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.  Materiál je určen pro bezplatné 

používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 

autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení 
autorova jména.




