
 

 

INFORMACE K SAMOSTUDIU NA DNY: 30. 3. – 14. 4. 2020 

Př 8. ročník  

Všichni byste měli mít probranou i zopakovanou trávicí soustavu. Abych věděla, že jste 

skutečně zadané úkoly splnili, vypracujte otázky z učebnice na straně 48/ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9    

a  pošlete odpovědi na adresu patkova@zs-kdyne.cz.  

V následujících dvou týdnech pokračujte podle učenice na str. 51 – 53 soustavou vylučovací. 

Přečtěte si text v učebnici, prohlédněte si obrázky a do sešitu si opište poznámky. Pod 

poznámky si nakreslete a popište obrázek 51 ze strany 52 – vnitřní stavba ledviny. 

Soustava vylučovací - poznámky 

Funkce: 

- odstraňování odpadních látek z těla 

- tvorba a vylučování moče 

- udržuje stálé vnitřní prostředí organismu 

Stavba VS: 

- ledviny 

- odvodné cesty močové 

1) ledviny  

- párové, fazolovitý tvar 

- umístěné v zadní části dutiny břišní po obou stranách bederní páteře 

- odstraňují odpadní látky z krve 

- v každé ledvině je více než 1 milion ledvinných tělísek - nefronů  

- tvorba primární moči a následně úprava v definitivní moč (1-1,5 l za den) 

- moč obsahuje vodu 95%, močovinu, produkty metabolismu, toxické látky, zbytky léků 

- moč je ukazatelem různých nemocí  
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2) odvodné cesty močové 

- močovody – trubice asi 30 cm  

- močový měchýř - dutý orgán, pojme 500 – 7O0 ml moči, nucení při asi 150 ml 

- močová trubice - dva svěrače – vnitřní z hladké svaloviny, vnější z příčně pruhované – lze 

ovládat vůlí (do určitého objemu), u žen 3 - 5 cm, muži 15 – 20 cm 

 

Choroby VS 

- ledviny jsou životně důležitý orgán 

SELHÁNÍ LEDVIN 

 při přetížení (neléčená nemoc, zneužívání drog, léků, alkoholu) 

 léčba: transplantace (musí být ideální dárce), ale dá se žít i s jednou ledvinou 

 při selhání možná smrt 

 dialýza = umělá ledvina: čištění krve 

LEDVINOVÉ KAMENY 

 hustá moč -> krystalky solí kyseliny močové -> ledvinový kámen -> zvětšuje se -> 

ucpání močovodu -> ledvinová kolika  

 chirurgické odstranění, rozbití ultrazvukem, pitné kůry -> rozpuštění 

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

 infekce, bakteriální -> antibiotika 

 prevence: neprochladnout, zejména v létě v mokrých plavkách 

 více ženy kvůli kratší močové trubici 

 

 

 


