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Exkrečná sústava

- udržiavanie homeostázy
- osmoregulácia
- regulácia objemu telových tekutín
- udržiavania acidobázickej rovnováhy

- ovplyvňuje zadržiavanie alebo uvoľňovanie iónov
- ovplyvňuje procesy endokrinne

renín-angiotenzínový systém
- ovplyvňuje endokrinný systém

neurohypofýza – vazopresín (antidiuretický 
hormón) – zvyšuje spätnú resorpciu vody
dreň nadobličiek – aldosterón – zvyšuje spätnú 
resorpciu Na+
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Vylučuje:
1. Splodiny metabolizmu
2. Látky potrebné, ale v nadbytku (prahové)

3. Nosiče vylučovaných látok
4. Cudzorodé látky (liečivá, toxíny…) - bezprahové

Okrem obličiek:           koža

pľúca
GIT

1. exkrečné sústavy sú u stavovcov aj 
bezstavovcov v úzkom funkčnom vzťahu 
s telovými tekutinami
2. zabezpečujú stálosť vnútorného 
prostredia vylučovaním alebo 
zadržiavaním látok a vody
3. základné štruktúry majú podobu rúrok
4. exkrécia aj sekrécia prebieha proti 
koncentračnému gradientu a vyžaduje 
energiu
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Fylogenéza

Celým povrchom tela (morské živ., potenie)
Kontraktilná vakuola (sladkovodné)
Protonefrídie

solenocyty –
modifikované (Polychéta)

• Solenocyty - plamienkové bunky majú bičík a sú pripojené na odvodný kanálik. 
Tieto bunky zbierajú odpad z okolitých tkanív a vytláčajú ho do kanálikov, pohyb 
bičíka zabezpečuje pohyb obsahu kanálika.

• obr. protonefrídie u ploskavcov

Metanefrídie – 2 články, 
segmentálne

Malpigiho trubice (hmyz)

Antenálne žľazy (Dekapoda)

STAVOVCE
Protonefros - predobličky (ryby)
Mesonefros - prvoobličky (ryby, obojživelníky)
Metanefros - pravé obličky

Sú to slepo ukončené trubice, ktoré 
zbierajú odpad z tkanív a vyúsťujú 
najčastejšie do čreva. Takýto typ 
vylučovania majú niektoré skupiny 
článkonožcov (pavúkovce, hmyz)
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človek má v obličke 1 milión nefrónov

predobličky, hypotonický moč, nižšie stavovce, mnohé ryby
prvoobličky – niektoré ryby, obojživelníky 
metanefros – plazy, vtáky cicavce

Pri metabolizme látok v bunkách vznikajú splodiny (metabolity), ktoré môžu pri 
nahromadení v organizme spôsobiť veľmi vážne problémy. Organizmy sa snažia 
zbaviť týchto látok rôznym spôsobom.

Pri metabolizme sa najčastejšie ako odpad vytvára:
Voda a CO2, ako produkt dýchania 
Dusíkaté látky 
Vodu živočíšny organizmus využije, CO2 vylúči pri respirácii a pre zbavenie sa 
dusíkatých látok, ktoré sú pre organizmus nebezpečné využíva rôzne mechanizmy.

Podľa spôsobu odstraňovania odpadového dusíka rozdeľujeme živočíchy na:

Amonotelné živočíchy - Odpadový dusík vylučujú vo forme amoniaku s veľkým 
množstvom vody do vodného prostredia napr. vodné bezstavovce, ryby, larvy 
obojživelníkov, vodné korytnačky.
Urikotelné živočíchy - vylučujú kyselinu močovú s malým množstvom vody napr. 
hmyz, plazy, vtáky, niektoré suchozemské ulitníky.
Ureotelné živočíchy - vylučujú močovinu s väčším množstvom vody napr. kôrovce, 
väčšina mäkkýšov, ostnatokožci, dospelé obojživelníky, cicavce.
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•Amonotelné – NH3 –vodné
•Urikotelné – kyselina močová (vtáky, plazy)
•Ureotelné – močovina (cicavce)

Ornitínový cyklus (malý Krebsov cyklus Henselitov                        
cyklus) – ureogénny cyklus
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oblička je u človeka párový orgán
kôra – izotonické prostredie
dreň – 8-12 pyramíd – hypertonické prostredie

funkčná jednotka - nefrón

NEFRÓN – sa skladá:
Malpigiho teliesko

Bowmanov vačok (1 vrstvový    
epitel)

Glomerulus – vas afferens
vas efferens

Odvodné kanáliky:
Proximálny stočený kanálik –

odvodný kanálik  1 stupňa        
Henleho kľučka
Distálny kanálik - odvodný kanálik 

2. stupňa
Zberný kanálik
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Superficiálny kôrový 
nefrón – má glomerulus 
uložený blízko povrchu 
kôry a má krátku Henleho 
kľučku

Juxtamedulárne nefróny –
ležia v hlbokých vrstvách 
kôry hraničiacich s dreňou a 
Henleho kľučka zasahujú 
hlboko do drene

medzi týmito dvoma 
skupinami - intermediárne

Parenchým obličiek

1. Intersticium

2. Cievy 

3. Nefróny

krvné

lymfatické
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Činnosť obličiek
• PRIETOK  KRVI  OBLIČKAMI

1,5 l/min.    svalová práca, šok              
katabolizmus N-látok

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
• GLOMERULÁRNA FILTRÁCIA

Ultrafiltrát – primárny moč
- 180-190 l/24 hod.

Clearens inulinu – CINUL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

• TUBULÁRNE FUNKCIE
- spätná resorbcia

1. Transport filtrátu

2. Tubulárna difúzia – pasívne, konc.

3. Tubulárna resorbcia – aktívne, metab.

4. Tubulárna sekrécia

- látky viazané na bielkoviny

- cudzorodé látky

- ióny

obličky: 
fenestrované kapiláry (70-100nm), bazálna membrána (7-10nm), 
podocyty (4-14nm)
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Ďakujem za pozornosť
Pokračovanie ďalší semester


