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Exkrečná sústava

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

- ovplyvňuje zadržiavanie alebo uvoľňovanie iónov
- súčasť endokrinného systému -

renín-angiotenzínový systém
- vplyv endokrinného systému -

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, ostnatokožce, 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 (napr. 
liečivá)

- cudzorodé látky

- ióny (napr. H+)

obličky: 
fenestrované kapiláry (70-100nm), bazálna membrána (7-10nm), 
podocyty (4-14nm)
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Glomerulárna filtrácia
Ultrafiltrát krvnej plazmy – bez bielkovín
meranie inulínu (exogénna látka)
kreatinín (ednogénna látka)
– nepodliehajú ani resorpcii ani exkrécii

Klírens – miera očisťovacej schopnosti obličiek

– množstvo plazmy, ktorá sa úplne očistí od inulínu  pri prietoku 
obličkami za jednotku času

Závisí od
- prietoku krvi obličkami

- filtračného tlaku v Bowmanovom vaku

- veľkosť filtračnej plochy

- veku, zdravotného stavu a konc. plazmatických bielkovín

látka molekulová polomer filtrovateľnosť

hmotnosť nm %

voda 18 0.1 100

močovina 60 0.16 100

glukóza 180 0.36 100

sacharóza 342 0.44 100

inulín 5500 1.48 98

myoglobín 16000 1.95 75

hemoglobín 64000 3.25 3

plazmatický albumín 69000 3.55 1
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Transportné procesy v tubuloch obličiek
- v ľadvinových glomeruloch človeka sa odfiltruje cca 120 ml/min 
resp. 180 l/deň plazmatickej tekutiny. Objem vylúčeného moču je 
1,5 l/deň.

- proximálny tubulus: resorbujú sa 2/3 tubulárnej tekutiny, hnacou 
silou je resorpcia Na+, Cl- a HCO3

-

Rozdiely v medzibunkových spojeniach epitelov v 
jednotlivých oddieloch nefrónu

- epitely, ktoré resorbujú veľké množstvo izotonickej 
tekutiny sú „deravé“ – medzibunkové spojenia sú dosť 
permeabilné spojovacie koplexy medzi bunkami epitelu –
proximálne tubuly

- epitely, tkoré sú schopné resorbovať hypertonické tekutny 
majú nepriepustné spojovacie komplexy, dokážu udržať 
veľký elektrochemický gradient pre rôzne ióny, sú veľmi 
málo permeabilné  - „testné“ epitely – distálny tubulus a 
zberný kanálik

hlasovanie
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fyziologická 
hodnota 
osmolality 
plazmy je asi 
280 - 300 
mOsm/kg 
vody

Väčšina látok nachádzajúcich sa v glomerulárnom filtráte sa 
nejakou mierou resorbuje v tubuloch.
- transport  prebieha bunkami tubulov do peritubulárnej 
extracelulárnej tekutiny a odtiaľ do peritubulárnych kapilár

Proximálny tubulus
- u človeka má lumen 50 um, priemernú dĺžku 15 mm čo je 80%
tubulárnej štruktúry a deje sa tu väčšina tubulárnej resorpcie
- od začiatku do konca proximálneho tubulu je tekutina 
izoosmotická s krvnou plazmou
- resorbuje sa 75-80% vody – resorpcia prebieha na základe 
osmotického gradientu, ktorý vytvára najmä Na+, aj paracelulárnymi 
skratmi (spojovacie komplexy)
- glukóza sa transportuje kotransportom s Na+

- ak koncentrácia glukózy plazme prekročí hodnotu 10-12 mmol/l, 
glukóza je prítomná v moči
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-resorpcia aminokyselín (AK): systém pre neutrálne, bázické a kyslé AK, všetky závisia od 
Na+

- malé množstvo proteínov s nízkou molekulovou hmotnosťou sa resorbuje endocytózou, 
hydrolyzujú sa lyzozómoch a ich metabolity sa ďalej resorbujú

Mechanizmus resorpcie Na+  

v proximálnom tubule: 

Na+ je resorbovaný aktívnym 
transportom Na+-K+ATPzou 
lokalizovanou na 
bazolaterálnej membráne, 
ktorá pumpuje Na+ do 
intersticia, vytvára sa 
gradient, ktorý umožňuje 
vstupovanie Na+ do buniek 
tubulu kotransportom s 
glukózou a aminokyselinami.

Pasívna resorpcia prebieha 
cez paracelulárne skraty. 
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Draslík – v tubuloch sa resorbuje aj vylučuje
- 80% sa resorbuje v proximálnom tubule, čo je spojené s resopciou 
Na+ a H2O a 30% sa resorbuje v ascendentnom ramienku Henleho 
kľučky, distálnom tubule sa draslík secernuje

Vápnik – v proximálnom tubule sa resorbuje 60%, v Henleho kľučke 
sa resorbuje asi 20%

Fosfáty – 75% sa resrobujú v proximálnom tubule a 5% v iných 
častiach nefrónu

Hydrogén uhličitany – aktívny transport

Chloridy – kontrasport so sodíkom, môžu sa resorbovať aj pasívne cez 
medzibunkové spojovacie komplexy

- sú tu tiež resorbované kyselina askorbová, laktát, citrát a i.

Sekrécia v proximálnom tubule
- prebieha ak koncentrácia látky v Henleho kľučke je 
vyššia ako vo filtráte
- väčšinou ide o aktívny transport
- cudzorodé látky napr. kyselina paraaminohipurová, 
penicilín, organické farbivá, sulfonamidy, exogénny 
kreatinín a i.
- sekrécia H+ iónov aktívnym transportom – protónovou 
pumpou, alebo antiportom s Na+ – acidifikácia moču
- H+ pochádza z kys. uhličitej, ktorá za účasti 
karbonátdehydrogenázy disociovala

hlasovanie
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- v proximálnych tubuloch sa H+ používa na spätnú resorpciu HCO-
3

H+ ióny sa definitívny vylučujú v distálnych tubuloch
- najnižšie možné pH moču je 4,5; proti vyššiemu gradientu H+ ióny 
nemôžu byť transportované

Henleho kľučka (HK)
- prichádza sem izotonická tekutina
- na konci Henleho kľučky je jej osmolarita 4x vyššia ako v krvnej 
plazme (1200 mOsm/l)
- v descendentnom ramienku osmolarita stúpa, lebo voda prestupuje 
do itersticiálneho priestoru, po osmotickom gradiente

- v ascendentnom ramienku osmolarita tekutiny klesá, lebo je tu 
aktívna Na+-Cl- pumpla, ktorá tieto ióny čerpá do intracelulárnej 
tekutiny, resorbuje sa tu aj K+

- ascendentné ramienko nie je priepustné pre vodu
- na konci ascendentného ramienka je moč hypotonický

Henleho kľučka (HK)
- prichádza sem izotonická tekutina
- na konci Henleho kľučky je jej osmolarita 4x vyššia ako v krvnej 
plazme (1200 mOsm/l)
- v descendentnom ramienku osmolarita stúpa, lebo voda prestupuje 
do itersticiálneho priestoru, po osmotickom gradiente

- v ascendentnom ramienku osmolarita tekutiny klesá, lebo je tu 
aktívna Na+-Cl- pumpla, ktorá tieto ióny čerpá do intracelulárnej 
tekutiny, resorbuje sa tu aj K+

- ascendentné ramienko nie je priepustné pre vodu
- na konci ascendentného ramienka je moč hypotonický



25/03/2022

15

Vo vzostupnej časti Henleho kľučky je primárny aktívny transport 
Na+ zabezpečovaný bazolaterálnou Na-K ATPázou, na luminálnej 
strane existuje spoločný elektroneurónový prenášač pre Na+, K+ a 
2Cl-.

Pre vodu je tento epitel 
takmer nepriepustný, 
taktiež pasívna 
permeabilita pre Na+ a Cl-

je nízka.

Činnosťou aktívnej NaCl 
pumpy vzniká v lumene 
hypotonické prostredie a 
v okolitom intersticiu 
hypertonické prostredie.

Distálne tubuly (DS)

- distálny tubulus sa vždy vracia k svojmu glomerulu a dotýka sa 
miesta, kde blízko seba vstupujú vas afferens a vas efferens
- juxtaglomerulárny aparát - RAS
- DS vyúsťuje do zberného kanálika
- reabsorbuje sa tu cca 20% reabsorbovanej tekutiny
- resorbuje sa tu voda, sodík, vápnik, chloridy, hydrogénuhličitany 
a fosfáty
- secernujú sa tu ióny vodíka

- činnosť je regulovaná aldosterónom, ktorý zvyšuje spätnú 
resorpciu sodíka a exkréciu draslíka
- antidiuretickým hormónom (vazopresín), ktorý 
prostredníctvom svojich V2 receptorov stimuluje expresiu 
akvaporínov 2, ktoré umožnia resorpciu vody
- resorpcia vápnika je stimulovaná parathohorónom

hlasovanie 3
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- v zbernom kanáliku sa zvyšuje osmolarita vody, ktorá môže 
dosiahnuť osmolaritu 100 - 1400 mOsm/l podľa pôsobenia hormónov

NaClH2O

hlasovanie 4
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Zabezpečovanie homeostázy obličkami

• OSMOREGULÁCIA

- sladkovodné – hypotonický moč
- morské – hypertonický moč

• REGULÁCIA OBJEMU TELOVÝCH TEKUTÍN
- volumoreceptory – ADH

• UDRŽIAVANIE ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY
- resorbcia bikarbonátov z tubulov
- tubulárna sekrécia H+

Vývoj a zmeny osmolality tubulárnej tekutiny v 
priebehu celého nefrónu

Schématické znázornenie dreňového 
protiprúdového  multiplikačného 
systému.

Stena hrubej časti vzostupného 
ramienka Henleho kľučky je relatívne 
nepriepustná pre vodu. 

V prítomnosti ADH sa v zbernom 
kanáliku zvyšuje osmolalita. Kdežto pri 
jeho nedostatku tubulárna tekutina 
zostáva hypotonická.

Aldosteron zvyšuje reabsobciu Na+ a 
exkréciu H+ a K+ v distálnom tubule
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Transport vody a niektorých rozpustených 
látok v proximálnom tubule

Veľkosť resorbcie 
tekutiny je 
dokumentovaná 
zvyšovaním 
koncentrácie 
neresorbovataľných 
látok tj. inulínu: 
pomer koncentrácie 
v tubulárnej tekutine 
(TT) ku koncentrácii 
v plazme (P)
- TT/P, sa na začiatku 
proximálneho 
tubulu, kde priteká 
glomerulárny filtrát, 
rovná 1,0 , na konci 
proximálneho tubulu 
sa zvýši na 5,0

Osmotická koncentrácia a koncentrácia Na+

a močoviny v terminálnych častiach nefrónu

Na schéme je vyznačená priemerná resorpcia Na+ a H2O v distálnom 
tubule a zbernom kanáliku

Hlasovanie
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Neurálna regulácia
- sympatikus Th6-L3
- vazokonstrikcia, ale vas. aferens viac – zníženie glomerulárnej

filtrácie
- nejasný fyziologický význam

Humonálna
Renálne vazokonstrikčné látky – pôsobia skôr v eferentných arteriolách – zvýšenie glomerulárnej filtrácie

- O2 – pokles – hypoxia
- katecholamíny
- adenozín vznikajúci z ATP 
- spätná väzba, pri zvýšenom prietoku Henleho kľučkou sa filtrácia 

znižuje
- RAS

Renálne vazodilatačné látky 
- acetylcholín parasympatika
- bradykinín a kalidín (tvoria sa v pečeni a obličkách) – zvýšená diuréza

- prostaglandíny

Juxtaglomerulárny aparát



25/03/2022

20

hlasovanie
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Úloha atriálneho natriuretického faktora (ANF) 
v udržiavaní homeostázy objemu krvi

Natriuretický faktor (AMF) vzniká v srdcovej predsieni pri jej nadmernom roztiahnutí 
väčším objemom tekutiny v cievach. Viacerými spôsobmi zabezpečí pokles objemu 
tekutiny v cirkulácii. Zvyšuje vylučovanie sodíka močom, má vazodilatačný vplyv, 

inhibuje sekréciu aldosterónu a renínu.
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Význam atriálneho 
natriuretického 
faktroru (ANF) v 
kompenzácii 
zvýšeného objemu 
cirkulujúcej krvi

Zvýšený objem cirkulújucej krvi

Zvýšený žilný návrat

SRDCOVÉ PREDSIENE
Roztiahnutie

Zvýšená sekrécia ANF

Zvýšená hladina ANF v plazme

Zvýšené vylučovanie Na+

OBLIČKOVÉ TUBULY
Znížená reabsorbcia Na+

Zvýšený príjem vody

Znížená osmolarita plazmy

Znížená stimulácia osmoreceptorov 
v hypotalame

NEUROHYPOFÝZA
Znížené uvoľňovanie ADH

Znížená hladina ADH v plazme

OBLIČKOVÉ TUBULY
Znížená priepustnosť tubulov pre vody

OBLIČKOVÉ TUBULY
Znížená reabsorbcia vody

Zvýšené vylučovanie vody

Zvýšený objem cirkulujúcej krvi

Zvýšený žilný návrat

SRDCOVÉ PREDSIENE
Roztiahnutie

SRDCOVÉ PREDSIENE
Stimulácia baroreceptorov

Zvýšená hladina ANF v plazme

NEUROHYPOFÝZA
Znížené uvoľňovania ADH

OBLIĆKOVÉ TUBULY
Znížená priepustnosť tubulov pre vodu

OBLIĆKOVÉ TUBULY
Znížená reabsorbcia vody

Zvýšené vylučovanie vody

Význam antidiuretického hormónu (ADH) v 
kompenzácii so zvýšeným príjmom vody a zvýšeným 

objemom cirkulujúcej krvi. hlasovanie 7
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