


UKŁAD MOCZOWY

• Czynność:

- usunięcie z organizmu rozpuszczonych we krwi  

ubocznych produktów przemiany materii

- produkcja moczu

- regulacja ustrojowej zawartości płynów i soli

- wydalanie substancji szkodliwych



UKŁAD MOCZOWY

• Dzielimy na:

a) narządy wytwarzające mocz

- nerki

b) narządy wyprowadzające mocz

- miedniczki nerkowe

- moczowody

- pęcherz moczowy

- cewka moczowa



NERKA - REN

• Jest narządem parzystym.

• Położone są w jamie 

brzusznej w przestrzeni 

zaotrzewnowej, w okolicy 

lędźwiowej

• Nerka prawa leży nieco niżej 

niż nerka lewa

• Powierzchnia tylna nerek 

przylega do mięśni ściany 

tylnej jamy brzusznej a 

powierzchnia przednia do 

narządów jamy brzusznej



NERKI – BUDOWA ZEWNĘTRZNA

• Wyróżniamy:

- powierzchnię przednią i tylną

- brzeg przyśrodkowy i boczny

- koniec górny i dolny

• Na brzegu przyśrodkowym znajduje 

się zagłębienie zwane wnęką nerki, 

które prowadzi do zatoki nerkowej

• W obrębie wnęki znajduje się: 

- tętnica i żyła nerkowa

- moczowód 

• Zatoka nerkowa obejmuje:

- miedniczkę nerkową

- kielichy nerkowe większe i 

mniejsze



NERKI – BUDOWA WEWNĘTRZNA

• Na przekroju czołowym nerki 
widać miąższ nerki, który składa 
się z dwóch warstw:

- kora nerki – znajduje się na 
obwodzie pod torebką włóknistą. 
Wnika ona także pomiędzy 
rdzeń nerki w postaci słupów 
nerkowych

- rdzeń nerki stanowi warstwę 
wewnętrzną  i składa się z 
piramid nerkowych

podstawą zwrócone są do 
obwodu nerki natomiast ich 
wierzchołki zwane brodawkami 
nerkowymi zwrócone są w 
kierunku zatoki nerkowej



BUDOWA WEWNĘTRZNA NERKI
• Jednostką morfologiczno-czynnościową 

nerki jest nefron

• W nefronie wyróżniamy:

- ciałko nerkowe, które składa się z kłębka 
nerkowego (utworzonego z tętniczych 
naczyń włosowatych tworzących sieć 
dziwną tętniczo-tętniczą) i otaczającej  go 
torebki nerkowej. Do torebki spływa mocz 
pierwotny wytwarzany przez naczynia 
włosowate kłębków poprzez filtrację osocza 
krwi

- kanalik kręty I rzędu  pętla nefronu
(Henlego)  kanalik kręty II rzędu (w 
których mocz pierwotny jest zagęszczany).

Następnie mocz wtórny jest odprowadzany 
drogami wewnątrznerkowymi cewką 
zbiorczą przewodem brodawkowym 

uchodzącym na brodawce  nerkowej



MIEDNICZKA NERKOWA –pelvis renalis

I KIELICHY NERKOWE

• Brodawki nerkowe objęte są przez 

kielichy nerkowe mniejsze (8-10), 

do których ścieka mocz przez 

otworki brodawkowe

• Kielichy nerkowe mniejsze łączą się 

w kielichy nerkowe większe (2-3)

• Z połączenia kielichów nerkowych 

większych powstaje miedniczka 

nerkowa, która przechodzi w 

moczowód

• Kielichy nerkowe oraz miedniczka 

nerkowa znajdują się w zatoce 

nerkowej



MOCZOWÓD - URETER

• Łączy miedniczkę nerkową z 
pęcherzem moczowym. Dł. ok. 
30cm leżący w przestrzeni 
zaotrzewnowej.

• W przebiegu moczowodu 
wyróżniamy:

- część brzuszną (biegnącą od 
miedniczki nerkowej do kresy 
granicznej, leżącej w jamie 
brzusznej wzdłuż m. lędźwiowego 
większego)

- część miedniczną (od kresy 
granicznej do pęcherza 
moczowego, leżącej w miednicy 
mniejszej )



PĘCHERZ MOCZOWY 

vesica urinaria

• Jest to nieparzysty narząd zbierający 
mocz.

• Położony jest w miednicy mniejszej 
zaotrzewnowo do tyłu od spojenia 
łonowego; u mężczyzn leży do przodu
od odbytnicy; u kobiet do przodu od
pochwy i macicy

• Dno pęcherza u mężczyzn spoczywa 
na gruczole krokowym a u kobiet na 
przeponie moczowo-płciowej

• Pusty pęcherz moczowy nie wystaje 
nad spojenie łonowe



PĘCHERZ MOCZOWY

• W obrębie pęcherza moczowego możemy 
wyróżnić:

- szczyt pęcherza – skierowany  ku górze

- trzon pęcherza – największa część

- dno pęcherza – skierowane do dołu 

• W dnie pęcherza moczowego 
wyróżniamy trójkąt pęcherzowy, który 
ograniczony z przodu jest przez ujście 
wewnętrzne cewki moczowej a z tyłu 
przez ujścia obydwu moczowodów

• W pęcherzu leży m. wypieracz moczu i 
wokół ujścia wewnętrznego cewki 
moczowej m. zwieracz wewnętrzny 
cewki moczowej / mm. gładkie/

• Włókna współczulne /S/ powodują 
oddawanie moczu, włókna PS zatrzymują 
mocz





CEWKA MOCZOWA ŻEŃSKA

urethra feminina

• Długość cewki moczowej 
wynosi od 3 do 5 cm

• Rozpoczyna się w dnie 
pęcherza moczowego ujściem 
wewnętrznym następnie 
przebija przeponę moczowo-
płciową a kończy się ujściem  
zewnętrznym położonym w 
przedsionku pochwy

Przedsionek pochwy 
ograniczają wargi sromowe 
mniejsze.



CEWKA MOCZOWA MĘSKA

urethra masculina

• Cewka moczowa męska 

stanowi wspólną drogę moczu i 

nasienia długości ok..15-20cm

• Rozpoczyna się ujściem 

wewnętrznym w dnie pęcherza 

moczowego a kończy się 

ujściem  zewnętrznym na 

żołędzi prącia.                



CEWKA MOCZOWA MĘSKA
• Wyróżniamy w niej:

- część sterczową – jest to 
odcinek cewki położony w 
gruczole krokowym

- część błoniastą –
najkrótszą i przechodzącą 
przez przeponę moczowo-
płciową

- część gąbczastą –
najdłuższą biegnącą 
wewnątrz ciała gąbczastego 
prącia

• W części sterczowej 
znajduje się wzgórek 
nasienny, na którym 
obustronnie uchodzą 
przewody wytryskowe





GRUCZOŁY NADNERCZOWE

glandula suprarenalis 

• Parzysty narząd

• Leżą na tylnej ścianie jamy 
brzusznej zaotrzewnowo, na 
górnym biegunie nerek

• Każde nadnercze składa się:

- kory nadnercza

- rdzenia nadnercza



CZYNNOŚĆ KORY NADNERCZA

• Hormony kory nadnercza dzielą się na trzy grupy:

- mineralokortykoidy

- glikokortykoidy - wydzielanie ich jest sterowane 

przez przedni płat przysadki mózgowej – przez 

hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

- androgeny – hormony płciowe

• Czynność kory nadnerczy jest niezbędna dla 

utrzymania w ustroju prawidłowej przemiany materii

• Niewydolność kory nadnerczy  prowadzi do zaniku 

aktywności fizycznej i psychicznej



MINERALOKORTYKOIDY

• Głównym hormonem jest aldosteron

• Odgrywa on ważną rolę w utrzymaniu 

równowagi sodowo-potasowej w 

organizmie oraz zachowaniu prawidłowego 

ciśnienia krwi i objętości płynu 

pozakomórkowego



GLIKOKORTYKOIDY

• Głównymi hormonami są 
kortyzol i kortykosteron 

• Mają one działanie 
przeciwzapalne, wywierają 
wpływ na przemianę 
węglowodanów, białek i 
tłuszczów w tkankach całego 
organizmu

• Nadmierna produkcja tych 
hormonów prowadzi do zespołu 
Cushinga – mały wzrost oraz 
zwiększone odkładanie się 
tłuszczu



ANDROGENY

• Androgeny warunkują powstanie u mężczyzn 

drugorzędowych cech płciowych (prawidłowy rozwój 

zewnętrznych narządów płciowych, gruczołu krokowego, 

ustawiają brzmienie głosu itd.), pobudzają ogólny wzrost, 

zwiększają masę mięśniową

• Nadmierna produkcja hormonu powoduje zespół 

nadnerczowo-płciowy, który u chłopców prowadzi do 

przedwczesnej dojrzałości płciowej a u kobiet do przewagi 

cech męskich (takich jak silne owłosienie, niski głos, męski 

typ budowy ciała).



CZYNNOŚĆ RDZENIA NADNERCZY

Rdzeń gruczołów nadnerczowych wydziela adrenalinę i 

noradrenalinę 

• Pobudzają one układ nerwowy sympatyczny, przyśpieszają 

czynność serca, podnoszą ciśnienie krwi i stężenie cukru we 

krwi

• Działają na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych oraz na 

mięśnie gładkie narządów

• Zwiększone stężenie we krwi występuje w czasie wysiłku, w 

różnych warunkach stresowych, po podaniu nikotyny itd..





NARZĄDY PŁCIOWE

Dzielą się na:

- narządy płciowe żeńskie

- narządy płciowe męskie

Każdy z tych układów składa się z:

- gonad (jajniki i jądra), które produkują 

komórki płciowe i wydzielają hormony

- przewodów wyprowadzających, które 

przechowują i transportują komórki płciowe



NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE

Dzielimy na:

- narządy płciowe wewnętrzne

- narządy płciowe zewnętrzne

Do narządów płciowych wewnętrznych 
zaliczamy:

- jajniki

- jajowody

- macica

- pochwa



JAJNIK - ovarium

Jest narządem parzystym 

położonym na ścianie 

bocznej miednicy mniejszej 

do przodu od odbytnicy i  

ku tyłowi od więzadła 

szerokiego macicy w dołku

jajnikowym. 

Jest to miejsce podziału 

tętnicy biodrowej wspólnej 

na tętnicę biodrową 

zewnętrzną i wewnętrzną



JAJNIK -BUDOWA
Składa się z:

- kory jajnika

- rdzenia jajnika

Kora składa się ze zrębu 

jajnika utworzonego przez 

tkankę łączną, wśród której 

leżą różnej wielkości 

pęcherzyki jajnikowe

zawierające jedną komórkę 

jajową i komórki 

śródmiąższowe produkujące 

hormony – estrogeny. 

Pęcherzyk jajnikowy 

dojrzewa ok. 14 dni i po 

pęknięciu przekształca się w 

ciałko żółte produkujące 

hormon -progesteron



JAJOWÓD – tuba uterina

Jest narządem parzystym, 

rozpoczynającym się w 

jamie otrzewnej w pobliżu 

jajnika i uchodzącym do 

jamy macicy

W jajowodzie (bańce) 

odbywa się zapłodnienie, 

czyli połączenie komórki 

jajowej z plemnikiem i 

powstanie zarodka



JAJOWÓD -BUDOWA

• Części jajowodu:

- ujście brzuszne jajowodu – łączące 

światło jajowodu z jamą otrzewnej

- lejek jajowodu – utworzony przez 

strzępki jajowodu, ogranicza on 

ujście brzuszne i wychwytuje 

komórkę jajową

- bańka jajowodu – część środkowa 

stanowiąca 2/3 długości całego 

jajowodu i w niej odbywa się 

zapłodnienie

- cieśń jajowodu

- ujście maciczne jajowodu



MACICA - UTERUS

• Jest to narząd nieparzysty, 
mięśniowy

• Położona jest w miednicy mniejszej  
między pęcherzem moczowym a 
odbytnicą

• Prawidłowe położenie macicy 
określamy jako pośrodkowe i 
osiowe, jako  przodopochylenie
(macica jest pochylona do przodu w 
stosunku do pochwy) oraz 
przodozgięcie (trzon macicy jest 
pochylony do przodu w stosunku do 
szyjki macicy)



MACICA- BUDOWA

Części macicy:

- dno macicy – górna,  

najwyżej położona część

- trzon macicy – stanowi 
ok. 2/3 macicy 

- cieśń macicy

- szyjka macicy

/cervix uteri/
zakończona ujściem 
macicy

- szyjka w połowie 
długości objęta jest 
pochwą



MACICA- BUDOWA

Wewnątrz trzony znajduje 
się jama macicy, do 
której otwierają się 
jajowody natomiast 
wewnątrz szyjki macicy 
znajduje się kanał szyjki 
macicy kończący się
ujściem macicy – jest to 
otwór, przez który światło 
macicy łączy się z pochwą

Macica jest utrzymywana 
w stałym położeniu dzięki 
więzadłom i wyróżniamy:

- więzadło szerokie 
macicy

- więzadło obłe macicy



POCHWA - vagina

Pochwa leży w miednicy 
mniejszej

Jest to nieparzysty przewód 
mięśniowo-błoniasty 

Ujście pochwy znajduje się  
w przedsionku pochwy,

do tyłu za ujęciem

zewnętrznym cewki

moczowej.



NARZĄDY PŁCIOWE ZEWNĘTRZNE

• Do narządów płciowych 

żeńskich zewnętrznych  należą:

- wargi sromowe większe

- wargi sromowe mniejsze

- łechtaczka

- przedsionek pochwy



NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
Narządy płciowe męskie służą do wytwarzania plemników, 
które są głównym składnikiem nasienia. Pełnią również 
funkcję wewnątrzwydzielniczą

Dzielimy na:

- narządy płciowe wewnętrzne 

- narządy płciowe zewnętrzne

Do narządów płciowych wewnętrznych zaliczamy:

- jądra

- najądrza

- nasieniowody

- pęcherzyki nasienne

- gruczoł krokowy

Do narządów płciowych zewnętrznych zaliczamy:

- prącie

- moszna



JĄDRO - testis

Jest to narząd parzysty 
położony w worku 
mosznowym

Jądro otoczone jest błoną 
błoną białawą

Miąższ zbudowany z cewek 
nasiennych – produkowane 
są plemniki

Między cewkami znajdują 
się komórki 
śródmiąższowe, które 
wydzielają testosteron



NAJĄDRZE –epididymis

• Wchodzi w skład dróg 

wyprowadzających plemniki.

• Leży w mosznie przylegając do 

tylnego brzegu jądra

Najądrze czynnościowo pełni 
funkcję zbiornika nasienia i 
gromadzące się plemniki 
uzyskują pełną dojrzałość



NASIENIOWÓD –

ductus deferens

• Łączy najądrze z przewodem 
wytryskowym

• Biegnie w powrózku nasiennym
/funiculus spermaticus/

• Łączy się z przewodem wydalającym 
pęcherzyków nasiennych w przewód 
wytryskowy

• Przewody wytryskowe uchodzą do 
części sterczowej  cewki moczowej

na wzgórku nasiennym.



NASIENIOWÓD

• Jest parzystym przewodem będącym 
przedłużeniem przewodu najądrza

• W jego przebiegu wyróżniamy cztery 
części:

- część jądrowa – biegnąca w worku 
mosznowym

- część powrózkowa – biegnąca w 
powrózku nasiennym

- część pachwinowa - biegnąca przez 
kanał pachwinowy

- część miedniczna – biegnąca w 
miednicy mniejszej w kierunku 
pęcherza moczowego, gdzie końcowa 
część rozszerza się tworząc bańkę 
nasieniowodu



PĘCHERZYKI NASIENNE

• Są to narządy parzyste 

przylegające do dna pęcherza 

moczowego

• Bańki nasieniowodu łączą się z 

przewodem wydalającym 

pęcherzyków nasiennych i z 

tego połączenia powstaje 

przewód wytryskowy

• Przewody wytryskowe 

przebijają gruczoł krokowy i 

uchodzą w części sterczowej 

cewki moczowej.



GRUCZOŁ KROKOWY - prostata

Ma kształt i wielkość 
dwudzielnego kasztana,

składa się z płata lewego i  

prawego

Jest narządem nieparzystym 
położonym w miednicy mniejszej 
do tyłu od spojenia łonowego i do 
przodu od odbytnicy

Od góry graniczy z  dnem 
pęcherza moczowego a od dołu 
przylega do przepony moczowo-
płciowej.





Narządy płciowe zewnętrzne

Moszna – scrotum

Prącie - penis





DROGA NASIENIA

• Cewki nasienne kręte jądra  przewód 

najądrza  nasieniowód (część jądrowa, 

powrózkowa, pachwinowa, miedniczna) 

bańka nasieniowodu  przewód wytryskowy 

 część sterczowa cewki moczowej ujście 

zewnętrzne cewki moczowej

• SKŁAD NASIENIA

- plemniki

- wydzielina najądrza, baniek nasieniowodów, 

pęcherzyków nasiennych, gruczołu kroko-

wego i gruczołow opuszkowo-cewkowych


