
Temat: Poznajemy choroby układu wydalniczego i ich profilaktykę. 

 

Teoria: 

1. Składniki moczu zdrowego człowieka 

Zdrowy człowiek dziennie wydala ok 1-1,5 dm
3
 moczu. Mocz powstaje w nerkach 

i zawiera: ok 95% wody, 1,5% soli mineralnych oraz 3,5% innych związków, głównie 

mocznika. Mocz nie powinien zawierać białka, glukozy oraz krwinek. 

Na podstawie analizy moczu można wykryć niektóre choroby, dlatego lekarz, który 

podejrzewa, że pacjent jest chory np. na cukrzycę, może zlecić takie badanie. Badanie moczu 

polega na analizie jego składu chemicznego, barwy oraz obecności krwinek i bakterii. 

Pojawienie się białek, hemoglobiny, krwinek czerwonych (erytrocytów) wskazuje 

na toczący się proces chorobowy narządów układu moczowego. Obecność cukru (glukozy) 

jest objawem cukrzycy, a zbyt duża ilość wydalanego moczu (powyżej 2,5 dm
3
 na dobę) 

świadczy o zaburzeniach regulacji wydalania (może także być objawem cukrzycy). 

Obecność bakterii w moczu świadczy o infekcji układu wydalniczego. 

2. Choroby układu moczowego 

Mimo dbania o higienę układu wydalniczego, niekiedy może dojść do zakażenie 

bakteriami dróg moczowych bądź nerek. Objawem bakteryjnego zakażenia dróg 

moczowych  jest częste i bolesne oddawanie niewielkich ilości moczu, nierzadko także 

gorączka. Zapalenia nerek charakteryzują się silnym bólem w dolnej części pleców.  

Inną chorobą układu wydalniczego jest kamica nerkowa. W przebiegu tej choroby 

w nerkach lub drogach moczowych powstają tak zwane kamienie nerkowe, czyli kryształki 

różnych związków (np. szczawianów lub fosforanów) wytrącających się z moczu. Do 

przyczyn kamicy nerkowej należy:  

- nieodpowiednia dieta,  

- zbyt mała ilość wypijanych płynów,  

- a także skłonności wrodzone. 

Kamienie nerwowe można usuwać, rozkruszać różnymi metodami (operacyjnymi albo 

nieoperacyjnymi) albo zażywać odpowiednie leki. Chory powinien także przestrzegać diety. 

3. Jak dbać o układ wydalniczy 

– dbać o higienę osobistą (często myć ciało, zwłaszcza miejsca intymne), 

- codziennie zmieniać bieliznę, 



- należy pamiętać o odpowiednim ubiorze (wychłodzenie narządów układu 

wydalniczego osłabia ich odporność na choroby), 

- regularnie opróżniać pęcherz moczowy (gdy mocz znajduje się w pęcherzu zbyt 

długo ulega zagęszczeniu i mogą rozwijać się w nim bakterie), 

- kontrolować spożycie soli (zbyt duże stężenie soli we krwi utrudnia wchłanianie 

wody w nefronach, występują wtedy problemy z wydalaniem moczu, pojawiają się też 

uszkodzenia ścian narządów układu wydalniczego), 

- pić odpowiednią ilości płynów (dziennie powinno się wypijać 2l wody, ponieważ jej 

niedobory są uzupełniane z nefronów, powoduje to zagęszczenie moczu, co może 

doprowadzać do uszkodzenia nerek), 

- regularnie wykonywać badania (pomagają szybko wykryć nieprawidłowości w pracy 

układu wydalniczego i wdrożyć odpowiednie leczenie). 

 

  



Zadanie 1.  

Na podstawie pkt. 1 odpowiedz na pytania. 

 

Zadanie 2. 

Na podstawie pkt. 2 wypisz przykłady chorób układu wydalniczego oraz opisz krótko czym 

się charakteryzują. 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 9:00 do 12:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail 

zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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