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Krev
Funkce krve a složení



Transportuje po těle živiny, kyslík, 
tekutiny, minerální látky, odpadní
látky, hormony

Udržuje homeostázu

Podílí se na regulaci tělesné teploty

Brání tělo před infekcí

Celkové množství je u dospělého člověka 
asi 5,5 l



Složení krve

Krev je složená z krevní plazmy a krevních elementů

Krevní plazma se 
skládá s 90% 
vody a 10% 
organických látek, 
je světle žluté
barvy, získá se 
odstředěním krve

•Erytrocyty 
(červené
krvinky)

•Leukocyty 
(bílé krvinky) 

•Trombocyty 
(krevní
destičky)



Červené krvinky - erytrocyty

Tvoří se v červené kostní dřeni
Nemají jádro, nemohou se množit
Přenášejí kyslík a kysličník uhličitý pomocí
hemoglobinu
Hemoglobin je krevní barvivo, obsahující
bílkovinu a  železo
Žijí 120 dní, zanikají ve slezině
Z odumřelých krvinek se v játrech využije
železo a  hemoglobin se přemění na 
žlučové barvivo- bilirubin



Bílé krvinky - leukocyty

Tvoří se v kostní dřeni
Mají jádro, mohou reagovat např. na infekci 
a zmnožit se
Umí vystoupit z krevního řečiště a ničit 
bakterie a cizorodé látky
Některé pohlcují bakterie a  cizorodé látky
a tato schopnost se nazývá fagocytóza
Jiné zase produkují protilátky proti různým 
bakteriím, virům, parazitům a plísním
Rozlišují se u nich 2 základní druhy (podle 
toho, jak jdou obarvit) – granulocyty a 
aganulocyty



Krevní destičky - trombocyty
Vznikají v kostní dřeni
Nejsou to celé buňky, ale pouze 
odštěpky velkých buněk
Nemají jádro, nejsou pravidelného 
tvaru
Podílí se na srážení krve
Při porušení cévy se fibrinogen 
(krevní bílkovina rozpuštěná volně
v plazmě) změní na fibrin - bílkovina 
vytvoří síť dlouhých vláken a  na tato  
vlákna přilnou trombocyty a zabrání
krvácení, vznikne tzv. „krevní koláč“



Krevní skupiny a Rh faktor

Krevní skupiny vyjadřují vlastnosti -
antigeny (na povrchu červených krvinek)
Byly objeveny Janem Jánským
Lidé mají 4 hlavní skupiny A, B, AB, O
Důležité jsou při transfúzích
Druhým antigenem je tzv. Rh-faktor
Když chybí, krev se označí jako Rh 
negativní, když je přítomen označujeme 
jako Rh pozitivní
Velkou roli hraje v těhotenství



Onemocnění krve

Leukémie - je to rakovinné
onemocnění, kdy se nekoordinovaně
pomnoží bílé krvinky, které nekonají
svoji imunitní funkci
Anémie - chudokrevost – sníží se 
počet červených krvinek a tím se 
sníží schopnost krve přenášet kyslík
Hemofílie - schází schopnost krve se 
srážet, je to onemocnění dědičné
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