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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
jednotlivých částí krve.



Krev

 vždy považována za posvátnou tekutinu

 dodnes nedokážeme tuto tekutinu ničím nahradit

 jediný způsob získání krve je dárcovství 

 v druhé polovině 17. stol. – závratný objev dr. Harvey

popsal krevní oběh 

 první pokusy o transfuzi – krev ze zvířete na člověka nebo 

aplikace vína a piva – smrt pacienta, aplikace se 

prováděla brkem, trychtýřem do vypreparované žíly

 na 150 let se metoda transfuze přestala používat

 dr. Jan Jánský  objevil krevní skupiny v roce 1907 –

oživení krevní transfuze 

 v té době byla transfuze přímá (z člověka na člověka), 

dnes nepřímá (z krevní konzervy)



Charakteristika krve

 červená, neprůhledná, vazká tekutina

 je to tekutá tkáň

 mírně nasládlá, o málo těžší než voda

 množství krve tvoří asi 1/13 hmotnosti těla

 objem v těle – je asi 5,5l, ženy o 10% méně, množství 

krve také závisí na přísunu vody do organismu

 ztráta krve: bez potíží 550ml – během několika hodin se 

doplní

náhlá ztráta 1500ml – je životu nebezpečná

pomalá ztráta až 2500ml je pro organismus 

méně nebezpečné



Složení krve

a) složka tekutá – 56% krevní plazma

b) krevní buňky – 44% krvinky (červené, bílé, krevní 

destičky)



Funkce krve

a) transportní

b) specifická

Transportní funkce

 přenáší kyslík a oxid uhličitý – mezi plícemi a tkáněmi

 přenáší vstřebané živiny z trávicího ústrojí k buňkám

 zbavuje tkáně odpadních látek (zplodiny metabolismu) a 

transportuje je do místa jejich vylučování

 přenáší hormony ze žláz s vnitřní sekrecí k cílovým 

orgánům

 podílí se na regulaci tělesné teploty



Specifická funkce

 udržuje stálé vnitřní prostředí (homeostázu)

 obranná schopnost krve (chrání organismus proti infekci) 

– především bílé krvinky



Opakování

1. Který lékař objevil krevní oběh?

2. Který lékař objevil krevní skupiny?

3. Z jakých složek se skládá krev?

4. Vysvětli transportní funkci krve.

5. Vysvětli specifickou funkci krve.
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