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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, první ročník. Seznamuje s funkcí 
a složením krevní plazmy a erytrocytů.



Složení krve

a) složka tekutá – 56% krevní plazma

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

destičky)

Krevní plazma

 nažloutlá, vazká tekutina 

Složení plazmy

a) anorganické látky

b) organické látky

a) tekutá složka

b) pevné látky



Anorganické látky v plazmě

a) voda – 90%, vyskytuje se jako vázaná na bílkoviny nebo 

volná, jsou v ní rozpuštěny organické i anorganické látky

b) soli – Na, Cl, K, J, Fe, Ca

význam minerálů – udržují osmotický tlak, udržují pH, jsou 

důležité pro rozpustnost bílkovin, umožňují normální 

průběh metabolismu

Organické látky v plazmě

a) bílkoviny – vyskytují se ve formě albuminu (váže na sebe 

vodu - udržuje vodu v plazmě, transportuje enzymy a 

léky) globulinu (nejvýznamnější jsou imunoglobuliny –

nositelé protilátek), fibrinogenu (uplatňuje se při poranění 

cévy – tvoří provizorní zátku)



Význam bílkovin v plazmě

 udržuj objem plazmy

 transportují látky – miner. látky, mastné kys., tuky, 

hormony, vit., léky

 udržují pH

 uplatňují se při srážení krve

 jsou nositelé protilátek

b) glukóza – v plazmě je udržována stálá hladiny cukru 

(inzulin)  glykémie 4,5 – 5,5 mmol/l, (zásobní cukr v 

játrech – glykogen)

c) tuky – hladina tuku – lipemie

d) ostatní látky – vitaminy, hormony, žlučová barviva, enzymy



Krevní buňky

Červené krvinky – erytrocyty

 bezjaderná buňka, kruhovitá, bikonkávního tvaru 

(dvojdutý kotouč), velmi pružná, přežívají 100 -120 dní

 povrch je tvořen membránou – síťovina lipoproteinů

 obsahuje hemoglobin a antigeny – aglutinogeny A, B, 

Rh

 počet u mužů – 5.1012/l krev

žen – 4,5.1012/l krve

 tvorba červených krvinek

v dospělosti vznikají v kostní dřeni – v epifýzách 

dlouhých kostí, v plochých kostech (sternum, obratle, 

žebra, kosti lebky, lopatka, lopata kosti kyčelní)

nitroděložní život – + játra a slezina

do 5 let – v kostní dřeni všech kostí



červené krvinky

látky potřebné k jejich tvorbě

 Fe – v podobě trojmocného železa

 bílkoviny

 vitamíny řady B, především B12

odbourávání červených krvinek

 likvidují se ve slezině

 z odumřelých buněk se odštěpí Fe (využití na tvorbu 

nových krvinek) a globulin – přemění se na bilirubin a ten 

se vyloučí žlučí do stolice



Funkce červených krvinek

 přenos kyslíku do tkání (váže se na hemoglobin -

oxyhemoglobin)

 přenos oxidu uhličitého z tkání (váže se na hemoglobin –

karbaminohemoglobin – karbhemoglobin)

 udržení pH

 transport látek (enzymy, plyny např. oxid  uhelnatý –

karboxyhemoglobin)



Opakování

1. Vyjmenuj anorganické látky v plazmě.

2. Jakou funkci mají bílkoviny v plazmě?

3. Jak se  nazývá stálá hladina cukru v krvi?

4. Kde vznikají červené krvinky?

5. Jaká je funkce červených krvinek?

6. Které látky jsou potřebné k jejich tvorbě?

7. Kde dochází k odbourávání červených krvinek?
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