
BUDOWA I 

FUNKCJE KRWI



CELE LEKCJI

1. Funkcje krwi.

2. Budowa krwi.

3. Grupy krwi.

4. Reguły przetaczania krwi.

5. Honorowe krwiodawstwo.

Punkty napiszcie do zeszytu i wykonajcie 

notatki.



U dorosłego człowieka znajduje 

się od 5 do 6 litrów krwi, 

co stanowi ok. 7% masy ciała



TKANKI ZWIERZĘCE  

nabłonkowamięśniowanerwowa łączna

szkieletowawłaściwa KREW I LIMFA



Funkcje krwi

• Dostarcza do wszystkich komórek 

organizmu tlen i substancje odżywcze.

• Pobiera z komórek dwutlenek węgla  i 

inne zbędne produkty przemiany materii.

• Transportuje związki regulujące pracą 

organizmu.

• Zwalcza czynniki chorobotwórcze.

• Bierze udział w regulacji temperatury 

ciała.



Krew

Erytrocyty

(krwinki czerwone)

Trombocyty

(płytki krwi)

Osocze

Leukocyty
(krwinki białe)

Elementy morfotyczne



Osocze

Osocze stanowi 56% krwi. Jest płynną 
substancją pozakomórkową

Składa się z:
 wody , w której są rozpuszczone sole mineralne oraz 

substancje odżywcze i gazy takie jak dwutlenek 
węgla

 Zawiera hormony i  substancje zwalczające

drobnoustroje chorobotwórcze.

W skład osocza krwi wchodzi surowica i włóknik.



Cecha Krwinki 

czerwone

Krwinki białe Płytki krwi

1. Ilość w 1 mm3

2. Miejsce  

powstawania

3. Znaczenie

4. Cechy budowy



Czerwone krwinki.

• Odpowiadają za transport tlenu 

i dwutlenku węgla dzięki 

zawartej w cytoplazmie 

hemoglobinie

• Krwinki człowieka żyją ok. 120 

dni, obumierają w wątrobie i 

śledzionie

• Powstają w szpiku kostnym

• Erytrocyty ssaków nie 

posiadają  jądra komórkowego, 

a kształtem przypominają 

spłaszczony krążek

Kobiety: 4,5 mln/mm3

Mężczyźni: 5,4 mln/mm3

Noworodek: 7 mln/mm3
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Białe krwinki.

• Posiadają jądro komórkowe

• Wytwarzane są w szpiku 

kostnym

• Zwiększona ponad normę 

ich liczba wskazuje na stan 

chorobowy

• Żyją od kilku godzin do 

kilkunastu lat (zależnie od 

rodzaju)

• W organizmie człowieka 

znajduje się ok. 6 tys/ mm3 

leukocytów



Trombocyty

• Odpowiadają za proces krzepnięcia krwi

• Powstają  w  szpiku kostnym, żyją 8-10 dni, 

rozpadają się w śledzionie  lub wątrobie

• Nie mają jądra komórkowego ani zdolności ruchu

• Są najmniejsze spośród elementów morfotycznych

• Od 200 do 400 tys/mm3



DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA  KRWI

Ilość krwinek

Zawartość hemoglobiny

Poziom hormonów

Obecność wirusów  i bakterii

Hematokryt

OB. – Odczyn Biernackiego

Obecność narkotyków

Zawartość cukrów, tłuszczów



Grupa krwi

Białkowy 

czynnik na 

powierzchni 

erytrocytów

Przeciwciała 

w osoczu

Może być 

dawcą dla 

grup

Może być 

biorcą dla 

grup

A A Anty-B A,AB A,O

B B Anty-A B, AB B,O

AB A,B brak AB AB, A,B,0

O brak
Anty-A

Anty-B
O, A, B,AB O



Czynnik Rh

W błonach komórkowych erytrocytów oprócz białek 

warunkujących grupę krwi znajdują się inne białka, które 

warunkują obecność czynnika Rh

Nazwa czynnik Rh wzięła się z faktu iż po raz pierwszy cechę tę 

wykazano u małp z rodzaju rhesus

Jeżeli dana osoba posiada czynnik Rh – określana jest jako Rh+, 

jeżeli go nie posiada – mówimy Rh-

Znajomość czynnika Rh jest istotna dla każdej kobiety planującej 

ciążę, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego 

w przypadku gdy: matka ma Rh-, ojciec Rh+, a dziecko 

odziedziczyło po ojcu krew Rh+



HONOROWE

KRWIODAWSTWO

Człowiek, który potrafi podzielić się z drugim 

cząstką siebie jest  prawdziwym człowiekiem…



Kto może oddać krew?

• osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 
kilogramów

• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano 
tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała

• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały 
wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych 
(np.:gastroskopii, artroskopii, laparoskopii)

• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone 
krwią lub jej składnikami. 



Jak się przygotować?

• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów 
(woda mineralna, soki)

• być wyspanym

• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, 
dżem)

• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, 
masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka 
orzeszki ziemne i ciasta kremowe 

• ograniczyć palenie papierosów 

• nie zgłaszać się do oddania krwi w przypadku przeziębienia 
(katar) lub przyjmowania leków



Ważne!

Oddawanie krwi jest bezbolesne; 

• organizm w ciągu zaledwie kilku godzin uzupełnia ilość krwi, 
która została oddana; dawca nie odczuwa żadnych 
dolegliwości

• sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, warunki poboru 
sterylne

• każdy dawca jest badany laboratoryjnie przed pobraniem, aby 
ustalić czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym;

• krew każdego dawcy jest także badana na obecność zarazków 
chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej;

• o przydatności krwi dawcy decyduje wynik badania i testy.



Praca domowa

1. Podaj przyczynę i skutki konfliktu  

serologicznego w zakresie Rh.

2. DLA CHĘTNYCH

Na czym polega i udziału jakich substancji 

wymaga krzepnięcie krwi.


