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Anotace:    

• Textový a obrazový materiál slouží jako podpora  k výuce kapitoly 

„Tělní tekutiny“. Názornými obrázky a závěrečným shrnutím 

podporuje  zapamatování problematiky. 

• Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 

 



Tělní tekutiny 
 Tkáňový mok 

 Míza 

 Krev 



Co to jsou TĚLNÍ TEKUTINY? 

 1. TKÁŇOVÝ MOK  
 vyplňuje mezibuněčné prostory 

 zajišťuje výměnu látek mezi buňkami a 

tekutinami 

 

 2. MÍZA (LYMFA) 

 vstřebává přebytek tkáňového moku 

 přepravuje tuky z potravy 

 

 3. KREV 



KREV 

 neprůhledná červená tekutina 

 4 – 5 litrů u žen,  

 5 – 6 litrů u mužů 

 tvoří ji: 

1. krevní plazma 

2. červené krvinky 

3. bílé krvinky 

4. krevní destičky 



1. Krevní plazma 

 nažloutlá tekutina 

 obsahuje vodu, vitamíny, hormony 



2. Červené krvinky 

 BEZJADERNÉ buňky 

 žijí přibližně 120 dní 

 VZNIKAJÍ v kostní dřeni a ZANIKAJÍ v játrech a 

slezině 

 obsahují krevní barvivo hemoglobin, na který se 

váží dýchací plyny 

 





3. Bílé krvinky 

 JADERNÉ buňky 

 počet kolísá – při 

zánětech a infekcích 

se počet zvyšuje 

 VZNIKAJÍ v kostní 

dřeni, mízních 

uzlinách nebo ve 

slezině 

 pohlcují a zneškodňují 

cizorodé látky v těle 

 

 



4. Krevní destičky 

 bezbarvé úlomky buněk kostní dřeně 

 v krvi přežívají jen několik dní 

 podílejí se na srážení krve – při poranění tkáně 

vytvoří síť vláken, která zachycují krevní tělíska = 

uzavření poraněného místa 

 

 



Funkce krve 

 termoregulační – udržuje stálou tělesnou 

teplotu 

 obranná – podílí se na obraně organismu před 

viry apod. 

 transportní – rozvádí živiny, vitamíny, kyslík, 

oxid uhličitý, ... 

 



 aglutinogen = je na povrchu červených krvinek, 

dva typy: A, B 

 aglutinin = je v krevní plazmě, protilátka, dva typy: 

anti-A, anti-B 

 

krevní sk.       aglutinogen      aglutinin 

    A   A   anti-B 

    B   B   anti-A 

   AB   A i B             -------- 

  0       --------           anti-A, anti-B 



Onemocnění krve 

 leukémie 

 rakovinné onemocnění 

 dochází k nadprodukci bílých krvinek, které 

neplní svoji obrannou funkci 

 hemofilie 

 porucha srážlivosti krve 

 chudokrevnost (anémie) 

 nedostatek železa v těle = málo hemoglobinu, 

nedostatek kyslíku, ... 



Opakování 

 Vyjmenuj typy tělních tekutin. 

............................................................................................... 

 tkáňový mok, míza (lymfa), krev 

 

 Co tvoří krev? 

 ....................................................................................... 

 krevní plazma, červené krvinky, bílé krvinky a krevní 

destičky 



 Porovnej červené krvinky a krevní destičky. 

 ........................................................................................
........................................................................................ 
 červené krvinky: bezjaderné buňky, obsahují krevní 

barvivo hemoglobin, na který se váží dýchací plyny 

 krevní destičky: úlomky buněk kostní dřeně, podílejí se na 
srážení krve 

 

 Vyjmenuj typy krevních skupin. 

   ........................................................................................ 
 A, B, AB, 0 

 

 Uveď příklady onemocnění krve. 

 ........................................................................................ 
 leukémie, hemofilie, chudokrevnost (anémie), atd. 



 Je informace o bílých krvinkách pravdivá? 

Rozhodni – ANO/NE 

 

 podílí při srážení krve 

 NE 

 mají jádro 

 ANO 

 vznikají v kostní dřeni, mízních uzlinách nebo ve 

slezině 

 ANO 

 jejich počet v těle je pořád stejný 

 NE 
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