
Transfúzia – krvný prevod 

- využíva sa pri operáciách, úrazoch 

Objaviteľ krvných skupín Jan Janský (darcom krvi sa udeľuje ocenenie Janského plaketa). 

Všetci ľudia patria k 4 krvným skupinám A, B, AB, 0 (nula). Okrem toho je v krvi väčšiny ľudí 

prítomný Rh faktor. Krv je teda Rh pozitívna alebo Rh negatívna (označenie Rh+ alebo Rh-). 

Príklad: A+ je človek s krvnou skupinou A a má aj Rh faktor 

              B- je človek s krvnou skupinou B a nemá v krvi Rh faktor 

 

SRDCE   

- dutý svalový orgán 

- chráni ho vak (obal) osrdcovník 

- má 4 časti: pravú predsieň, pravú komoru, ľavú predsieň, ľavú komoru 

- zásobujú ho a dodávajú mu živiny vencovité tepny (sú okolo srdca ako 

veniec) 

- pravou polovicou srdca preteká odkysličená krv 

- ľavou polovicou srdca preteká okysličená krv 

- medzi predsieňami a komorami sú cípovité chlopne, ktoré umožňujú, aby krv 

pretekala len smerom z predsiene do komory 

Krv v tele prúdi v 2 obehoch:  

 malý krvný obeh (pľúcny) krv v ňom prúdi medzi srdcom a pľúcami. Odkysličená krv 

ide zo srdca do pľúc, naberie kyslík a vráti sa do srdca. 

 veľký krvný obeh (telový) krv v ňom prúdi medzi srdcom a celým telom človeka. 

Okysličená krv ide zo srdca do tela, v tele odovzdá kyslík (odkysličí sa) a odkysličená 

sa vracia do srdca. 

Časti malého krvného obehu (MKO): 

Z pravej komory ide odkysličená krv pľúcnicou do pľúc, naberie kyslík a pľúcnymi žilami sa 

krv vracia do ľavej predsiene. 

 

 

pravá predsieň  pľúca ľavá predsieň 

 

 

odkysličená krv okysličená krv 

pľúcnicou pľúcnymi žilami 



Časti veľkého krvného obehu (VKO): 

Z ľavej komory ide okysličená krv aortou (srdcovnicou) do tela, kde krv odovzdá bunkám 

a hornou a dolnou dutou žilou sa odkysličená krv vráti do srdca do pravej predsiene. 

 

 

ľavá komora  telo pravá predsieň 

 

 

 

 

TEP= pulz vonkajší prejav činnosti srdca 

Krvný tlak – sila, akou pôsobí krv na steny ciev 

 

aortou hornou a dolnou 

dutou žilou 

okysličená krv odkysličená krv 


