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interaktivní formou směrem k žákům; může být využita i jako studijní materiál.  
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Nemoci krve 

• anemie 

• leukemie 

• leukocytóza 

• leukopenie 

• hemofilie 

• trombóza 
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obr. 1 



1. ANEMIE = CHUDOKREVNOST  
• snížené množství hemoglobinu nebo červených 

krvinek (erytrocytů) 

• omezený přenos kyslíku → únava, dušnost, bledost, 
snížená imunita 

• příčiny: - útlum činnosti kostní dřeně (některé léky,    
ozáření, zhoubné bujení) 

         - nadměrný zánik erytrocytů =  hemolýza  

         - nedostatek vitamínu B12 

                  - nedostatek železa (nejrozšířenější typ v ČR) 

              - nedostatek kyseliny listové 

         - nedostatek erytropoetinu                                     
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http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=72  

Obr. 2: Hemoglobin Obr. 3: Kobalamin 

1. ANEMIE = CHUDOKREVNOST  

http://skolajecna.cz/biologie/Sources/Photogallery_Detail.php?intSource=1&intImageId=72


2. LEUKEMIE 

• zhoubné krevní onemocnění 

• akutní i chronické 

• zhoubné bujení kostní dřeně (záření, porucha 
regulace dělení buněk) 

• vyplavována nezralá vývojová stadia 
leukocytů 

• mnoho typů – liší se průběhem i prognózou 

• léčba: antibiotika proti infekcím, transfúze, 
transplantace kostní dřeně… 
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Obr. 4: Chronická lymfocytární leukemie 

2. LEUKEMIE 



3. LEUKOCYTÓZA 

• zvýšený počet leukocytů v krvi 

•  výskyt při infekcích                                         
     zánětech 

      nádorech                                    
              leukémii  

• fyziologicky po námaze, po jídle 
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• snížený počet leukocytů 

• důsledek podání léků, záření 

• zvýšená náchylnost k infekcím a těžšímu 
průběhu nemocí 
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4. LEUKOPENIE 



5. hemofilie 

• chorobná krvácivost - porucha srážlivosti krve, 
tvorba hematomů, krvácení do kloubů 

• léčba: opakované transfúze krve 

• většinou geneticky podmíněná → 
gonozomální, postihuje více muže, ženy 
většinou pouze přenašečky 
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5. HEMOFILIE 
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Obr. 5: Královna Viktorie s rodinou 

Hemofilie 5. HEMOFILIE 



• srážení krve v cévách zaživa → vznik trombu 
(sraženiny) 

• příčinou vyšší srážlivost krve, poškození cévní 
stěny (aterosklerózou, zánětem)  

• v tepnách způsobí nedokrevnost dané oblasti 
(ischemii), v žilách zhoršuje odtok krve a může 
být zdrojem vmetku (embolie) 

• důsledkem infarkt myokardu, mozková 
příhoda  

• poúrazová embolie 
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6. TROMBÓZA 



Které nemoci se mohou projevit u 
zobrazených buněk? 
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obr. 6: Krevní buňky 
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