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KRI JE ÆIVLJENJSKA TEKO»INA, SAJ BREZ NJE
NI ÆIVLJENJA.
• Pri ljudeh in drugih sesalcih je kri tekoËe tkivo rdeËe barve.
• Sestavljajo jo plazma in celice, kot so eritrociti (rdeËa
krvna telesca), levkociti (bela krvna telesca) in
trombociti (krvne ploπËice). Celice obsegajo od 40 do
45 odstotkov prostornine krvi.
• Kri kroæi po telesu. Poganja jo srce po veËjih in manjπih
arterijah do kapilar in nato po venskem sistemu nazaj v
srce. Pri ljudeh razlikujemo veliki krvni obtok, ki zajame
vse celice v telesu, in manjπi ali pljuËni krvni obtok, ki
omogoËa stik krvi z zrakom.
• Celicam, tkivom in organom prinaπa kisik, hranilne snovi,
elektrolite, hormone, vitamine, protitelesa in tudi toploto,
odnaπa pa razpadle ostanke presnove, ogljikov dvokis in
druge snovi.

Eritrociti (rdeËa krvna telesca)
• Pri odraslem posamezniku odtehta teæa krvi pribliæno 7
odstotkov telesne teæe. Torej ima 70 kilogramov teæak
Ëlovek okrog 5 litrov krvi.
• Krvodajalec da brez zaznavnih teæav 450 ml ali slabo
desetino celotne koliËine krvi. »e naglo izgubi veË kot
liter krvi, veËina ljudi zazna pomanjkanje le-te.
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Levkocit (belo krvno telesce)
• Eritrociti vsebujejo hemoglobin (rdeËe krvno barvilo), ki
veæe pline, kot sta kisik, ogljikov dvokis, in druge koristne
ali πkodljive pline.
Najniæje vrednosti hemoglobina, ko lahko damo kri, so za
moπke 135 g/L in za æenske 125 g/L.
Slabokrven je Ëlovek, ki ima zniæano vsebnost hemoglobina
oziroma zmanjπano πtevilo eritrocitov. Ponavadi so taki
ljudje bledi, hitreje in teæje dihajo ter imajo pogosteje
vrtoglavice in druge teæave, ki so vezane na pomanjkanje
oskrbe s kisikom.
• Naloga levkocitov je obrambna: prepoznavanje,
uniËevanje in odstranjevanje πkodljivih snovi. Pri vdoru
tujka v organizem obkolijo tujek ali poπkodovane in
odmrle celice (vnetje) in jih odstranijo. Gnoj sestavljajo
levkociti, razpadle celice in tujek.
• Najpomembnejπa naloga trombocitov je strjevanje krvi in
prepreËevanje odtekanja le-te. V rani, ki v zaËetku krvavi,
se v nekaj minutah naredi strdek in tako prepreËi nadaljnjo
krvavitev. Pri motnjah strjevanja krvi opazimo podaljπano
krvavitev.
• Plazma vsebuje πtevilne snovi, ki so pomembne za
normalno delovanje organizma. Pri opeklinah in drugih
mehurËastih tvorbah tvori rumenkasto tekoËo vsebino.
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• Kri je v stiku z vsemi celicami v telesu, zato nam preiskave
krvi lahko pokaæejo stanje organizma. Z njimi lahko
ugotavljamo razliËne bolezni, dedne zasnove ali
presojamo in napovedujemo dogajanje. V krvi zaznamo
tudi razliËne povzroËitelje bolezni, ki se pri transfuziji krvi
lahko prenaπajo s krvjo.
• Kri vsakega krvodajalca ob vsakem odvzemu testiramo na
prisotnost oznaËevalcev doloËenih virusov in bakterij, kot
so virusi zlatenice B in C ter HIV, in okuæbo s sifilisom.
Vsakega krvodajalca obvestimo o morebitnem pozitivnem
izvidu in mu svetujemo nadaljnje ukrepanje.
• Kri lahko dobimo le od zdravih prostovoljnih krvodajalcev.
• Je nepogreπljiva za ohranjanje æivljenja in izboljπevanje
zdravja.

IN KOMU DAJEMO KRI?
Bolnikom, ki sami ne morejo tvoriti krvi in njenih sestavin hemofiliki dobivajo nadomestno terapijo s faktorji strjevanja
krvi vse æivljenje. Izguba krvi ob poπkodbi je lahko tolikπna,
da povzroËa motnje v zdravju ali celo ogroæa æivljenje. Pri
hujπi prometni poπkodbi porabimo 10 litrov in veË krvi in
prav tako pri zdravljenju poπkodb veËjih æil ali pri obseæni
opeklini. V Sloveniji potrebujemo letno 90.000 enot krvi.
Kri in njene sestavine so nepogreπljive pri πtevilnih postopkih
zdravljenja. Krvodajalec, ki daje kri, omogoËa sodobno
zdravljenje in s tem ohranjanje æivljenja ter zdravja, s tem pa
boljπe æivljenje nam vsem.

NajveË, kar lahko storimo za soËloveka, je, da mu
damo kri!
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