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Sistem Peredaran darah 

 Sistem peredaran tertutup = 
darah beredar di dalam 
pembuluh
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Proses pembekuan darah
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Golongan Darah
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PENYAKIT PADA SISTEM PEREDARAN DARAH

 Varises : pelebaran pembuluh vena karena 
penyumbatan darah pada pembuluh tersebut.

 Dijumpai pada dari  betis

 Ambaien/wasir : pelebaran pembuluh vena karena  Ambaien/wasir : pelebaran pembuluh vena karena 
penyumbatatn pembuluh vena pada anus 

 Hipotensi; tenanan darah di bawah normal. Gejala 
adalah lesu, pusing, gangguan penglihatan. 
Penyebab adalah muntaber dan pendarahan



PENYAKIT PADA SISTEM PEREDARAN DARAH

 Varises : pelebaran pembuluh vena karena penyumbatan darah pada 
pembuluh tersebut. Dijumpai pada dari  betis.

 Ambaien/wasir : pelebaran pembuluh vena karena penyumbatatn 
pembuluh vena pada anus 

 Hipotensi; tenanan darah di bawah normal. Gejala adalah lesu, pusing,  Hipotensi; tenanan darah di bawah normal. Gejala adalah lesu, pusing, 
gangguan penglihatan. Penyebab adalah muntaber dan pendarahan

 Hipertensi; tekanan darah di atas normal. Penyebab: rokok, alkohol, stres, 
obesitas, kelebihan garam, kurang olaraga

 Penyakit jantung disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan 
pembuluh darah oleh kolesterol. 

 Arteriossklerosis : pengerasan pembuluh nadi akibat pengendapan lemak 
pada pembuluh nadi



 Anemia: ganguan akibat kekurangan haemoglobin (Hb). Kadar Hb normal = 
12 -16% dari eritrosit. Kadar eritrosit normal = 5 juta/mm3

 Leukemia (kanker darah): ganguan yang diakibatkan overproduksi leukosit 
shg jml leukosit> jml eritrosit. Leukosit  memakan eritrosit  anemia akut

 Talasemia = tubuh tidak mampu menghasilkan haemoglobin  dan eritrosit 

PENYAKIT PADA SISTEM PEREDARAN DARAH

 Talasemia = tubuh tidak mampu menghasilkan haemoglobin  dan eritrosit 
anemia. Penyakit ini dapat diturunkan pada generasi berikutnya

 AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). Pengerusakan leukosit oleh 
virus HIV (human immunodeficiency virus) sehingga sistem kekebalan tubuh  
menurun atau hilang

 Haemofilia.Pembekuan darak tidak dapat berlangsung, keran tidak tubuh 
tidak dapat menghasilkan faktor pembeku darah. Penyakit ini bersifat 
menurun

 Trombositopenia :  jumlah trombosit dibawah normal.  Ciri-ciri: adanya bintil-
bintik merah pada kulit akibatterjadi pendarah dari pembuluh kapiler 
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