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VISKOZITA

Viskozita je fyzikálna veličina, ktorá udává pomer medzi 

dotykovým (tečným) napätím a zmenou rýchlosti v 

závislosti na vzdialenosti medzi susednými vrstvami 

prúdiacej kvapaliny. Ide o veličinu, ktorá charakterizuje 

vnútorné trenie kvapaliny a závisí predovšetkým na 

prítažlivých silách mezi časticami. Kvapaliny s väčšou

priťažlivou silou medzi časticemi majú väčšiu viskozitu, 

väčšia viskozita spomaľuje pohyb kvapaliny alebo telies v 

kvapaline.

Viskozita  jje  eje



Viskozita krvi

Je dôležitý faktor prúdenia krvi cievami a 

srdcom, daný zložením plazmy (hlavne 

obsahom vody a niektorých bielkovín) a 

množstvom a veľkosťou krviniek. Klinicky tak 

vedú k zvýšeniu viskozity krvi 

napr.dehydratácia, polycytémia, monoklonálne 

gamapatie. Jej nadmerné zvýšenie môže zhoršiť 

obeh krvi (hlavne v niektorých orgánoch) 



Viskozita krvi závisí od:

 hematokritu

 agregácie erytrocytov

 plazmatických proteínov

 interakcie krvi a steny krvných ciev



Imunoglobulíny

➢Líšia sa od seba distribúciou v organizme

• IgG, IgA :extravaskulárne aj 

intravaskulárne

• IgM: 80% intravaskulárne, vysoká 

molekulová hmotnosť, asymetria 
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HVS elektroforéza bielkovín



Viskozita plazmy

• Závislosť koncentrácie IgM a viskozity 

plazmy nie lieneárna ale exponenciálna

• (súvisí to okrem iného aj s intenzívnejšou agregáciou molekúl IgM 

pri vyššej koncentrácii. Výmena 1 TPV zníži IgM o 35-40%, ale 

viskozitu až o 60%) .Hyperviskózny syndróm začína pri viskozite 

plazmy 4 cp –asi 30g/l IgM.

• Normálna viskozita plazmy: 1,4-1,8 cp (centipoise-poáz)



Klinické príznaky HPS
 Krvácanie z nosa a ďasien

 Poruchy zraku(krvácanie do retiny)

 Bolesti hlavy,vertigo, závraty, nystagmus, kŕče, somnolencia, 
kóma

 Poruchy sluchu

 Kongestívne zlyhanie srdca (spôsobené zvýšeným objemom 
plazmy) 

 Respiračná dušnosť

 koagulačné abnormality

 Anémia

 Únava

 Periférna polyneuropathia

 anorexia



Neexistuje fixná závislosť medzi hodnotou 

viskozity a klinickým obrazom



Kedy plazmaferéza?

Symptomatickí pacienti bez ohľadu na stupeň VP

Asymtomatickí WM pacienti s viskozitou plazmy viac 

ako 5,5cp (centipoise)

 Pacienti s infarktom myokardu alebo NCMP v 

anamnéze, alebo pacienti trpiaci na cirkulačné poruchy 

(bez ohľadu na stupeň VP)

 Pacienti s anémiou vyžadujúci transfúziu (TPE vytvorí 

„miesto“ pre TRA)



Špeciálne indikácie plazmaferézy

V prípade chirurgickej intervencie (TPE zlepšuje prietok 

krvi v mieste operácie a tiež znižuje rizikovo vývoja hlbokej žilovej 

trombózy počas alebo po chirurgickom výkone)

 Fenomén IgM výbuchu- nárast hodnôt IgM 

následne po liečbe rituximabom, je možné vykonať 

TPE za účelom zníženia VP. Plazmaferéza sa 

vykonáva pred liečbou rituximabom ak je viskozita  

nad 3,5cp, alebo je hodnota IgM viac ako 50g/l.

 V prípade, že pri vysokej VP nemáme okamžite 

dostupnú TPE, môžeme vykonať manuálnu 

plazmaferézu.
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Technika



Technika



Náhrada odstránenej plazmy

 5% albumín –minimálne 2/3 objemu

 Kryštaloidy- najčastejšie fyz.roztok,



Trvanie a počet procedúr

 1 – 3 procedúry každý druhý deň



Iniciály,pohlavie CB v g/l pred TPE CB v g/l po TPE Pokles v g/l

N.Z. F 135,6 91,2 44,4

H.L. F 132,4 79,7 52,7

H.R. M 138,3 92,5 45,8

S.A. M 127,9 88,3 39,6

S.A. M 132,4 82 50,4

H.R. F 111,1 76,8 33,3

H.R. F. 90,6 67,5 23

K.M. F 148,7 102 46,7

V.I. F 150,3 112 38,3

K.J. F 144,5 110 34,5

K.A. F 143,5 96,5 47

K.J. F 130 70,4 59,6

K.J. F 138,7 80,5 58,2

K.J. F 135,8 87,5 48,3

K.J. F 113 73,3 39,7

J.D. F 171 127 44



Komplikácie plazmaferézy
 1.Cievneho pôvodu: nutná katetrizácia veľkej žily, nutné zhotovenie 

artériovenózneho skratu, spazmus vény, hematómy, celkom nezdarený odber, 

gangrény, perforácie veľkých ciev, infekcie z miest vpichu (až sepsa).

 2. Kardiovaskulárne reakcie: Prechodná slabosť, nevolnosť únava, bolesť 

na hrudi, hypotenzia, krátkodobá vazovagálna reakcia až mdloba, nadmerné 

zaťaženie tekutinou, dysrytmie.

 3. Vplyv náhradných roztokov: tvárové parestézie, tŕpnutie končatín,  kŕče, 

pocit svalového napätia pri použití citrátu, alergické reakcie, riziko infekčných 

ochorení pri použití čerstvej zmrazenej plazmy, pyrogénne reakcie pri použití 

iných roztokov.

 4. Ďalšie reakcie: nevolnosť, nauzea, neurovegetatívna labilita, triaška, 

teplota, bolesti hlavy, hypokalémia, hemolýza, zníženie hladiny liekov, 

vzduchová embólia, hypovolémia, alergické reakcie, astmatický záchvat, 

obtiaže zo strnulej polohy pri výkone.

 5. Neskoré reakcie: krvácanie alebo trombózy, bakteriálne a vírusové 

infekcie, imunologické poruchy.



Záver

 TPE je nie je síce kauzálna terapia, ale je 

to  veľmi elegantná, rýchla procedúra, 

ktorá má pri dobrom menežingu 

minimálne vedľajšie účinky 
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