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Czynniki wpływające na zmiany właściwości reologicznych krwi
– przegląd piśmiennictwa
Factors affecting changes in rheological properties of blood – literature review
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Streszczenie
Erytrocyty dzięki dużej elastyczności oraz zdolności do tworzenia agregatów krwinkowych mogą przejść przez najmniejsze naczynia
włosowate, zapewniając tym samym transport tlenu i dwutlenku węgla we wszystkich obszarach naczyniowych organizmu. Spadek
odkształcalności erytrocytów może powodować zmniejszony przepływ krwi i tym samym być przyczyną wystąpienia wielu schorzeń.
Wzrost lepkości krwi obserwuje się między innymi w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, a także u osób otyłych oraz u osób starszych.
Badania reologiczne krwi rozpatrywane łącznie ze wskaźnikami morfologicznymi i biochemicznymi krwi dostarczają cennych informacji
o stanie zdrowia pacjenta. Każda zmiana w lepkości krwi i osocza powinna być monitorowana, gdyż może wskazywać na problemy zdrowotne. Celem pracy było przedstawienie na podstawie dostępnego piśmiennictwa naukowego wybranych czynników fizjologicznych
wpływających na zmiany właściwości reologicznych krwi, między innymi takich jak: wysiłek fizyczny, zmiany temperatury czy masa ciała.
Summary
Erythrocytes have high elasticity and the ability to build blood aggregates, they can pass through the smallest capillaries, thus ensuring
the transport of oxygen and carbon dioxide in all areas of the vascular system. A decrease in the deformability of erythrocytes may result
in reduced blood flow and thereby the cause of many diseases. The increase in blood viscosity is observed, among others, in diabetes,
hypertension, obesity and the elderly. Rheological studies of blood in conjunction with morphological and biochemical indices of blood
provide valuable information about health of the patient. Any change in the viscosity of blood or plasma should be monitored, as this
may indicate a health problem. The aim of the study was to present, based on the available scientific literature, physiological factors
influencing changes in rheological properties of blood, for example: exercise, temperature and body weight.
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Wstęp
Reologia należy do wyspecjalizowanej części mechaniki płynów
i dotyczy głównie substancji nienewtonowskich i lepkosprężystych. Ciecz newtonowska jest to ciecz, której lepkość przy określonej temperaturze i ciśnieniu jest niezależna od naprężenia
ścinającego. Z kolei płyn nienewtonowski, do którego zalicza się
między innymi krew, odznacza się niestałą lepkością, zależną od
naprężeń ścinających. Oznacza to, że lepkość tej cieczy jest niższa,
gdy jej przepływ jest szybszy [1, 2]. Reologia krwi określana także,
jako hemoreologia, zajmuje się przepływem krwi oraz jej lepkością
[3, 4]. Lepkość krwi w ramach danego naprężenia ścinającego
jest zależna od wartości hematokrytu, lepkości osocza oraz od

właściwości reologicznych erytrocytów (elongacja i agregacja
erytrocytów), które stanowią 99% elementów morfotycznych krwi.
Białe krwinki krwi nie mają wpływu na płynność krwi ze względu
na ich mniejszą liczbę [5-8].
W badaniach medycznych wykorzystuje się różne metody do
oznaczania własności reologicznych krwi, są to między innymi
Laserowo-optyczny rotacyjny analizator krwinek czerwonych –
LORCA (Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser) [8, 9], spektroskopia Ramana [10, 11] czy mikroskop sił atomowych ATM
[12, 13].
Ze względu na obszerność podjętej tematyki, w pracy omówiono
wybrane czynniki fizjologiczne powodujące zaburzenia hemore247
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ologiczne krwi, takie jak: wysiłek fizyczny, wiek pacjenta, temperatura i masa ciała.
Własności reologiczne krwi
Z badań przeprowadzonych w latach 1929-1931 przez Fahraeusa
i Lindqvista wynika, że lepkość krwi zmniejsza się przy zwężeniu
się średnicy naczynia. Erytrocyty gromadzą się osiowo w środku strumienia krwi, natomiast na obwodzie znajduje się osocze.
Warstwa krwi pozbawiona krwinek czerwonych rozszerza się,
gdy średnica naczynia maleje. Zjawisko to było obserwowane
w rurkach o średnicy mniejszej niż 300 µm i uzależnione jest od
osoczowej strefy przyściennej, odkształcalności erytrocytów oraz
stopnia agregacji krwinek [8, 14].
Lepkość określana jest jako wewnętrzy opór przepływu lub też
w znaczeniu odwrotnym jako zdolność do przepływu. Jeśli krew
rozpatrywana będzie, jako składnik dwóch równoległych warstw,
to lepkość może być także określana przez tarcie dwóch sąsiednich
warstw względem siebie. W środku tarcie jest mniejsze, a warstwy
w wyniku parabolicznego profilu przepływu, przesuwają się szybciej niż te znajdujące się przy nieruchomej ścianie naczynia [15].
Podczas przepływu, warstwy cieczy przemieszczają się równolegle
względem siebie w różnym tempie. Pomiędzy tymi warstwami
powstaje gradient prędkości, określany jako szybkość ścinania
(ang. shear rate). Gradient prędkości jako wynik oddziaływania siły
tarcia jest największy w pobliżu ściany naczynia. Siła potrzebna
do wytworzenia gradientu prędkości, inaczej siła poruszająca
warstwy cieczy określana jest jako naprężenie ścinające. Tak więc
lepkość (η) określana jest jako relacja naprężenia ścinającego (τ)
do szybkości ścinania (γ) [1, 5, 8, 16].
Erytrocyty posiadają specyficzne właściwości mechaniczne, takie
jak odkształcalność oraz oporność osmotyczną i mechaniczną,
które są ważnymi wyznacznikami ich funkcji hemodynamicznej
i przetrwania w krwiobiegu [17]. Lepkosprężyste zachowanie erytrocytów można zauważyć, kiedy krwinka wydłuża się, a następnie powraca do pierwotnego kształtu. Dzieje się tak, ponieważ
cytoplazma jest cieczą zdolną do odzyskiwania oryginalnego
kształtu, po ustaniu działających sił, a także w wyniku magazynowania energii sprężystej w błonie erytrocytu. Możliwość krwinek
czerwonych do zmiany kształtu zależy od lepkości cytoplazmy,
która określona jest przez wewnątrzkomórkowe stężenie hemoglobiny [18, 19].
Na odkształcalność erytrocytów mają wpływ geometria i rozmiar
mikronaczyń, mechaniczne właściwości błony komórkowej krwinki i jej cytoszkieletu oraz lepkość wewnątrzkomórkowa. Zmiany
w odkształcalności erytrocytów wpływają z kolei na lepkość krwi.
Wysoka lepkość krwi, szczególnie przy niskich siłach ścinania
(ang. shear stress) wynika częściowo ze zwiększonej agregacji
erytrocytów. Z kolei przy wysokich siłach ścinania wysoka lepkość
krwi jest głównie spowodowana zmniejszeniem odkształcalności
erytrocytów. Zmniejszenie odkształcalności czerwonych krwinek
krwi jest istotnym wyznacznikiem zaburzenia perfuzji, wzrostu
lepkości krwi, niedokrwienia oraz niedrożności naczyń włosowatych, a także może doprowadzić do ograniczenia dotlenienia
narządów i upośledzać ich fizjologiczne funkcje [20, 21, 22].
Agregacja jest to naturalny, odwracalny proces fizjolo248

giczny, polegający na formowaniu się tzw. rulonów czy
agregatów, przypominających stos monet. Powstawanie
i rozpad rulonów podlega działającym siłom ścinania. Agregaty
krwinkowe obserwowane są w wielu stanach zarówno fizjologicznych jak i patofizjologicznych, na przykład w anemii sierpowatej,
niewydolności nerek czy w cukrzycy. Agregacja może mieć także
wartość prognostyczną w chorobach niedokrwiennych, w których
wzrost agregacji erytrocytów jest związany z niepomyślnym przebiegiem choroby [23-28].
Czynniki mające wpływ na tworzenie się agregatów krwinkowych
dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to czynniki zewnętrzne,
do których zalicza się poziom białek osocza (fibrynogen, lipoproteiny, makroglobuliny, immunoglobuliny), siły ścinania oraz
hematokryt. Drugą grupę stanowią czynniki wewnętrzne, takie
jak kształt erytrocytów, ich odkształcalność oraz właściwości powierzchni błony komórkowej [29]. Zauważono, że duże białka krwi
lub specyficzne konfiguracje białek, takich jak fibrynogen, alfa2-makroglobuliny czy immunoglobuliny przylegają do ujemnie
naładowanych powierzchni erytrocytów. Kiedy takie połączenia
staną się wystarczająco duże, mogą jednocześnie przylegać do
sąsiadujących ze sobą powierzchni krwinek czerwonych i tworzyć
z nimi łańcuch. Wzrost koncentracji takich połączeń prowadzi do
zwiększenia agregacji erytrocytów [30, 31].
Tworzeniu agregatów krwinkowych sprzyja również poziom fibrynogenu i hematokrytu oraz kwasica i niedotlenienie tkanek.
Zwiększona masa czerwonych krwinek krwi lub zmniejszenie
objętości osocza, prowadzą głównie do zwiększenia wartości
hematokrytu, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu lepkości krwi. Zaobserwowano wyraźny wzrost lepkości krwi przy
hematokrycie wynoszącym ponad 50%. Podobną zależność obserwuje się przy dużym stężeniu fibrynogenu, co prowadzi do
nasilonej agregacji krwinek, wzrostu lepkości osocza oraz oporu
w mikrokrążeniu [32-35].
Zgodnie z prawem Poiseuille’a zaburzenia reologiczne krwi objawiają się głównie w mikrokrążeniu, gdzie światło naczyń jest
minimalne. Wśród różnych czynników hemoreologicznych powodujących takie zaburzenia, agregacja erytrocytów jest z pewnością
czynnikiem najważniejszym, ponieważ powoduje spowolnienie
przepływu krwi w mikronaczyniach, aż do jej pełnego zatrzymania, pomimo zachowanego gradientu ciśnień w naczyniach
włosowatych [36, 37].
Czynniki fizjologiczne wpływające na właściwości reologiczne
krwi
Spadek odkształcalności erytrocytów, wzrost lepkości krwi oraz
wzrost poziomu fibrynogenu obserwuje się między innymi u osób
starszych. Te niekorzystne zmiany są przyczyną zmniejszenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne i mogą nasilać wystąpienie
chorób sercowo-naczyniowych [22]. U osób starszych występują
także różnice w zakresie aktywności niektórych enzymów antyoksydacyjnych w krwinkach czerwonych. Jak podają Olędzki
i Harasym [38] w erytrocytach, zarówno w młodych, jak i starych krwinkach osób starszych występuje obniżona aktywność
dysmutazy ponadtlenkowej (ZnCuSOD). Natomiast w młodych
krwinkach czerwonych osób starszych zaobserwowano obniżoną
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aktywność katalazy (CAT) oraz zwiększoną zawartość dialdehydu
malonowego (MDA) w starych erytrocytach w tej samej grupie
wiekowej [38].
Intensywny wysiłek fizyczny to kolejny czynnik, który powoduje
szereg zmian we właściwościach reologicznych krwi. Bilski i wsp.
[39] podają, że po wysiłku fizycznym wzrasta lepkość krwi, której
towarzyszy wzrost hematokrytu, spadek odkształcalności erytrocytów oraz wzrost agregacji krwinek czerwonych. Dodatkowo
posiłek spożyty po ćwiczeniach powoduje dalsze obniżenie odkształcalności krwinek oraz zwiększenie sztywności błony komórkowej erytrocytów. Autorzy zwracają uwagę, że powyższe zmiany
hemoreologiczne nie powinny osłabiać funkcji układu krążenia
u zdrowych, wysportowanych osób, ale mogą stanowić zagrożenie
dla zdrowia w różnych stanach patofizjologicznych [39].
Zauważono, że lepkość krwi u osób zdrowych wzrasta zarówno po
długotrwałym, jak i po krótkotrwałym wysiłku fizycznym, a także
po wysiłku submaksymalnym i maksymalnym. Zmiany te skorelowane są głównie ze wzrostem lepkości osocza i z poziomem
hematokrytu [40, 41]. Okazuje się również, że wiek nie ma istotnego wpływu na poziom zmian lepkości krwi po wysiłku fizycznym
[42]. Według Harrisona [43] pozycja ciała w czasie wykonywania
ćwiczeń fizycznych także może zmieniać właściwości reologiczne
krwi. Zwiększenie hemokoncentracji, a tym samym spadek objętości osocza występuje podczas wykonywania ćwiczeń w pozycji
stojącej lub siedzącej oraz przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą [43]. Do zagęszczania krwi przyczynia się także odwodnienie
organizmu. Utrata wody przez erytrocyty ma ścisły związek z ich
odkształcalnością i agregacją. Długotrwałe odwodnienie powoduje destabilizację błony komórkowej erytrocytu i zwiększa jej
sztywność. Zatem odpowiednie nawodnienie organizmu w trakcie,
jak i po wysiłku fizycznym powinno być silnie promowane w celu
zmniejszenia nadmiernej lepkości krwi [44, 45].
Zwiększenie agregacji erytrocytów obserwuje się również podczas obniżenia temperatury kończyn, co między innymi ułatwia
powstanie odmrożeń [3]. Cinar i wsp. [46] także podają, że spadek
temperatury wpływa na wzrost lepkości krwi. Warto zauważyć,
że zabiegi z zastosowaniem niskich temperatur (krioterapia ogólnoustrojowa) czy kąpiel w zimnej wodzie powodują również
zmiany w hemoreologii krwi. Teległów i wsp. [47] porównując
grupę pływaków zimowych z grupą poddaną zabiegom krioterapii ogólnoustrojowej podają, że dwumiesięczne zabiegi kąpieli
w zimnej wodzie wpływają na znaczną redukcję fibrynogenu
w osoczu w porównaniu z poziomem wyjściowym. Z kolei po tym
samym czasie w grupie poddanej krioterapii ogólnoustrojowej
stężenia fibrynogenu w osoczu były znacznie wyższe niż przed
eksperymentem. Inne badania Telegów i wsp. z zastosowaniem
dziesięciu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej pokazują natomiast wzrost elongacji erytrocytów przy shear stress od 0,30 Pa
do 0,58 Pa po zabiegach, przy równoczesnym spadku indeksu
agregacji. W podanych badaniach nie odnotowano istotnych
zmian w poziomie połowicznego czasu całkowitej agregacji,
w stopniu całkowitej agregacji oraz w lepkości osocza krwi i fibrynogenie [48].
Jak podają Tripolino i wsp. [49] istnieje także zależność między
lepkością krwi, a masą ciała. W badaniach autorów zauważono sil-

ną korelację wskaźnika LAP (lipid accumulation product), markera
ryzyka chorób sercowo-naczyniowego z lepkością krwi. Podobne
wyniki prezentuje Guiraudou i wsp. podając, że otłuszczenie ciała
wpływa na zwiększenie agregacji erytrocytów [50]. Autorzy podają
również, że tkanka tłuszczowa w jamie brzusznej jest czynnikiem
powodującym wzrost lepkości krwi poprzez wzrost hematokrytu.
Natomiast wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) ma związek
ze zwiększoną lepkością osocza i sztywnością błony erytrocytów.
Właściwości reologiczne krwi zmienią się również w różnych stanach chorobowych, takich jak na przykład: choroba sercowo-naczyniowa, cukrzyca, sepsa, choroby hematologiczne, stwardnienie rozsiane czy niedokrwienny udar mózgu [5, 15, 51, 52].
Badania reologiczne krwi rozpatrywane łącznie ze wskaźnikami
morfologicznymi i biochemicznymi krwi dostarczają cennych
informacji o stanie zdrowia pacjenta. Każda zmiana w lepkości
krwi i osocza powinna być monitorowana, gdyż może wskazywać
na problemy zdrowotne. Warto dodać także, że na terenie naszego kraju występują nieliczne laboratoria dysponujące aparaturą
reologiczną i w przypadkach konieczności rozszerzenia badań
diagnostycznych, a zwłaszcza przy pewnych wątpliwościach postawienia diagnozy schorzenia, możemy polecić ich uzupełnienie
o badania reologiczne.
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