
Léčebné výkony prováděné na Separátorovém centru. 
 
Výměnná (terapeutická) plazmaferéza 
Při této léčebné aferéze se provádí odstranění plazmy z krevního oběhu pacienta. Odebraná 
plazma se nahrazuje buď plazmou, odebranou od zdravých dárců nebo roztokem albuminu 
(lidská bílkovina). Touto metodou se odstraňují protilátky,  paraprotein při zvýšené viskozitě 
krve, atd.  
Leukocytaferéza (odběr bílých krvinek) 
Provádí se u pacientů s výrazně zmnoženým počtem bílých krvinek. Na separátoru se bílé 
krvinky oddělují od ostatních složek krve a odebírají se do sběrného vaku, zbytek krve se 
vrací pacientovi. Výkon se provádí u pacientů s akutní nebo chronickou leukémií.  
Erytrocytaferéza (odběr červených krvinek) 
Výkon, kde se odstraňují zmnožené červené krvinky z oběhu nemocného. Na separátoru se 
erytrocyty oddělí od ostatních složek krve a odebírají se do sběrného vaku. Výkon se provádí 
např. u nemocných s primární polycytémií.  
Trombocytaferéza (odběr krevních destiček) 
Výkon, u kterého se odstraňují výrazně zmnožené krevní destičky. Na separátoru se 
nadbytečné destičky oddělují od ostatních složek krve a sbírají do sběrného vaku. Výkon se 
provádí u nemocných například při myeloproliferativních onemocněních.  
Odběr krvetvorných buněk 
Odběr se provádí u nemocných, většinou s mnohočetným myelomem nebo lymfomem a také 
tento výkon provádíme u příbuzných (nejčastěji u sourozenců našich pacientů). Krvetvorné 
buňky se u dárců/pacientů vyplaví z kostní dřeně do krve po předchozí chemoterapii nebo 
podání růstových faktorů. 
LDL aferéza  
Výkon se provádí u pacientů s výrazně zvýšenou hladinou cholesterolu, kteří nereagují na 
jinou léčbu. Tato metoda využívá speciální kolony, kterými protéká plazma pacienta a 
dochází k vychytávání cholesterolu a zejména LDL cholesterolu.  Jsme jediné pracoviště 
v ČR, které tuto vysoce specializovanou léčbu provádí. 
Imunoadsorpce IgG 
Léčebný výkon umožňující účinně odstranit protilátky z krve nemocných. Metoda využívá 
speciální kolony, kde se opět vychytávají protilátky. Tuto metodu využíváme zejména např. u 
pacientů s myastenii gratis v případě, že selhaly jiné způsoby léčby. 
Hemorheoferéza  
Léčebný postup, u kterého se snažíme snížit viskozitu krve, tím zlepšit průtok krve v malých 
cévách. Na separátoru se nejdříve odebere plazma pacienta, která posléze prochází 2. 
stupněm, speciálním filtrem, který vychytává látky s vysokou molekulární hmotností a tím 
dojde ke snížení viskozity i příznivému ovlivnění některých dalších faktorů. Plazma se pak 
vrací pacientovi. Využívá se v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace sítnice, náhlých 
ztrátách sluchu apod. 
Extrakorporální fotochemoterapie (fotoferéza) 
Léčebný postup, který ovlivňuje reaktivitu imunitního systému nemocných. Metoda se 
používá v terapii nadměrné reakce štěpu proti hostiteli (GVHD – graft versus host disease) u 
pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. Na separátoru krevních buněk se 
odebere část bílých krvinek (lymfocyty a monocyty) z krve nemocného. Poté se nemocný 
odpojí od přístroje. K bílým krvinkám se přidá fotosenzibilující látka 8-metoxypsoralen a 
následně se buňky ozáří ultrafialovým zářením A. Upravené buňky se vracejí jako 
autotransfuze zpět do krevního oběhu nemocného.  
 


