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• Az aferezis = apheresis: a görög eredetű 
aphareisis szóból származik és kivonást 
jelent. 

• Az aferezis interdiszciplináris, nem 
szűkíthető le egyetlenegy 
tudományágra. 

• Az aferezis különböző formái  
donor ferezis (készítmény előállítás, OVSZ) 
terápiás aferezis (kezelés kivitelezésére alkalmas 
gyógyító egységekben) 
 



Aferezis definició 

 
Az Aferezis-egy terápiás kezelés, ahol a beteg 

vagy donor vérét az aferezis készülékkel 
először alakos elemeire szeparálják 

(plazma+sejtek), amit vagy eltávolítanak, vagy  
pótolnak, vagy tisztított formában visszaadják, 

vagy extracorporálisan megkezelik és úgy 
adják vissza.  
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Szeparáció  

Vér elemeinek szeparálása: 
– Gravitáció 
– Szedimentácios sebesség 

Szeparáció centrifugálással 
– Plazma 
– Red blood cells (RBCs) 
– White blood cells (WBCs) 
– Platelets (PLTs) 

Centrifuga sebesség állandó 

– Folyamatos szeparálás 
– Vérsejtek elválasztása a plazmától  
– Szubsztitúciós folyadék hozzáadása a 

korábban elválasztott sejtekhez és 
visszadása a betegbe 

 
 
 

 
 

SEPARATION BY CENTRIFUGATION 
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TERÁPIÁS AFEREZIS: 
 
• Plazmaferezis (PEX, TPE), 
• Cytaferezis (LAP):  

 - Sejt depléció: fehérvérsejt, trombocyta 
 - őssejt gyűjtés: allogén PBSC, autológ PBSC  

• Fotoferezis (PAP/ ECP) 
• MARS, Prometeus (műmáj kezelés) 
• Immunadszorpció (IA) 

 



Plazmaferezis (filtrációs, centifugális) 
 

alapja az extracorporális plazmatisztítás, káros anyagok eltávolítása,  
komplex módon befolyásolja a celluláris és humorális immunválaszt: 
• autoantitestek (pl. Anti-GBM, ANCA, TTP, Devic ) 
• keringő antigén-antitest komplexek (pl. vasculitisek, SLE Hep.C) 
• alloantitestek (pl. graft rejectió) 
• paraproteinek (MM, Waldenström macrogl.) 
• lipoproteinek 
• endogen, exogen toxinok 
• gyulladásos mediátorok, cytokinek (sepsis) 
• specifikus plazmafaktor pótlás 
• javítja a retikuloendoteliális rendszer funkcióját 
• eltolódik az antigén-antitest arány, mely az immunkomplexeket 

még solubilisebbé teszi. 
• limfocita klónok stimulációja erősíti a cytotoxikus/ ISU terápiát. 

 



PEX szeparációs effektus 

• Az intra- és extravasalis térre a PEX alatt külön-
külön érvényesek az áramlási 
törvényszerűségek. 

• extravasalis tér növekvő szintézis vagy csökkenő 
katabolizmus 

• intravasalis tér molekulár-biológiai változások 
• Minél rövidebb az eltávolítandó vérkomponens 

felezési ideje, annál nagyobb gyakorisággal 
szükséges a kezelés. 
 



PEX szeparációs effektus 
• A teljes plazmamennyiség egyszeri lecserélése a 

makromolekulák 60%-t, 
• a plazmamennyiség 1,5-szeresének a cseréje a 75%-t , 

5 PEX 10nap alatt az immunglobulinok 90%-t 
eliminálja. 

• katabolizmusuk alapján az IgG3, IgM, IgA lebomlás 
független a koncentrációtól,  

• a többi IgG frakció bomlása koncentráció függő.  
•  IgD, IgE lebomlása fordítottan arányos a 

plazmaszintjükkel.  
• IgM eltávolítás után nem tapasztalható 

szintemelkedés. 
 



PEX szeparációs effektus 

Az immunglobulinok  
• az első beavatkozást követően 48-72h után 

termelődnek újra, 
• szintjének helyreállítása a kezelések 

számának növelésével csökkenthető, 
• a komplement komponensek  teljes 

restitúciója 48h, 
• enzimek, alvadási faktorok 24-48h múlva 

rendeződnek. 
 



Aferezis készülékek 
Amicus/Fenwal                   Com-Tec 



Aferezis készülékek 
Cobe Spectra                                   Optia 
 
as 
 
 
 
 
 

Has the same manufacturer! 



IA/PEX 
A kezelés a vér 

szétválasztásával 
kezdődik: plazmára és a 

vér alakos elemeire. 

Az elválasztott plazmát 
átvezetjük az egyik 

adszorpciós oszlopon, míg a 
másik regenerálódik.  

Az adszorpciót 
követően a 

megtisztult plazma 
keveredik a 
korábban 

elválasztott alakos 
elemekkel és a 

visszaadó száron 
visszakerül a 

betegbe. 



Adsorber for selective removal of C-Reactive 
Protein 

 

Pentracor GmbH, Neuendorfstr. 23 b / d, 16761 Hennigsdorf Pentracor GmbH, Neuendorfstraße 23 b/d, 16761 Hennigsdorf 



CAC 
• Hatásmechanizmus: 

Porózus szerkezetből adódó nagy 
fajlagos felszín fokozza a 
különböző gyulladásos citokinek 
(és toxinok) adszorpcióját 

• Elérhető eszközök: 
CytoSorb™ (Cytosorbents 
Corp., USA-Germany) ultra nagy 
adszorptios felszínt biztosító 
polystirene-divinyl-benzene  
(PSDVB) copolymer gyöngyök 
polyvinylpyrrolidene bevonattal  

 



CytoSorb® 
 • Az első CE engedéllyel (2011) 

rendelkező dedikált citokin-filter 
• Óriási adszorbens felszín (1g = kb. 

850 m² / 1 cartridge 10g) 
• Kitűnő hemo- és biokompatibilitás 

(ISO10993) (minimális Thr-szám 
csökkenés) 

• Praktikus kialakítása révén könnyen 
kombinálható különböző vérpályába 
iktatott extrakorporális terápiás 
eszközzel, pl. RRT, CPB, ECMO, 
ECCO(2)R  

• Használata UFH vagy CiCa 
antikoagulációt igényel 
 



Cytaferezis (LAP) I. 
Sejt depléció : haemopoetikus őssejt terápia, magas 
vérsejt számok,  leukostasis, súlyos kompressziós 
tüneteket okozó organomegália, fotoferezis,autoimmun 
kórképeknél (célzott sejt ferezis pl. gran., mo.).        

• fehérvérsejt depléció lényege, hogy csökkentse a 
nagyszámú sejt szétesésből származó toxikus 
reakciók számát. Megakadályozza leukostasis 
kialakulását, és ezáltal csökkenti a citotoxikus 
kezelés mellékhatásait. 

• CML-ben WBC: 300G/L felett 
• CLL-ben WBC: 500G/L felett 
• Akut leukémiában 100% blaszt jelenléte mellett. 

 





100% blaszt 



Cytaferezis II.     
•  trombocyta depléció:   fenyegető vagy manifest 

thrombosisos és vérzéses formákban. PLT szám 1000 
G/L feletti. 
 

Cytaferezis III.     
• perifériás őssejtek gyűjtése a haemopoetikus sejt 

terápia része. Feltétele,mind gyermek, mind felnőtt 
esetében, hogy a perifériás vérben keringő CD34+ 
sejtek száma meghaladja a 10/mikrolitert. 

•   allogén PBSC, (optimális graft CD34+: 4-8x 
106/recipiens tskg) 

•  autológ PBSC  (optimális graft CD34+ 5-8x 106/tskg) 



Extracorporális fotoferezis (ECP) 
Fotoaferezis ( PAP) 

Egy leukaferezis alapú immunmodulációs terápia: 
– ahol cytaferezissel gyűjtött fehérvérsejteket (Buffy 

coat:BC)  
– extracorporálisan 8-methoxypsoralen (methoxsalen): 

Ammi majus, Nílus völgyében talált növényből izolált 
citosztatikum hozzáadásával  

– UV-A fényben kezelünk. 



ECP kezelés hatása I. 

• A kezelés hatására a buffy coat összes 
sejtjében, vagyis a limfocitákban, a 
granulocitákban, a monocitákban a  DNS 
kettős lánca közötti kovalens kötés fellazul 

• beindul az apoptozis folyamata. 
 
 



ECP kezelés hatása II. 

• Az apoptotikus sejtek 
visszakerülve a 
keringésbe, majd a 
limfoid szervekbe, 
találkoznak az antigén 
prezentáló sejtekkel 
beindítják a 
fagocitózist.  
 
 



ECP kezelés hatása III. 

• Ezzel egy időben egyes antigén prezentáló 
sejtek funkciója megváltozik, melynek 
eredménye, hogy csökken a pro-
inflamatorikus cytokinek termelődése, 
emelkedik az anti-inflamatorikus cytokinek 
szintje, csökken az efektor „T” sejtek 
stimuláló képessége, regulátor „T” sejtek 
generálódnak:  az úgynevezett 
immunegyensúly helyre áll, a betegség 
progressziója lelassul, esetleg megáll. 
 
 







Indications for Therapeutic Apheresis—ASFA 2016 
Categories 

Category Description 

I. Disorders for which apheresis is accepted as first-line therapy, either as a primary 
standalone treatment or in conjunction with other modes of treatment. 
[Example: plasma exchange in Guillain-Barre´ syndrome as first-line standalone therapy; plasma exchange in myasthenia gravis as first-line in 
conjunction with immunosuppression and cholinesterase inhibition]. 

II. Disorders for which apheresis is accepted as second-line therapy, either as a standalone 
treatment or in conjunction with other modes of treatment. 
[Example: plasma exchange as standalone secondary treatment for acute disseminated encephalomyelitis after high-dose IV corticosteroid 
failure; extracorporeal photopheresis added to corticosteroids for unresponsive chronic graft-versus-host disease] 

III. Optimum role of apheresis therapy is not established. Decision making should be 
individualized.  
[Example: extracorporeal photopheresis for nephrogenic systemic fibrosis; plasma exchange in patients with sepsis and multiorgan failure]. 

IV. Disorders in which published evidence demonstrates or suggests pheresis to be 
ineffective or harmful. IRB approval is desirable if apheresis treatment is undertaken in 
these circumstances. 
[Example: plasma exchange for active rheumatoid arthritis]. 



Grading Recommendation 
Apheresis—ASFA 2016  

Recommendation Description 

Grade 1A Strong recommendation, high-quality evidence 

Grade 1B Strong recommendation, moderate-quality evidence 
 

Grade 1C Strong recommendation, low-quality evidence 
 
 

Grade 2A Weak recommendation, high-quality evidence 

Grade 2B Weak recommendation, moderate-quality evidence 

Grade 2C Weak recommendation, low-quality evidence 
 



Az ECP kezelés klinikai alkalmazása  

• A jelenlegi nemzetközi gyakorlatban az ASFA 
Guideline-on  (Sezary-szindróma, Mycosis 
Fungoides, GVHD, PSS) kívül 

• Nephrogen szisztémás fibrózis-, pemphigus 
vulgaris-, atópias dermatitis-, ulceratív colitis-, 
Crohn betegség-, dermatomyositis-, 
pansclerotikus morphea-, autoimmun 
diabetes-ben alkalmazzák. 
 



ECP CTCL-, MF-, GVHD-, PSS 

• CTCL, MF, Sezary-szindróma:  ECP hatására 
aktiválódnak a dendritikus sejtek, immunreakció 
indukálása a malignus „T” sejtek ellen: csökken 
az erythroderma, lemezes hámlás, immunológiai 
eltérések normalizálódnak. 

• PSS-ben:  ECP hatására a regulatív és effektor  
immunfolyamatok  egyensúlyának helyreállítása 
következtében csökken az autoreaktív gyulladás 
és fibrotikus folyamat 
 



„T” limfociták szerepe 
Altípusai morfológiailag nem, de a sejtfelszínen 
expresszált „ag” vizsgálatával megkülönböztethetők 
egymástól:  
• sejtvonal specifikus,  
• bizonyos érési szakaszban fejlődik ki,  
• adott sejt aktivitására jellemző 
CD4+, helper T sejtek 
CD8+, citotoxikus T sejtek, arányuk diagnosztikus 
értékű 
CD4/CD8  autoimmun betegségekben (PSS), CTCL 
CD4/CD8  akut vírus infekcióban 
CD4/CD8 NÉ: 0,9-1,9 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

IMMUNOLÓGIA 
• Granulomatosis polyangiitissel (GPA)/ Wegener 

granulomatózis (WG), tisztázatlan eredetű  
immunfolyamat. Láz, necrotizáló  granulomás 
arteriitises folyamatok a felső légutakban, bőrben, 
vesében (glomerulonephritis) PEX:I.1C 

• Progresszív szisztémás sclerosis (PSS): ECP III.2B, PEX: 
III.2C. 

• Antifoszfolipid szindróma (APS): PEX II.2C 
• Szisztémás lupus erythematodes (SLE), lupus 

nephritises, központi  idegrendszeri vasculitis, tüdő 
transzplantációt követően kialakult SLE. PEX: II.2C (IA) 

 
 







AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

IMMUNOLÓGIA (folyt.) 
 

• ANCA asszociált vasculitis: az emelkedett Se-
Kreatinin és dializált beteg számára hasznos a 
PEX: I.1A. 

• TTP/HUS: első vonalbeli kezelés a PEX :I.1A 
• Cryoglobulinemia (monoclonalis 

immunglobulin): Raynaud szindroma, vasculitis, 
necrotizáló bőrvasculitis, hátterében Hepatitis C 
vírus fertőzés áll leggyakrabban. PEX célja a 
kryokrit 1% alá csökkentése. PEX: I.2A, IA: II.2B. 
 
 



Rheoferezis  
 

• Extrakorporális szelektív kettős kaszkád filtrációs rendszer 
• MONET filter  

(Membranefiltration Optimised Novel Extracorporal Treatment) 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

NEPHROLOGIA: 
• Renopulmonaris szindróma (Goodpasture- szindróma): 

PEX  gyorsan csökkenti az anti-GBM szintet, javul a 
vesefunkció, csökken a végállapotú vesebetegség 
kialakulásának gyakorisága. Dialisys independens esetén  
I. 1B, diffúz alveoláris hemorhage esetén I. 1C  

• Rapidan progrediáló glomerulonephritis (RPGN): 
antineutrofil cytoplazmatikus antitest (ANCA) pozitivitás, 
azotemia, proteinuria,haematuria, crescent képződés 
meghaladja a 70%-t és szteroid és cyclophosphamid 
terápiára nem javul,  PEX kezelés javasolt. II.2B 

• Myeloma cast nephropátia: PEX II.2B. 
 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  
NEPHROLOGIA (folyt.): 
 
• Focalis Segmentalis Glomerulosclerosis (FSGS):  a betegség 

hátterében egy 30-50 kDa fehérje áll, mely fokozza a glomeruláris 
permeabilitást, proteinuriát.  PEX (I.1B) eltávolítja ezt a fehérjét, 
csökkenti a proteinuriát. Post transzplantációs kiújulás esetén a 
standard kezelés része.  

• szolid szerv, vese AB0 kompatibilis transzplantáció: antitest 
mediálta rejekció esetén PEX I.1B. AB0 inkompatibilis 
transzplantáció esetén PEX I. 1B a  prekondicionális protokoll 
része, célja az alacsony antitest titer elérése. 

• IgA nephropátia krónikus és progresszív formájánál PEX III.2B 
• Henoch-Schonlein purpura: PEX III. 2C 
• Panarteritis nodosa: steroid és cyclophosphamid kezelésre nem 

reagál, a PEX jó hatásfokú lehet. 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

NEUROLÓGIA 
• Guillain-Barre szindróma (GBS), felszálló paresztézia és parezis ( 4-5 

PEX: I.1A) 
• Myasthenia Gravis (MG) : ptosis, diplopia, izomgyengeség. 

Acetylkolin receptor ellenes antitestet távolítja el a PEX(I.1G) 
kezelés. Myasthenias krízis prevenció, krízis állapotban és 
thymectomia előtt 

• Neuromyelitis optica (NMO, Devic-szindróma): neuritis optica, acut 
myelitis. NMO-IgG blokkolja az aquaporin-4 (AQP4) csatornát - 7 
PEX: II.1B   

• Krónikus inflamatórikus demyelinizációs polyneuropathia (CIDP) 
PEX: I.1B. 

 
 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

NEUROLÓGIA (folyt.) 
 
• Krónikus fokális encephalitis ( Rasmussen’s encephalitis): glutamat 

receptor (GluR3) blokkolt,  (anti-GluR3 ).  A PEX: III.2C/ IA: III.2C 
önmagában vagy immunglobulinnal kombinálva csökkenti az 
epilepsziás rohamok számát, nincs szükség a hemisferectomiára. 
 

• Stiff Person szindróma (SPS) paroxizmális rigiditás, izomspazmus. 
Glutamic acid decarboxylase antitest (anti-GAD65), PEX (III. 2C) 
másodvonalbeli kezelés.  



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  
HAEMATOLÓGIA 
• Myeloma Multiplex (MM),  Waldenström macroglobulinaemia, 

ahol nagy molekulasúlyú fehérje, rendszerint IgM szaporulat van. 
A vér hyperviszkozitása  egy PEX kezeléssel a normál tartományba 
hozható, IgM intravasculárisan található. A paraproteinek idővel a 
vesetubulusokban kicsapódva károsodást idéznek elő a vesében. 
A PEX (II.2B) hatékonyan távolítja el a paraproteineket.  
 

• Monoklonális gammopathia (MGUS) a perifériás ideg bizonyos 
antigénjei ellen termelődő antitestekkel találkozunk (anti-MAG, 
anti-GM1). PEX: I.1B 
 

• GVHD: ECP II.1B. 
 

• Hyperleukocytozis, leukostasis: leukaferezis (LAP): I.1B. 
 

 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  
HAEMATOLÓGIA (folyt.) 
• Autoimmun haemolitikus anaemia (AIHA): IgM típusú hideg 

antitest, ami vvt felszínére kötődik és meleg hatására leválik , 
oldatba megy, ezért eltávolítható PEX kezeléssel. II.2C. 
 

• Thrombotikus thrombocitopenias purpura (TTP, Moskowitz-
szindróma)/ Haemolytikus uraemias-szindroma (HUS):  
microvascularis thrombocyta aggregáció, microthrombusok 
keletkeznek, szöveti ischémiával, microangiopathias hemolisissel. 
ADAMTS13 csökkent. PLT adása kontraindikált, első vonalbeli 
kezelés a PEX: I.1A. 
 

• Haemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count: HELLP 
szülészeti komplikáció, azonnali PEX: I.1A 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI 

ANYAGCSERE ZAVAROK/GASTROENTEROLÓGIA 
• hyperlipidemia (LDL-aferezis, súlyos 

hyperlypidaemiában), homozigota 
hyperkoleszterinémia esetén PEX/14nap (II.1B) 

• akut necrotizáló pancreatitisben 2-3 napig naponta, 
majd hetente egy, TG rendeződéséig :PEX III.2C 

• fulmináns májelégtelenség : PEX I.1B. 
• Máj transzplantáció, AB0 inkompatibilis, PEX I.1C. 
• Wilson kór: PEX I.1A. 
 

 



LDL aferezis (DALI) 

DALI = Direct Adsorption of Lipoproteins 
Plazma szeparáció nélkül, azaz teljes vérből képes LDL 
eltávolításra poliakriláttal bevont adszorber segítségével. 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  
ANYAGCSERE ZAVAROK/GASTROENTEROLÓGIA (folyt.) 

• Gyulladásos bél betegség (Inflamatory bowel 
disease:IBD): Crohn/Ulceratív colitis: ECP: III.2C, 
Adszorptív sejt ferezis: III.1B 

 



 



MARS (Molecular Adsorbents Recyrculating 
Systems) és Prometheus (műmáj kezelés): 

hatékony máj detoxikáló kezelések  
Prometheus (Frakcionált plazma szeparációs adszorpció: 
FPSA és dialysis ):  
 
 

Első lépésben:  
plazma szeparálás:  az albumin 
vagy annál nagyobb molekula 
súlyú anyagok az albuFlow filteren 
át, míg a toxinok stb. a nagy 
affinitású adszorbereken keresztül 
haladva választódnak ki. 



Prometheus folytatás 

Második lépésben: 
Effektív hemodialyzissel 
eltávolítjuk a víz-oldékony 
anyagokat, mint pl. 
ammónia, urea, kreatinin 



AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

INFEKTOLÓGIA 
Sepsis ,Multi Organ Failura (MOF): PEX III.2B 
(IA/Adszorptív sejt ferezis) 
BŐRGYÓGYÁSZAT 

• Pemphigus PEX: III.2C/ ECP: III.2C/ IA: III. 2C. 
• Cutan „T” sejtes limfoma (Sezary szindróma, 

Micosis fungoides): ECP I.1B 
• myositis (egyedi engedélyel) 

ENDOKRINOLÓGIA 
• tyreotoxikus krízis . PEX: III.2C. 

 







AFEREZIS kezelés INDIKÁCIÓI  

 
TÜDŐ TRANSZPLANTÁCIÓ: 
 Bronchiolitis obliterans szindróma:  ECP II.1C 
 Antitest  medialta rejekció (AMR):  PEX III.2C. 



AB0 inkompatibilis  transzplantáció 

Antitestmediált rejectio (AMR): 
– Alacsony szintű immunszuppresszió, donor 

specifikus antitest képződés, 
– Aktív” T” helper sejtek segítségével a B sejtek 

immunglobulin termelő plazmasejtekké érnek 
– HLA-DRB1, DQ mismatchek 
– Életkor (recipiens/donor) 



AB0 inkompatibilis transzplantáció 
(folyt.) 

• AMR ellen alkalmazott lehetséges terápia: 
• T sejt-mediált antitest válasz szuppressziója 

(szteroid, ciklosporin,takrolimusz, szirolimusz) 
• Donor specifikus antitestek eltávolítása: PEX, IA 
• Reziduális antitestek blokkolása (IVIG) 
• B sejtek depletálása (anti-CD20, rituximab) 
• Plazmasejtek inaktiválása (botezomib..) 
• Komplement komponens blokkolása 

(eculizumab, monoklonális at) 



AB0 inkompatibilis transzplantáció 
(folyt.) 

• PEX/IA 
• TPV (teljes plazma volumen) Kaplan formula 

szerint: (0.065xtkg)x (1-Htk),   
• Pretranszpl. 2,5-3 TPV 
• Posttranszpl. Minimum 2 TPV 
• IA : antigén-specifikus carbohydrat oszloppal 

(Glycosorb oszlop) DSA titer (IgG antA/B) 1:4, 
1:8, 1:16 csökken. 



Összefoglalva 

• Az extracorporális kezelések terápiás 
jelentősége a sejtterápiában egyre 
nagyobb teret kap 

• PEX, AI: immunszupresszív 
• ECP: immunmoduláns 
• Cytaferezis: további terápiás kezelés 
előkészítése 



Köszönöm a figyelmüket! 
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