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Σύσταση του αίματος 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η θεραπευτική διαδικασία κατά την
οποία το αίμα του ασθενή περνά
διαμέσου μιας εξωσωματικής ιατρικής
συσκευής όπου και διαχωρίζονται
συστατικά του αίματος με σκοπό τη
θεραπεία μίας νόσου
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Πότε εφαρμόζουμε την LDL-αφαίρεση?

If none of the other options can efficaciously reduce LDL-C, apheresis can



LDL αφαίρεση 

• Η εκλεκτική απομάκρυνση της LDL από το αίμα και η επιστροφή των 
υπόλοιπων συστατικών του στην κυκλοφορία. 

• Διάφορες παραλλαγές θεραπείας είναι διαθέσιμες για την αφαίρεση 
της LDL
• βασισμένες στο φορτίο

• το μέγεθος 

• την καθίζηση σε χαμηλό pH

• την ανοσοπροσρόφηση.



Αυξημένα επίπεδα LDL

Αυξημένα επίπεδα συσχετίζονται 
με αθηροσκλήρωση



Στόχος συνεδριών  LDL αφαίρεσης

Μείωση της LDL

• Άτομα με ομόζυγη μορφή οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας.
• (στους οποίους η ολική χοληστερόλη παραμένει πάνω από 350 mg/dl, ή η μείωση 

της ήταν κάτω από 50%, παρά τη χορήγηση των επιτρεπόμενων υψηλότερων 
δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων).

• Άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και επιδείνωση της στεφανιαίας 
νόσου.
• (στην οποία η ολική χοληστερόλη παραμένει πάνω από 190mg/dl ή η μείωση της 

ήταν κάτω από 40%, παρά τη χορήγηση των επιτρεπόμενων υψηλότερων δόσεων 
των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων).

• Μόνο ως εξαίρεση, οι ασθενείς με λιποπρωτεϊνη (a) πάνω από 60mg/dl  και 
επιδείνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
• ( στους οποίους η LDL χοληστερόλη παραμένει πάνω απο 120 mg/dl, παρά τη χορήγηση των 

επιτρεπόμενων υψηλότερων δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων).



Guidelines for LDL-apheresis in FH. UK



In Germany, the Federal Committee of Physicians and Health 
Insurance Funds has authorised the use of LDL apheresis in 
the following categories of patient:

• homozygous FH;

• patients with severe hypercholesterolaemia in whom 
maximal dietary and drug therapy for > 1 year has failed to
lower LDL cholesterol sufficiently

Guidelines for LDL-apheresis in FH. Germany



HELP -BBraun DALI - Fresenius

Monet -Fresenius

HF440 - Infomed

Centrifuges + 2°
filters (Optia, 
Comtec, etc.)

Liposorber -Kaneka



Μειονεκτήματα πολύπλοκων συστημάτων

• Πολύπλοκη τεχνολογία

• Χρονοβόρα εκπαίδευση

• Μεγάλος χρόνος προετοιμασίας

• Αυξημένος χρόνος επιστροφής

• Πολλά ανάλώσιμα

• Αύξηση κόστους

• Μεγαλύτερος λειτουργικός χώρος 





Ο ρόλος του Νοσηλευτή 

• Στάδιο προετοιμασίας 

• Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας

• Μετά τη θεραπεία



Στάδιο προετοιμασίας 

• Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών

• Ακολουθούμε το πρωτόκολλο προετοιμασίας του 
κυκλώματος (Αποφυγή εισόδου αέρα στο κύκλωμα)



Στάδιο προετοιμασίας 

• Ενημερώνουμε τον ασθενή για τη διαδικασία 
και τι να περιμένει
• Μηχάνημα 

• Αγγειακή προσπέλαση

• Διάρκεια συνεδρίας

• Η παροχή πληροφοριών και η απάντηση σε 
ερωτήσεις
• μειώνει το άγχος.



Στάδιο προετοιμασίας 

• Έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής με το 
θεράποντα ιατρό 

• Αξιολόγηση  ζωτικών σημείων

• Μέτρηση σωματικού βάρους

• Σχεδιασμός της αντιπηκτικής αγωγής

• Επιβεβαίωση ύπαρξης διασταύρωσης αίματος



Σύνδεση ασθενή στο κύκλωμα αίματος Ι

• Εκτίμηση αγγειακής προσπέλασης

• Περιφερική φλέβα 

• Κεντρικοί καθετήρες

• Fistula ?



Σύνδεση ασθενή στο κύκλωμα αίματος ΙΙ

• Συχνή λήψη ζωτικών σημείων

• Ρύθμιση της αντλίας αίματος  
• Χαμηλή ροή αίματος στην έναρξη

• Σταδιακή αύξηση της αντλίας αίματος

• Έλεγχος ΑΠ του ασθενή

• Έλεγχος των πιέσεων του κυκλώματος(TMP, ΑΠ, ΦΠ)



Κατά την διάρκεια της συνεδρίας 

• Σταδιακή αύξηση του ποσοστού 
διαχωρισμού πλάσματος        
(όχι >30%)

• Έλεγχος πρώιμων σημείων 
θρόμβωσης του κυκλώματος 
αίματος



Αποσύνδεση 

• Ελεγχόμενη επιστροφή του 
αίματος 

• Περιποίηση αγγειακής 
προσπέλασης 

• Καταγραφή των παραμέτρων  



Μετά το τέλος της θεραπείας

• Ενημέρωση ασθενή

• Οργάνωση και τακτοποίηση 
χώρου 



Να 'σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, 
απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια 
συνήθεια καταντήσει βολική, να τη 
συντρίβεις.

Νίκος Καζαντζάκης (1883 - 1957, Έλληνας συγγραφέας, ποιητής 
και φιλόσοφος)


