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• 1986: Πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερικανική 
Εταιρεία Αιμαφαίρεσης                             (J Clin Apher 1986; 3:1–92)

• 1993
• 2000

• 2007

• 2010: εισαγωγή του συστήματος grade στη βαθμονόμηση
• 2013: 
• 2016: νοσήματα με διάφορες κλινικές εκδηλώσεις βαθμονομήθηκαν 

μεμονωμένα, ενώ νοσήματα κατηγορίας 4 διαγράφηκαν
• 2019: The Eighth Special Issue ASFA 2019

Connelly-Smith and M. Dunbar. Curr Opin Hematol 2019, 26:461–465

Κατευθυντήριες οδηγίες-Ιστορική Αναδρομή



Εξέλιξη Ενδείξεων Αιμαφαίρεσης

Connelly-Smith and M. Dunbar. Curr Opin Hematol 2019, 26:461–465



Διαχρονικές Μεταβολές Κατευθυντήριων Οδηγιών

ASFA 2016. J Clin Apheresis 31:149–338 (2016)
ASFA guidelines 2019. Padmanabhan et al, J Clin Apher. 2019;34:171–354 
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PLEX vs no PLEX

ANCA-αγγειϊτιδα



Balogun et al. J Clin Apher, July 2020;1–7 

ASFA guidelines updated 2020
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from Walsh et al, NEJM 2020

PLEX vs no PLEXPEXIVAS study 

PEXIVAS study

•Διεθνής, πολυκεντρική

(16 χώρες, 95 κέντρα)

•Τυχαιοποιημένη

•Ν=704 ασθενείς με ANCA-

αγγειϊτιδα



Απαντήσεις…. στην κριτική της μελέτης PEXIVAS

....χρήση πρωτοκόλλου πλασμαφαίρεσης χαμηλής έντασης, όχι 

δεδομένα για τους τίτλους ANCA….

• Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο συνεδριών 

πλασμαφαίρεσης με τη μελέτη MEPEX (ως 7 PLEX σε14μέρες)

• Αν και δεν μετρήθηκαν τίτλοι ANCA, είναι γνωστό από μελέτες 

ότι 5-7 PLEX προκαλούν μείωση 88.3% του τίτλου των ANCA

OXI



Απαντήσεις…. στην κριτική της μελέτης PEXIVAS

.... χρησιμοποιήθηκε σαν υγρό υποκατάστασης 3-5% αλβουμίνη 

και όχι FFP που είναι καλύτερο….

• Δεν υπάρχουν μελέτες που να στηρίζουν την υπεροχή του FFP

• H ASFA στις κατευθυντήριες οδηγίες προτείνει τη χρήση 

αλβουμίνης βασιζόμενη στο καλύτερο προφίλ ασφάλειας της

• Η μελέτη MEPEX επίσης χρησιμοποίησε αλβουμίνη ως 

υποκατάστατο 

OXI



Απαντήσεις…. στην κριτική της μελέτης PEXIVAS

.... δεν έγιναν βιοψίες σε όλους τους ασθενείς της μελέτης ….

• Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική νόσο

• Κριτήριο ένταξης: η ενεργή νόσος βάση βιοψίας ή ενεργού ιζήματος 

ούρων και eGFR<50ml/min/1.73m2

• Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με eGFR<50ml/min/1.73m2 για >3 μήνες

αλλά

Είναι απίθανο στατιστικά, με βάση τα κριτήρια ένταξης, να μπήκε στη 

μελέτη μεγάλος αριθμός ασθενών χωρίς ενεργό νεφρική φλεγμονή, 

…αλλά ακόμα και αν μπήκαν τυχαιοποιήθηκαν



Efficacy of Rituximab and Plasma Exchange in 
Antineutrophil Cytoplasmic Antibody–Associated 
Vasculitis with Severe Kidney Disease

Marta Casal Moura et al. JASN 2020;31:2688-2704

• Μελέτη παρατήρησης, κοορτής Mayo Clinic

• 251 ασθενείς με ANCA αγγειίτιδα και eGFR<30ml/min

• Σε όλους έγινε βιοψία νεφρού και δεν υπήρχε διαφορά στην ιστολογική 

κατανομή στις διάφορες κατηγορίες μεταξύ ασθενών με και χωρίς PLEX



Marta Casal Moura et al. JASN 2020;31:2688-2704



Απαντήσεις…. στην κριτική της μελέτης PEXIVAS

.... πιθανόν βαριά περιστατικά να μην εντάχθηκαν στη μελέτη για 

να μην τυχαιοποιηθούν στο σκέλος χωρίς PLEX….

αλλά

• Σε κέντρα όπου η PLEX δεν είναι διαθέσιμη, η συμμετοχή στη 

μελέτη ήταν ο μόνος τρόπος για PLEX ειδικά σε βαριά 

περιστατικά  



Απαντήσεις…. στην κριτική της μελέτης PEXIVAS

.... διαφορές στον αριθμό των ασθενών και στην αντιμετώπισή 

τους από κέντρο σε κέντρο….

αλλά

• Οι διαφορές εξομοιώνονται από το μεγάλο αριθμό ασθενών (704 

ασθενείς) και το γεγονός ότι στη μελέτη συμμετείχαν 95 κέντρα 

από 16 χώρες



Walsh M et al Kidney Int 2013;84(2):397-402

Extend follow up της MEPEX→ 5 έτη

Long-term follow-up of patients with severe ANCA-

associated vasculitis comparing plasma exchange to 

intravenous methylprednisolone treatment is unclear

Όχι διαφορά στο σύνθετο καταληκτικό σημείο θνητότητα/ESRD

ούτε στο καταληκτικό σημείο θνητότητα μεταξύ των 2 ομάδων (PLEX/ivMP)



Kaplan-Meier curve of composite outcome Kaplan-Meier curve of deaths

Walsh M et al Kidney Int 2013;84(2):397-402

Extend follow up της MEPEX→ 5 έτη



Bellos I. Clin Rheumatol. 2021 Apr;40(4):1447-1456

• Μετανάλυση 10 μελετών

• 1235 ασθενείς

• Καμία διαφορά με τη χρήση PLEX

στους 3 και 12 μήνες τόσο στην 

θνητότητα, όσο και στη XNNTΣ

The role of plasma exchange in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated 

vasculitis: a meta-analysis



Πώς δικαιολογείται ότι η PLEX δεν βοηθάει βάση 

της παθογένειας;

H θεραπευτική αφαίρεση των ANCA 

στην οξεία φάση της νόσου δεν είναι 

αποτελεσματική, καθώς δεν μπορεί 

να αντιστρέψει τους πλήρως 

ενεργοποιημένους μηχανισμούς 

φλεγμονής που έχουν εγκατασταθεί



Θεραπευτικοί στόχοι ANCA-αγγειϊτιδας βάση παθογένειας

Kronbichler A et al. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 7319



Jayne D et al. N Engl J Med 2021;384:599-609.

Kaplan–Meier Plot of Time to Relapse.

• Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη 

μελέτη φάσης 3

• Avacopan vs prednisone σε 

ANCA-αγγειϊτιδα

• Αποτελεσματικό και ασφαλές 

στις 52 εβδ.  από την ύφεση

Avacopan→ο πρώτος από του στόματος, 

εκλεκτικός αναστολέας του C5a υποδοχέα



‘‘It’s what we think we know that 
keeps us from learning!’’

Claude Bernard



Σας ευχαριστώ


