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Ορισμός

Διαδικασία (τοξικών) ουσιών μέσω
της διέλευσης του αίματος από ένα σύστημα

.

Στήλη προσροφητικού μέσου

Είσοδος και έξοδος αίματος

►Απουσία διαλύματος

Αντλίες

Παγίδες αέρα

Αισθητήρες πίεσης

Αντιπηκτική αγωγή



Gambro Hemoperfusion Manual



Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1965;11:178-82



Αιμοπροσρόφηση 

Hemoperfusion - articles in PubMed



σύστημα προσρόφησης

στήλη από

► κοκκία



σύστημα προσρόφησης

στήλη από

► κοκκία

► σφαιρίδια



Χαρακτηριστικά ιδανικής προσροφητικής ουσίας

προσρόφητική ικανότητα

υδατο- και λιπο- διαλυτές ουσίες

τοξικότητα

βιοσυμβατότητα

πυρετογόνος ιδιότητα

ευκολία παρασκευής

αποστείρωση



• Ενεργός άνθρακας

• Ρητίνες (hydrocarbon polymer, polystyrene)

• φάρμακα

• τοξικές ουσίες

• ενδοτοξίνες

• διαμεσολαβητες φλεγμονής - κυτταροκίνες

• αντισώματα



Προσροφητική ικανότητα

70-300 g ενεργού άνθρακα

Δραστική επιφάνεια

Μέγεθος πόρων

micropores (<1 nm),

mesopores (1-25 nm),

macropores (>25 nm)

Πρωτεϊνικό περίβλημα

cellulose nitrate,

albumin

heparinized copolymers

Δυνάμεις Van der Waals



Όγκος κατανομής (Vd)

Είναι ο (θεωρητικός) όγκος στο οποίο το 

φάρμακο κατανέμεται στον οργανισμό

Μεγάλος Vd► φαινόμενο rebound

Συνεχείς μέθοδοι (CRRT)

Λιπο-διαλυτοί παράγοντες : μεγάλος Vd



Σύνδεση διαλυμένων ουσιών με πρωτεΐνες

Ελεύθερο κλάσμα ουσίας

plasma-binding proteins

albumin

a1-acid glycoprotein

CJASN September 2019, 14 (9) 1408-1415



Ενδείξεις αιμοπροσρόφησης

Blood Purif 2016;42:93–99

The major accepted indication for

hemoperfusion is the removal of

lipid-soluble, highly protein-

bound toxins (ie, poisoning) that

are not easily removed with

standard hemodialysis.



Δηλητηριάσεις

Exp Ther Med  2014 Jul;8(1):233-236

MDAC (multiple-dose activated charcoal)

αλκαλοποίηση

► εξωσωματική κάθαρση

high-flux αιμοκάθαρση



Δηλητηριάσεις – ενδείξεις εξωσωματικών μεθόδων

Μη ανταπόκριση στη συντηρητική θεραπεία

Καταστολή ζωτικών κέντρων ΚΝΣ

Κώμα► πνευμονία / σήψη

Ηπατικη/νεφρικη/καρδιακή δυσλειτουργία ► ελλιπής

απομάκρυνση τοξινών

Ουσίες με παρατεταμένη τοξικότητα

↓Ενδογενής ρυθμός απομάκρυνσης



Poisoning treatment (USA)

Kidney International (2008) 74, 1327–1334



Δηλητηριάσεις – ενδείξεις εξωσωματικών μεθόδων



Αιμοπροσρόφηση σε δηλητηριάσεις

Φαρμακευτική τοξικότητα

– Βενζοδιαζεπίνες

– Βαρβιτουρικά

– Σαλικυλικά

– Διγιτοξίνη

– Χημειοθεραπευτικά

Βιοτοξίνες

Φυτοφάρμακα/παρασιτοκτόνα

Ποντικοκτόνα

Βιομηχανικές τοξίνες



Αιμοπροσρόφηση σε δηλητηριάσεις

VS

Διόρθωση οξεοβασικών διαταραχών

Μεταβολικές επιπλοκές

Υποθερμία



Σήψη - ενδοτοξιναιμία

Ρητίνη συνδεδεμένη με polymyxin B 

↓Endotoxin levels

EUPHAS trial

Βελτίωση σε 

-αιμοδυναμικές παραμέτρους (mean arterial 

pressure, δόση αγγειοδραστικών) 

-αναπνευστική λειτουργία

-sepsis-related organ failure (SOFA) score

-βελτίωση επιβίωσης στις 28 ημέρες

Ann Gastroenterol Surg. 2017;1:105–113. 



Σήψη - ενδοτοξιναιμία



Σήψη - ενδοτοξιναιμία



Σήψη - ενδοτοξιναιμία

JAMA. 2018;320(14):1455

• there may be no beneficial effect of
polymyxin B hemoperfusion if therapy is
initiated after the onset of septic shock and
multiorgan dysfunction

• the relative timing, dose, and duration of
hemoperfusion, as applied in this trial, may
have been insufficient to significantly reduce
the endotoxin burden, modify the clinical
course, or both

• the whole blood assay may insufficiently
reflect the endotoxin burden, when
considering the compartmentalization of
endotoxin and the complexity of endotoxin
protein binding



Σήψη – αφαίρεση IL-6

JAMA. 2018;320(14):1455

• Polyvinyl-pyrrolidone-coated 

polystyrene-divinyl-benzene

polymer 

• surface area ≥40,000 m2

• greate capacity for clearance

• systemic heparin and regional 

citrate anti-coagulation

• duration of therapy is up to 24 

h per session, daily for 2–7 

consecutive days



Ουραιμικές τοξίνες

(1) small, water-soluble molecules such as urea and creatinine,

which can be efficiently removed by HD

(2) middle molecules larger than 500 Da such as parathyroid

hormone, 2-macroglobulin and C reactive protein (CRP),

which can be removed by peritoneal dialysis or high-flux HD

or haemofiltration

(3) protein-bound molecules such as phenolic and indolic

compounds, homocysteine (Hcy) that are difficult to

remove via HD or haemofiltration



Ουραιμικές τοξίνες

Αιμοκάθαρση ► μικρομοριακές ουσίες

Αιμοδιήθηση/αιμοδιαδιήθηση ► μέσου ΜΒ

Αιμοπροσρόφηση ►Μεγάλο εύρος ΜΒ ουσιών 

→ εως και 40,000 Da

κορεσμός προσροφητικού μέσου



Ουραιμικές τοξίνες



Ουραιμικές τοξίνες

• microinflammation and renal anemia

• Left Ventricular Hypertrophy

• Quality of Life

• residual renal function 

• improve microbiota

• eliminate AGEs 

• refractory hypertension

• peripheral neuropathy

• improve the Survival Rate 

Blood Purif. 2021 May 10;1-13.



Ουραιμικές τοξίνες

Blood Purif. 2021 May 10;1-13.



Ουραιμικές τοξίνες

Blood Purif. 2021 May 10;1-13.



Ανοσοθεραπείες

1.ΣΕΛ

2.Αγγειίτιδα

3.AntiGBM

4.Πέμφυγα

5.Ατοπική δερματίτις

6.Guillain-Barré syndrome

7.Χρόνια απομυελινωτική πολυνευροπαθεια

8.Μyasthenia gravis

9.Πολλαπλή σκλήρυνση

10.ABO-ασύμβατη μεταμόσχευση

► Ο χρυσός κανόνας είναι η Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση



Ηπατικη δυσπραγία

Ήπαρ : έντονη βιοσυνθετική δραστηριότητα

Νεφρός: λειτουργία απομάκρυνσης ουσιών

• Βioartificial liver support systems

• Μolecular adsorbent recirculating system

(MARS)

► acute liver failure from severe liver

trauma or toxic ingestion

► bridge to transplantation for massive

hepatic necrosis



Τεχνολογία - Ιατρική


