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 Ανήκει στην ομάδα της εκλεκτικής θεραπευτικής 

αφαίρεσης 

 Στοχευμένη θεραπεία (ανοσοσφαιρίνες, αντίσωματα ή 

ανοσοσυμπλέγματα)

 Θεραπεία μετά από διαχωρισμό πλάσματος



ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ

Θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα 

μετά από διαχωρισμό (με φυγόκεντρο ή φίλτρο) 

διέρχεται από ειδική συσκευή (προσροφητική στήλη) 

που έχει την ικανότητα να απομακρύνει 

ανοσοσφαιρίνες (ανοσοσυμπλέγματα ή αντισώματα)

μέσω της ειδικής σύνδεσης αυτών με ένα συστατικό 

(υποδοχέα) που βρίσκεται σε ειδικό υπόστωμα.



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ



ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

 Τύπος προσροφητικής στήλης

 Όγκος πλάσματος ανά συνεδρία

 Συχνότητα συνεδριών



ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

 Τύπος προσροφητικής στήλης

 Όγκος πλάσματος ανά συνεδρία

 Συχνότητα συνεδριών



 Με σταφυλοκοκκική πρωτεΐνη Α

 Βιολογικά ενεργείς υδατάνθρακες (i.e. Glycosorb ABO τμήμα 
του αντιγόνου ΑΒΟ σε σεφαρόζη )

 Υδρόφοβα αμινοξέα (τρυπτοφάνη ή φαινυλαλανίνη) σε γέλη
πολυβινυλ-αλκοόλης (Immusorba PH350, TR)

 Με ακινητοποιημένα αντιγόνα (αρχικά σε anti-GBM- κίνδυνος 
διαφυγής σε συστηματική κυκλοφορία) – συνθετικούς 
πεπτιδικούς επίτοπους (Globaffin)

 Ακινητοποιημένο αντίσωμα (πχ anti-ApoB, anti-IgG-
ανθρώπειος ή από χοίρους i,.e.Therasorb)

 Θειούχος δεξτράνη (αρνητικά φορτισμένη----θετικά 
φορτισμένες Apo-B λιποπρωτεϊνες)

ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ



ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α

 SPA σε silica (Prosorba 1987 ITP), σε σεφαρόζη (Immunosorba

2006 οξεία αντισωματικού τύπου απόρριψη μοσχεύματος), ή 

ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Α (Ligasorb)

 SPA: υψηλή χημική συγγένεια-σύνδεση με Fc τμήμα IgG 1, 2, 4 

και λιγότερο (30%) με IgG3, IgM, IgA

 SPA =B cell superantigen –ενεργοποιεί το 30-60% περιφερικών 

Β λεμφοκυττάρων που έχουν VH3 υποδοχείς προκαλώντας in 

vivo φλεφμονώδη αντίδραση (ανοσοτροποποιητική δράση)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

 Εκλεκτική
C1q Miro

ABO Glycosorb ABO

PDCM349 PDCM075 Coraffin

IgE IgEnio

 Ημι-εκλεκτική
Staph. Protein A Immunosorba

Αnti- Ig Therasorb – Ig-Adsopak

Peptide-GAM Globaffin- Ligasorb

 Μη-εκλεκτική
Phenylalanine Immusorba PH

Tryptophan Immusorba TR 350

Dextran sulphate Selesorb



ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

 Τύπος προσροφητικής στήλης

 Όγκος πλάσματος ανά συνεδρία

 Συχνότητα συνεδριών



 Regenarative adsorbers

 Eπαναχρησιμοποιούμενα ζεύγη στηλών

 x3 όγκο πλάσματος ασθενούς/θεραπεία

 Non regenerative adsorbers

 Μιας χρήσης

 x1 όγκο πλάσματος ασθενούς/θεραπεία

 Οξείες καταστάσεις 

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ



IA DUAL COLUMN SYSTEM

J clin Apheresis 28:20;2013



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ



ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

 Μεταμόσχευση νεφρού (μη συμβατή μεταμόσχευση, οξεία 
και χρόνια αντισωματικού τύπου απόρριψη)

 Ιδιοπαθή μεμβρανώδη ΣΠΝ (Anti-PLA2R – IgG αντίσωμα –
Globaffin, protein-A)

 AntiGBM (κυρίως IgG – protein-A, Therasorb, 
Immunosorba)

 Νεφρίτιδα ΣΕΛ ανοσοσυμπλέγματα και anti-dsDNA

 FSGS anti CD4 (Immuno-adsorba, Ig-Therasorb, LDL 
apheresis)

 ANCA associated vasculitis MPO, PR3



ASFA GUIDELINES ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ



 MS (Πολλαπλή σκλήρυνση) 

 Μυασθένεια Gravis

 Παρανεοπλασματική νευρολογική συνδρομή

 Guillain-Barrè

 Αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα

 CIDP

 Άνοια

ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ



ASFA GUIDELINES - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ



 Διατατική μυοκαρδιοπάθεια (β1- ΑΑΒ)

 Chagas μυοκαρδιοπάθεια (τρυπανόσωμα cruzi)

 Έμφραγμα μυοκαρδίου (CRP) CAMI1 Study 2021

ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ



 Pemphigoid Vulgaris (IgG αντισώματα ένατι 

καντχερινών δεσμοσωμάτων)

 Ατοπική δερματίτιδα (Τ-cell mediated & IgE )

ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

 Τύπος προσροφητικής στήλης

 Όγκος πλάσματος ανά συνεδρία

 Συχνότητα συνεδριών







ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Γριπώδης συνδρομή (κεφαλαλγία, κόπωση, ναυτία, φρίκια)

 Σπάνια ηλεκτρολυτικές διαταραχές

 Κρίση αρθρίτιδας μικρής διάρκειας (~2 ωρών) – σπάνια αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας/ αναφυλακτικού τύπου

 Σε στήλες θειούχου δεξτράνης δεν συνιστάται η χρήση ΑΜΕΑ

 Ανάγκη χορήγησης ανοσοσφαιρινών

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Ηπαρίνη ή συνηθέστερα κιτρικά + γλυκονικό ασβέστιο





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Αφαίρεση μεγάλης ποσότητας ανοσοσφαιρινών (70- 97%)

 Μη αφαίρεση συστατικών πλάσματος (παράγοντες πήξης, 

αλβουμίνης)

 Δεν υπάρχει ανάγκη χορήγησης υγρού αναπλήρωσης 

(αλβουμίνη- κρυσταλλοειδή)

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Υψηλό κόστος – Μειωμένη διαθεσιμότητα

 Πολυπλοκότητα μεθόδου

 Σχεδόν πλήρης αφαίρεση IgG οδηγεί σε σοβαρή χυμική 

ανοσοανεπάρκεια (κίνδυνος λοιμώξεων) – ανάγκη IVIg




