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TERAPÖTĠK AFEREZ MERKEZLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 

Ruhsata esas personel 

MADDE 9 – (1) Terapötik aferez merkezlerinde bulunması gereken 

personel aĢağıda belirtilmiĢtir:

a) Sorumlu uzman: Terapötik aferez sorumlu hekim sertifikalı 

hematoloji uzmanı veya çocuk hematoloji uzmanı bir tabip.

b) Teknik sorumlu: Terapötik aferez uygulamaları ile ilgili ünitelerde en 

az üç yıl süre ile deneyimi olduğunu belgeleyen hekimler ve lisans 

mezunu hemĢire ve biyologlar ile aferez yüksek lisansı yapmıĢ diğer 

sağlık personeli.



Tanımlar

 Aferez: Kanın bir komponentinin alınıp geri 

kalanının hastaya veya vericiye geri 

verilmesi.

 Sitafarez: Kanın hücresel elemanlarının 

ayrılıp geri kalanının hastaya veya vericiye 

geri verilmesi.

 Plazmaferez: Plazmanın ayrıĢtırılması.



Terapötik plazma değişiminde 

amaç

 Büyük molekül ağırlıklı maddelerin uzaklaĢtırılması

 Patojenik otoantikorlar

 Ġmmun kompleksler

 Kryoglobulinler

 Myeloma hafif zincirleri

 Endotoksinler

 Kolesterol içeren lipoproteinler

 RES yükünün azaltılması

 Lenfosit klonlarının uyarılması

 Büyük volümde plazma verebilme olanağı



TPD’nin yararlı bir seçenek olabilmesi 

için,

1. UzaklaĢtırılması gereken madde yeterince 

büyük olmalıdır

2. UzaklaĢtırılması istenen maddenin yarı 

ömrü uzun olmalıdır

3. UzaklaĢtırılması istenen madde akut olarak 

toksik olmalı ve konvansiyonel tedaviye 

dirençli olmalıdır



Antikorların mekanik olarak 

uzaklaştırılmasının sonuçları

 Terapötik plazma değiĢimi (TPD) ile 

antikorların uzaklaĢtırılması antikor sentezini 

hızla artırır.

 OluĢan rebaund artıĢ otoimmün hastalığın 

tedavisini güçleĢtirir.

 Bu nedenle TPD immünsüpressiv tedavi ile 

kombine edilmelidir.



Değiştirilen volüm miktarı ile serum 

konsantrasyonundaki azalma ilişkisi

Kaplan A, Therapeutic plasma 

exchange, 1999



Ardışık plazma değişimleri sırasında IgG 

konsantrasyonunda progressiv azalma

Kaplan A, Therapeutic plasma 

exchange, 1999



Plazmaferez yöntemleri

 Sentrifügasyon

 Membran filtrasyonu

 Selektif yöntemler

 “Double” filtrasyon

 Ġmmunadsorbsiyon



Sentrüfigasyon ile ayrılan kan 

komponentleri

Plasma
Platelets

Lymphocytes

Monocytes

Granulocytes

Neocytes

Erythrocytes

Santrifüj 

tekniğinde 

hücreler 

birbirlerinden 

özgül 

ağırlıklarına 

göre ayrılırlar: 



Membran ile ayrıştırma sistemi



UzaklaĢtırılacak plazmayı etkileyen faktörler:

Qb: 50-150 ml/dk

Hct

TMP: <75 mmHg

Por geniĢliği

Hesaplanan plazma volümü: (0.065 x VA [kg])  x  ( 1- Hct)



“Double” filtrasyon 

plazmaferez



“Double” filtrasyon

1 2

Hücresel elemanlardan ayrılan plazma daha küçük çaplı 

porları olan ikinci bir filtreden geçiriliyor

•Replasman sıvısı gereksinimi az

•Eksiklik koagülopatisi riski düĢük

•Hipogamaglobulinemi riski düĢük

•Ġstenmeyen büyük moleküllerin uzaklaĢtırılmasında 

yararlı

Hasta



İmmunadsorbsiyon teknikleri

 Nonselektif 

immunglobulin 

absorbsiyonu

 Selektif uygulamalar

 Protein A kolonları

 Selektif LDL-K 

uzaklaĢtırılması

 Endotoksin 

adsorbsiyonu



Replasman sıvıları

ALBUMİN

 Avantajları

 Viral bulaĢma riski yok

 Allerjik reaksiyonlar 

seyrek

 Dezavantajları

 Eksiklik koagülopatisi

 Ġmmunglobulin kaybı

Taze dondurulmuş 

plazma

 Avantajları

 Postferez koagülopatiye 

yol açmaz

 Ġmmunglobulin kaybı 

olmaz

 TTP için Ģarttır

 Dezavantajları

 Anaflaktoid reaksiyon

 Sitrat toksisitesi

 Viral geçiĢ riski



Plazmaferez Endikasyonları

(ASFA kriterleri)

 Kategori I

 Standart

 Kategori II

 Mevcut verilere göre yararlı 

 Kategori IIII

 Yeterince test edilmemiĢ

 Kategori IV

 Kontrollü çalıĢmalarda yararı gösterilmemiĢ



Renal hastalıklarda plazmaferez 

endikasyonları

Hastalık Kategori

Goodpasture hastalığı I

Trombotik trombositopenik purpura I

Kryoglobulinemi I

Renal allograft rejeksiyonu II

Renal transplant için desensitizasyon II

Hemolitik üremik sendrom III

Posttransplant FSGS III

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit III

MM Cast nefropatisi - SLE III

Am J Kidney Dis, 2008



Goodpasture hastalığı

 Hangi hastalar?

 Pulmoner hemorajisi olan tüm hastalar

 Böbrek tutulumu olan ancak böbrek destek 
tedavisi gerektirmeyen tüm hastalar

 Hemoptizisi olmayan ve diyaliz gerektiren 
hastalardan
 Akut baĢlangıçlı hastalığı olanlar

 Genç hastalar

 Beraberinde ANCA pozitifliği ve sistemik vaslülitin 
klinik bulguları olan hastalar



Goodpasture hastalığı

Tedavi stratejisi

 TPD’nin erken uygulanması SDBY’nin 

önlenmesi için çok önemli

 BaĢlangıç plazmaferez dozu 2-3 hafta süre ile 

her gün veya günaĢırı 4 litre değiĢim

 Antikor titresi yüksek olarak devam ederse 

tedavi süresi uzatılır

 Antikor üretimini azaltmak ve inflamasyonu 

geriletmek için steroid ve siklofosfamid ile birlikte 

uygulanır



Hızlı ilerleyen glomerülonerfritler

 Kontrollü çalıĢmalar TPD’nin tüm RPGN 

hastalarında yararlı olduğunu göstermemiĢtir

 Alt grup analizleri ciddi renal yetmezliği olan 

veya diyalize bağımlı olanlarda TPD’nin yararlı 

olabileceğini göstermiĢtir. 

 Ciddi renal yetmezlik

 Beraberinde anti-GBM antikor hastalığı varlığı

 Pulmoner hemoraji



Ciddi renal vaskülitlerde 

plazmaferez

* Randomize, kontrollü 
çalıĢma 

* Renal Bx yapılmıĢ, 
ANCA iliĢkili Vaskülit 
tanısı konmuĢ 
olanhastalar

* Cr düzeyi > 5.8 mg/dl 
olan 137 hasta

 I grup: IV MP + CP + oral 
prednisolon

 II. Grup:  TPD + CP + oral 
prednisolon

 Primer sonlanım noktası: 
3. ayda diyaliz

 Sekonder sonlanım 
noktası: 1. yılda hasta ve 
böbrek sağ kalımı

Jayne, D. R.W. et al. J Am Soc Nephrol 2007;18:2180-2188



Ciddi renal vaskülitlerde plazmaferez

Jayne, D. R.W. et al. J Am Soc Nephrol 2007;18:2180-2188

Böbrekte iyileĢme ve diyalize bağlı 

olmama oranı plazmaferez 

grubunda daha yüksek

SDBY gidiĢ riski %24 azalıyor



Multipl myeloma

 Tanı anında hastaların 
%50 sinde renal 

yetmezlik vardır.

 Öncelikle; “cast 
nefropati” dıĢında 
MM’a eĢlik edebilen 
diğer ABY nedenlerini 
ekarte etmek 
gereklidir.



Multipl myeloma

 “Cast” nefropatisi dĢünülen 

ABY li MM hastalarında 

dolaĢımdaki toksik hafif 

zincirleri uzaklaĢtırmak için 

plazmaferez önerilmektedir

 Plazmaferezin MM’a bağlı 

akut böbrek yetmezliğindeki 

etkinliğini araĢtıran 

çalıĢmaların sonuçları 

değiĢkendir

.



Multipl myeloma

 Randomize bir kontrollü çalıĢmada TPD’ nin 

böbrek fonksiyonlarına ve hasta sağkalım 

süresine olumlu etki yaptığı gösterilmiĢtir 
 Zucchelli P, Kidney Int 1988; 33:1175



Plasma Exchange When Myeloma Presents 

as Acute Renal Failure: A Randomized, 

Controlled Trial 

 Randomize, kontrollü 

çalıĢma (1998-2004)

 Yeni tanınan MM + ABY li 

104 hasta

 Konvansiyonel tedavi ile 

konvansiyonel tedavi + 

plazmaferez 

karĢılaĢtırılıyor.

 Primer sonlanım: Ölüm, 

diyaliz, GFR<30 ml/dk

 Primer sonlanım noktası:

 TPD grubunda %57.9

 Kontrol gubunda %69.2

 Sonuç:

 Tanı sırasında MM ile 

birlikte ABY bulunan 

olgularda 5-7 seans plazma 

değiĢiminin yararlı olduğu 

gösterilememiĢtir.

Clark WF, Ann Intern Med, 2005



 52 yaĢındaki bir 
olguda plazmaferez 
tedavisinin serum 
serbest hafif zincir 
düzeyine ve böbrek 
fonksiyonlarına etkisi 

Hafif zincir düzeyi mg/L

Kreatinin düzeyi mg/dl

Cresti C, Transfusion 2007;47:511



Biyopsi ile kanıtlanmıĢ myeloma böbreği tanısı konmuĢ 14 

hastada plazmaferez tedavisi ile Serbest hafif zincir miktarı 

%50 den fazla azaltılan hastalarda (hedef: kreatinin 

düzeyinde %50 azalma veya diyalize girmeme) böbrek 

fonksiyonları olumlu etkilenmiĢtir (%77.8) 

Leung N, Kidney Int 2008;73:1282

Multipl myeloma ve plazmaferez



Multipl myeloma
Plazmaferez stratejisi

 Serumda serbest hafif zincirler gösterilmiĢ 

olmalıdır

 TPD ardıĢık 5 gün 3-4 L plazma değiĢimi 

Ģeklinde

 Cast nefropatiye bağlı KBY de yanıt zayıf



TTP/HUS

 Terapötik plazma değiĢimi ile birlikte taze 

donmuĢ plazma verilmesi TTP de en iyi 

tedavidir.

 TDP bu hastalarda bulunmayan metalloproteazın 

(ADAMTS 13) replasmanı için gereklidir.

 TPD ile plazmanın uzaklaĢtırılması ADAMTS 13 e 

karĢı oluĢan antikorları uzaklaĢtırır.



TTP/HUS

TPD stratejisi

• DeğiĢim volümü en az 1 

plazma volümü olmalıdır.

 BaĢlangıçta platelet sayısı 

normale dönene ve 

hemoliz büyük oranda 

sonlanana kadar her gün 

plazma değiĢimi 

uygulanmalıdır.

 Remisyon için ortalama 7-

16 günlük değiĢim gerekli 

olmaktadır.

 AĢağıdaki 

durumlarda TPD 

uygulanmaz

 Çocuklarda diyare 

sonrası HUS

 Kanser 

kemoterapisi 

sonucu geliĢen 

hastalık 



Sistemik Lupus Eritematosus

 Randomize kontrollü çalıĢmalar standart 

immunsupressiv tedaviye eklenen TPD nin 

sistematik yararını göstermemiĢtir.

 Bazı özel durumlarda yararlı olabileceği 

belirtilmektedir

 Gebelik

 Lupus ile iliĢkili TTP

 Lupus antikoagülan/antifosfolipid antikor 

sendromu



Transplantasyonda plazmaferez 

uygulamaları

 Tekrarlayan FSG

 ABO uyumsuz böbrek nakli

 Humoral transplant rejeksiyonu



Transplantasyon sonrası FSG

FSG’ye bağlı SDBY 

geliĢen  hastaların %15-

50  sinde Tx sonrası 

FSG tekrarlamaktadır.

DolaĢımda, glomerüler kapillerlerin albumine 

geçirgenliğini artıran bir faktör olduğu 

düĢünülmektedir.

Savin V, N Engl J Med 1996



N Engl J Med 1994; 330:7.

Transplantasyon sonrası FSG

DolaĢımdaki 

permeabilite 

artırıcı faktörün 

uzaklaĢtırılması 

proteinüriyi 

azaltmaktadır

Riskli hastalar

• Genç hastalar

• Primer hastalığı hızlı   ilerleyenler

• Önceki allograftta rekürrens olanlar



Transplantasyon sonrası FSG

Baum MA , Kidney Int 2001; 59:328

FSGS kadaverik donöre 

göre canlı donörden 

yapılan naklin sağkalım 

avantajını ortadan 

kaldırmaktadır

NAPRTCS çalıĢması

Pediatrik trasnplant 

hastaları

1987-2000 arası nakiller

752 FSG, 5732 kontrol



Transplantasyon sonrası FSG

 Standart TPD ve immun adsorbsiyon proteinüriyi 

azaltmada etkilidir

 Kısa sürede rekürrens durumunda plazmaferez 

uygulanmalıdır. 
 ArdıĢık 3 gün 1.5 plazma volüm değiĢimi sonrası total 2 

hafta süre ile günaĢırı plazmaferez

 Geç rekürrens durumunda siklofosfamid ve 

plazmaferez birlikte uygulanabilir.



ABO uyumsuz transplantasyonda 

plazmaferez

 Transplant havuzunda bekleyen hasta sayısı 

giderek artmakta ve önemli sayıda hasta 

transplantasyonu beklerken kaybedilmektedir.

 ABO immunolojik bariyerinin aĢılması canlı donör 

havuzunu %20 den fazla artıracaktır.

 ABO antijenleri vasküler endotelyumda, kıvrımlı 

distal tubüllerde ve toplama kanallarında 

bulunmaktadır.

 ASFA’ya göre ABO uyumsuz böbrek nakli TPD için 

kategori 2 endikasyonunu taĢımaktadır.



 Japonya’da kadaverik nakil oranı düĢük olduğundan 

sıklıkla uygulanmıĢtır.

 Toma ve ark. 2001 yılında ABO uyumsuz böbrek 

naklinin uzun süreli sonuçlarını yayınlamıĢlardır.

 Preoperatif dönemde plazmaferez ve splenektomi 

uygulanmıĢtır.

 1 ve 10 yıllık hasta sağkalım süreleri ABO uyumlu nakillere 

benzer bulunmuĢ (%92 ve %8))

 Greft sağkalımı ise daha düĢük bulunmuĢtur

 Greft kaybının en önemli nedeni akut rejeksiyon

Urol Clin North Am. 2001 

ABO uyumsuz transplantasyonda 

plazmaferez



 Pre ve post transplant plazmaferez

 Ġmmunadsorbsiyon

 IV Ig

 Rituximab

 Eculizumab, Bortezomid

 Splenektomi ?

ABO uyumsuz transplantasyonda 

Protokoller



ABO uyumsuz transplantasyonda başlangıçtaki antikor 

titresine göre TPD/CMVIg uygulaması 

Anti-CD20

Tobian AAR, Transfusion, 2008

Montgomery RA, AJT, 2010



Tedavi sayısı

ABO antikor titresi Transplant öncesi Transplant sonrası

<16 2 2

16 2 2

32 3 3

64 4 3

128 5-6 3

256 7-8 4

512 9-10 4

1024 10-12 4

>1024 >15 5

ABO uyumsuz transplantasyonda plazmaferez 

şeması

Tobian AAR, Transfusion, 2008



 53 ABO uyumsuz transplant hastasında “TPD 

preconditioning” uygulanıyor

 Ġzlem süresi ortalama 24.9 ay

 Hiperakut rejeksiyon gözlenmiyor

 3 hastada (%5.7) antikor aracılıklı rejeksiyon 

geliĢiyor. Bu rejeksiyonlar TPD ve 

immunsupresyon dozunun artırılması ile tedavi 

ediliyor.

ABO uyumsuz transplantasyonda 

plazmaferez

Tobian AAR, Transfusion, 2008



 2004-2007 yılları arasında 17 hastaya ABO uyumsuz 

böbrek nakli yapılmıĢ

 Tx ten 3 hafta önce Rituximab uygulanmıĢ

 Tx ten 1 hafta önce Glysorb® ABO kolonları ile 

immunadsorbsiyon ugulamalarına baĢlanmıĢ

 Donör spesifik anti-A/B IgM ve/veya IgG düzeyleri ≤ 1:8 

olunca transplantasyon uygulanmıĢ

 Tx ten 1-5 gün önce tek doz IVIg (0.5 g/kg) uygulanmıĢ

ABO uyumsuz böbrek naklinde 

immunadsorbsiyon

Valli PV, American Journal of 

Transplantation 2009; 



ABO uyumsuz böbrek naklinde 

immunadsorbsiyon

American Journal of Transplantation 2009; 9: 1072–1080



Anti ABO antikorlarının uzaklaştırılmasında 

DFPP

 39 hasta ABO uyumsuz 
hasta

 Anti-A veya B IgG-M 
düzeyleri < 1:32 olana 
kadar 7 gün DFPP

 7 gün önce Tacro, MMF ve 
steroid baĢlanıyor

 Tüm hastalarda 
splenektomi

 Desensitizasyon oranı %97 
olarak bulunmuĢ

Anti-ABO IgM

Anti-ABO IgG

Tanabe K, Transplantation, 2007



Humoral rejeksiyonun tedavisinde 

plazmaferez

 Akut rejeksiyonların %20-30u

 Tanı:

 C4d boyaması

 DSA SAPTANMASI

 Histolojik bulgular

 Vaskülit

 Kapiller glomerülit

 Fibrin trombusu, fibrinoid nekroz

 Ġnterstisiyel hemoraji



 Her gün veya günaĢırı plazma değiĢimi

 Her değiĢim sonrasında 100 mg/kg IVIG, son 

değiĢimden sonra 1-2 gün 500 mg/kg  IVIG

 Metil prednizolon 300-500 mg 3-5 gün

 Tacrolimus+MMF rejimi

Humoral rejeksiyonun tedavisinde bir 

plazmaferez protokolü

Washington University

UptoDate 18.2



 2000-2005 yılları arasında saptanan humoral 

rejeksiyon olguları

 Ġmmunsupresyon: Thymoglobulin, steroid MMF, CAI

 Grup A (n=12): yüksek doz IVIg (200-2003)

 Grup B (n=12): PP+IVIg+anti CD20 (2004-2005)

 DSA Luminex ve ELISA ile saptanmıĢ

 Ġzlem süresi minimum 36 ay

Humoral rejeksiyonun tedavisinde plazmaferez 

yüksek doz IVIg ile PP içeren rejimin 

karşılaştırılması

Am J Transplant 2009;9:1099



Am J Transplant 2009;9:1099

Humoral rejeksiyonun tedavisinde 

plazmaferez

Greft sağkalımı:

Grup A %50, Grup B %91.7

Grup A ve B de DSA düzeyleri



Humoral rejeksiyonun tedavisinde 

immunadsorbsiyon

 Randomize kontrollü 

çalıĢma

 C4d + akut allograft 

rejeksiyonlu olgular

 Grup A: IA +

 Grup B IA -

American Journal of Transplantation 2007; 7: 117–121

Allograft sağkalım süresi

Grup A

Grup B



Plazmaferezin komplikasyonları-I
Kaplan A, in Therapeutic plasma exchange, 1999

Am j Kidney Dis 1994;23.817

Semptom % oran

Ürtiker 0.7-1,2

Parestezi 1,5-9

Kas krampları 0,4-2,5

BaĢ dönmesi <2,5

BaĢ ağrısı 0,3-5

Bulantı 0,1-1

Hippotansiyon 0,4-4,2

Göğüs ağrısı 0,03-1,3

Disritmi 0,1-0,7

Anaflaktoid reaksiyon 0,03-0,7

Hipertermi 0,7-1

Bronkospazm 0,1-0,4



Semptom % oran

Konvülsiyon 0,03-0,4

Pulmoner ödem 0,2-0,3

Myokard iskemisi 0,1

ġok/MI 0,1-1,5

Metabolik alkaloz 0,03

DĠK 0,03

SSS iskemisi 0,03-1

Hepatit 0,7

Kanama 0,2

Hipoksemi 0,1

Pulmoner emboli 0,1

Damar yolu sorunları 0,02-4

Plazmaferezin komplikasyonları-II

Kaplan A, in Therapeutic plasma exchange, 1999

Am j Kidney Dis 1994;23.817



 Sitrata bağlı hipokalsemi

 Koagülasyon bozuklukları

 Eksiklik koagülopatisi, trombositopeni, anemi, tromboz

 Ġnfeksiyon

 Ig eksikliği, viral geçiĢ

 Replasman sıvısının içeriğine karĢı reaksiyonlar

 ACE inhibitörlerine atipik reaksiyon

 Elektrolit bozuklukları

 Hipokalemi, metabolik alkaloz

 Hipotansiyon

 Ġlaç uzaklaĢtırılması

Plazmaferezin komplikasyonları


