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Aferez= Hemaferez= Ferezis= Aphairos*

Kanın hasta veya donörden alınması

Antikoagülan solüsyon ile karıştırılması

Kanın komponentlerine ayrılacağı santrifüj veya filtrasyon bölümüne 
pompalanması

İstenen komponentin ayrı bir torbada tutulması

Geri kalan komponentlerin hasta veya donöre
geri verilmesi

*ayırmak, çıkarmak



Aferez İşlemi
• Kan bileşenlerinin ayrıştırılması
• İstenilen bileşen(ler)in işlem bağlantılı otomatik bir 

sistem kullanılarak uzaklaştırılması

HÜCRELER
Eritrosit

Lökosit

Granülosit

Lenfosit

Monosit

Trombosit

PLAZMA
Su
Proteinler
Yağ
Karbohidrat
Elektrolitler





DONÖR AFEREZİ

• Sitaferez
Plateletferez
Lökoferez

Granülosit aferezi
Kök hücre aferezi

Eritrosit aferezi
• Plazmaferez

 TERAPÖTİK AFEREZ 

• Sitaferez
Plateletferez
Lökoferez

Lenfosit aferezi
Kök hücre aferezi

Eritrosit (exchange) aferezi
• Plazmaferez – plazma exchange
Terapötik plazma exchange
İmmünabsorbsiyon aferezi
LDL aferezi
Bilirübin aferezi
Hemodiyaliz



Donör Aferezi

• Amaç, hasta için gerekli kan bileşenini sağlıklı kişiden temin etmek
• Aile fertleri
• Arkadaşlar
• Tanıdıklar

• Donör reaksiyonları (Parestezi,vazovagal reak, hiperventilasyon, 
hemoliz, hava embolisi, hematom, allerjik reak.)

• Kan bağışı kuralları
• AABB* standartları

*Amerikan Kan Bankaları Birliği



Terapotik Aferez

• Amaç, hastalığa yol açtığı düşünülen bileşen(ler)i uzaklaştırmak
• Replasman sıvısı 
• Antikoagülasyon
• Hasta onamı 

• Endikasyonları ASFA* standartları belirler..
• Komplikasyonlar (parestezi,anaflaksi,hipokalemi,hipomagnezemi,
kanama, ..)

*Amerikan Aferez Topluluğu



ASFA 2016 terapotik aferez endikasyonları….





Terapotik Aferezde Cihaz tercihi..

Hasta özellikleri (yaş, ortam, damar yolu..)
 Personel deneyimi
 İşlem özellikleri :  İşlem tipi (exchange, LDL aferezi..)

İşlem sayısı/uygulama aralığı
Cihaz sayısı/tipi
Hedef

Wehrli G. Journal of Apheresis 2011;26(5):286-90



Santrifüj
• Kan bileşenlerinin özgül ağırlık farkı

Tam kan santrifüjü

plazma

buffy coat

eritrosit

Kanın alete giriş hızı ve santrifüj gücü önemli..
Aralıklı akım/devamlı akım sistemi

• Partikül boyutundaki 
farklılık

• Membran ayrıştırıcılar

Filtrasyon

COBE Spectra
Spectra Optia
AS104
COM.TEC
UVAR.XTS
CELLEX

Ayrıştırma seçenekleri:
Santrifüj / Filtrasyon / Santrifüj + Filtrasyon

Liposorber
HELP
Evaflux
DALI





J Clin Apher 2012;27:146-52



J Clin Apher 2012;27:146-52

• Tüm cihazlar yeterli aferez tekniğine sahip, biri diğerine üstün değil..
• Takım çalışması önemli (tedavi alanı,süresi, personel eğitimi, yan etkilerin yönetimi..)
• Uygun endikasyonda paydaşların işbirliği, etkin ve başarılı aferez sonucunu getirecektir..



Octonova’ya karşı Spectra Optia..

Sonuç: Plazma uzaklaştırma etkinliği ve 
Süre bakımından CTPE (Optia) üstün.. 



Sonuç: 
Plazma uzaklaştırma etkinliği bakımından Amicus ve Optia benzer, Spectra’dan üstün..
Yan etkiler bakımından anlamlı fark yok..



Sonuç: Plazma uzaklaştırmada cihazlar benzer, süre ve kullanılan 
antikoagülan bakımından Optia avantajlı..



Cihaz detayı ?



Cobe Spectra daha etkin..



• CS 3000 Baxter



Ther Apher Dial. 2003 ;7(4):402-7.

Tüm metodlar benzer etkinlik ve güvenlikte..





Transfusion. 2016;56(10):2510-2519.

WBC içeriği Therakos’da düşük..
Htc Optia’da düşük.. Plt Amicus’da düşük..
 Amicus, Cobe ve Optia benzer etkinlikte..
 Therakos ile MNC sayısı düşük..
 Yan etkiler benzer..



Donör Aferezinde Cihaz Farkı…?



Sonuç: Tüm cihazlar etkin olmakla birlikte, Alyx süre ve toplama etkinliği 
bakımından daha avantajlı..



Sonuç: Değişken hedefli sistem daha etkili ürün eldesi sağladı, üstelik toplama ve işleme 
süresinde anlamlı artışa yol açmadı..  



Toplama oranı  Trima ile daha yüksek..



Toplama etkinliği  Haemonetics ile daha 
yüksek..



Toplama oranı  Amicus ile daha yüksek..



İşlenen kan hacmi ve ACD miktarı 
COM.TEC ile fazla
Toplama etkinliği ve ürün miktarı 
COM.TEC ile düşük..



Haemonetics MCS platelet aferezinde etkin 
Lökoredüksiyon avantajı mevcut..



Plt ürün hacmi ve Toplama oranı Haemonetics
ile fazla..  



Plt ürün eldesi ve toplama oranı Trima ile 
daha yüksek..



Toplama etkinliği  Amicus ile daha 
yüksek..



İşlenen kan hacmi ve ACD miktarı COM.TEC ile fazla
Toplama oranı COM.TEC ile düşük..
Toplama etkinliği Trima ile yüksek..



2016 ;55(2):240-242.Transfus Apher Sci

Çift doz platelet aferezinde Trima Accel etkin..



İkili ve Üçlü doz platelet aferezinde
Trima etkin..



Üçlü doz platelet aferezinde Trima Accel etkin ve güvenli..



Transfusion 2013;53(1):211-20.
Triple plt aferezi donör güvenliğini etkilemez..



Trima avantajlı..
Kullanılan cihaz platelet aferezinde
bakteriyel kontaminasyon üzerine etkilidir..

Transfusion. 2017 doi: 10.1111/trf.14308.

Amicus 1,486,888  Trima 671,955 işlem
Doğrulanmış + bakteriyel kültür oranı (/10⁶)
Amicus:252          Trima:112
Septik reak oranı (/10⁶)
Amicus:16.8         Trima:4.5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apheresis+technology+correlates+with+bacterial+contamination+of+platelets+and+reported+septic+transfusion+reactions


 CD34 hücre sayısı, toplama etkinliği bakımından fark yok..



CD34 hücre sayısı ve Toplama etkinliği benzer..



 Cobe spectra ile
yeterli CD3+ lenfosit elde edildi..

Transfusion. 2017;57(5):1133-1141



Son Sözler..

• Aferez cihazları hızlı bir şekilde gelişmekte ve hem 
komponent toplanması hem de terapötik aferez
işlem yelpazesi artmaktadır. 

• Cihazlardaki otomasyonun artması işlem 
güvenliğini arttırmış ve işlem sürecinin rahat 
monitorize edilebilmesini sağlamıştır. 

• Cihaz teknolojileri konusunda teorik bilgilerin 
gelişmesi pratik kazanımlara da yol açacaktır.

• Firmalar arası rekabetin bilime katkısı aşikardır..
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