
НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА 
„ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА”

В КОМПЛЕКСА НА 
ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

БРОЙ  2/2014
ГОДИНА  XLIII









Редакционна колегия 
Н. Петров /главен редактор/

А. Темелков /отг. редактор/, С. Георгиев /отг. редактор/
Членове: П. Кенаров, С. Миланов, И. Смилов, Ч. Стефанов, В. Платиканов,

Г. Царянски, Р. Радев, Д. Карадимов
Технически сътрудници: А. Крайчева, В. Васева

Editorial board 
N. Petrov (Editor in Chief),  

A. Temelkov (Deputy Editor), S. Georgiev(Deputy Editor) 
Members: P. Kenarov, S. Milanov, I. Smilov, Ch. Stefanov, 

V. Platikanov, G. Tsarianski, R. Radev, D. Karadimov 
Assistant Secretary: A. Kraytcheva, V. Vaseva

Дружество на анестезиолозите в България 
ВМА – КАИЛ, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3 

тел.:  02/ 9225788, 9225789;  факс: 9226053 
www.anesthesiology.bg 
E-mail: ccbulg@abv.bg 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE
Дружество на анестезиолозите в България

Год. XLIII- 2014 - КН.2
Анестезиол. инт. леч.

Anaesth. Intens. Care.



СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENS

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  2/2014
ISSN 1310-4284 УДК617-089.5

Формат 60x84/8

Издателство и печат: “Амадеус Принт” ЕООД, www.amadeuscom.com
ул. “Буная” № 2, тел.: 02 / 936 67 99, 0878 71 81 82 

CONTENTS

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС ЗА 
„TЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА” 

В КОМПЛЕКСА НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

3Год. XLIII, кн.1/2014

                      ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
        България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3, 
         тел: +35929225788; факс: +35929226053
            ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС

ЗА „ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА”
В КОМПЛЕКСА НА ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Извършва се само от специалисти 
по Анестезиология и интензивно лечение

Под редакцията на:

проф. д-р Пламен Кенаров, проф. д-р Николай Петров,
проф. д-р Силви Георгиев

СОФИЯ

Февруари, 2014 г.



4 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
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УВОД

Настоящият КОНСЕНСУС е подписан от водещите в 
България специалисти по Анестезиология и интензивно 
лечение и е предназначен за интензивно лечение на забо-
лявания, които могат да бъдат лекувани само в клиники/
отделения по интензивно лечение от лекари придобили 
медицинска специалност по „Анестезиология и интен-
зивно лечение”.

Основната цел на този КОНСЕНСУС за „Терапевтична 
афереза” е да помогнем на пациентите с различни тежки 
заболявания. Той е резултат на нашите теоретични зна-
ния и практичен опит, свързани с високоспециализирана-
та дейност екстракорпорална циркулация. Той е част от 
лечебните методи, които прилагаме в нашата клинична 
специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.

Ние приемаме в консенсуса публикуваните Прави-
ла от последното 6-то Специално издание на ASFA от 
2013 г.  – „Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis 
in Clinical Practice—Evidence-Based Approach from the 
Writing Committee of the American Society for Apheresis: 
The Sixth Special Issue”.

Специално внимание сме отделили на правилата за 
приложение на нанотехнологични мембрани, разработе-
ни за терапевтичната афереза от проф. В. А. Войнов в 
Университета на Санкт Петербург, Русия.

За разработването на консенсуса сме използвали опита 
и съгласието на проф. д-р Фернандо Аная от Универси-
тета в Мадрид, Испания – ръководител на класическата 
терапевтична афереза за Испания и Южна Америка, как-
то и предоставения клиничен опит от проф. д-р Гаспаре 
Русо от Университета „SAPIENZA” в Рим, Италия.

Надяваме се този първи КОНСЕНСУС на българските 
анестезиолози  да подпомогне обучението и знанията на 
специалистите по „Анестезиология и интензивно лече-
ние” във високоспециализираната дейност „Терапевтич-
на афереза”.

Считаме, че приетите от нас правила в България ще 
помогнат българските граждани да получат реална ин-
тензивна медицинска помощ (Терапевтична афереза) 
при редица тежки и опасни за живота им състояния, кои-
то лекари от други клинични специалности не могат да 
им предоставят без нашето професионално участие.

Дейностите, свързани с този национален консенсус 
ще подпомогнат държавата и обществените фондове в 
подобряване на здравето и качеството на живот на бъл-
гарските граждани.

Ето защо се надяваме, че този национален консенсус 
на водещите анестезиолози на България да бъде приет от 
ръководството на Министерство на здравеопазването и 

включен като „процедура”  в Наредба № 40, която могат 
да прилагат само лекари специалисти по „Анестезиоло-
гия и интензивно лечение”.

Надяваме се Националната Здравно Осигурителна 
Каса да финансира с публичните средства тази дейност 
в интерес на българските граждани.

Консенсусът е резултат нa приетите от нас научно-об-
разователни,  диагностично-терапевтични и национални 
стандарти създадени в:

1. Дружеството на анестезиолозите на България;
2. Медицински Университет, София. Катедрата по 

Анестезиология и интензивно лечение.

Този консенсус е одобрен като високоспециализи-
рана медицинска дейност за анестезиолозите и спе-
циалистите по интензивно лечение в България от:

 1. Борда на Дружеството на анестезиолозите в Бълга-
рия с Протокол

№ 01/2014 г.

2. Катедрения съвет на Катедрата по Анестезиология и 
интензивно лечение при Медицински Факултет, София 
на 21.01.2014 г.

Февруари, 2014 г.

                                                        Проф. д-р Николай Петров

                                                         Проф. д-р Силви Георгиев

                                                        Проф. д-р Пламен Кенаров

Високоспециализирана медицинска дейност 
по Анестезиология и интензивно лечение 

„ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА”

 Лекарите, които имат право да извършват „ТЕРА-
ПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА” са придобилите клинична спе-
циалност по „Анестезиология и интензивно лечение”.

Консенсусът изисква :

1. Необходими теоретични знания и практични умения 
на специалистите по „Анестезиология и интензивно ле-
чение” за различните методи на терапевтична афереза, 
както и методите за екстракорпорално кръвообръщение;

2. Формиране на професионален алгоритъм на поведе-
ние от специалистите по интензивно лечение за провеж-
дане на тази високоспециализирана дейност при различ-
ни заболявания и синдроми.
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Консенсусът задължава провеждане на 
допълнително обучение по терапевтична 
афереза за специалистите анестезиолози :

- изучаване патогенезата при нарушения на хомеоста-
зата при критични състояния (сепсис, перитонит, трав-
ми, екзогенни и ендогенни отравяния, изгаряния, поли-
органна недостатъчност, ARDS и др.) и приложение на 
терапевтична афереза;

- изучаване на основните патогенетични механизми 
при алергичните и автоимунни заболявания и приложе-
ние на терапевтична афереза;

- изучаване на основни нарушения на хомеостазата по 
време на бременността (токсикозите на бременността- 
прееклампсия и еклампсия, Rh-конфликт, антифосфо-
липиден синдром, генитални инфекции, стерилитет при 
антиспермални антитела и др.) и приложение на терапев-
тична афереза.

Консенсусът налага изучаване на основ-
ните утвърдени методи за провеждане на 

терапевтична афереза:

  1. Мембранна афереза (плазмоадсорбция, хемоад-
сорбция, плазмафереза, каскадна афереза, лазерно об-
лъчване и озониране на екстракорпоралната  кръв);

  2. Гравитационната афереза (чрез центрофуга);

    3. Цитофереза (левкоцитофереза, лимфоцитофере-
за, еритроцитофереза и тромбоцитофереза, екстракорпо-
рално активиране на белите кръвни клетки).

  4. Изучаване на основните санитарно-хигиенни и 
епидемиологични правила за дезинфекция и стерилиза-
ции на машините и съораженията, както и сетовете за 
екстракорпорално кръвообръщение. Профилактика на 
предаваните по кръвен път инфекции;

  5. Обучение по медицинска етика и деонтология, 
свързани с екстракорпорално кръвообръщение и извън-
телесно пречистване на кръвта.

Необходими задължителни условия, 
за практическо извършване на процедурата 

„Терапевтична афереза”.

 1. Да е придобил/а специалност по „Анестезиоло-
гия и интензивно лечение”.

 2. Да познава:

 2.1. Основните патогенетични механизми на наруше-
ния в хомеостазата при различни заболявания, свързани 

със сърдечно-съдовата система, гастро-интестиналната 
система, ендокринната система, нервната система, рев-
матология, дерматология, пулмология, акушерство и ги-
некология, алергични, хематологични заболявания и др;

 2.2. Особеностите на терапевтичната афереза и 
екстракорпоралното кръвообръщение при различни за-
болявания, отнесени към  възрастта на болните и инди-
видуализирани към конкретния пациент;

 2.3. Основните законови и подзаконови нормативни 
документи, регламентиращи тази дейност:

 а) информирано съгласие на пациента;
 б) санитарно-хигиенните изисквания за работа с кръв 

и кръвни продукти;
 в) вирусно и бактериално заразяване, чрез биопро-

дуктите.

 3. Да умее:

 3.1. Да реализира екстракорпоралния контур на апа-
рата за мембранна афереза и хемоадсорбция;

 3.2. Да усвои особеностите при провеждане на мем-
бранна афереза и  гравитационна плазмафереза чрез цен-
трофуги;

 3.3. Да усвои работата с апарати за ултравиолетово и 
лазерно облъчване на кръвта, озониране и непряко елек-
трохимично окисление на кръвта;

 3.4. Да усвои всички методи за поставяне на централ-
ни и периферни венозни катетри.

 4. Да притежава на базово ниво следните профе-
сионални умения:

 4.1. Осъществяване на съдов достъп, чрез поставяне 
на централни и периферни венозни  катетри;

 4.2. Да провежда процедура по мембранна и грави-
тационна плазмафереза, хемосорбция, ултравиолетово и 
лазерно облъчване на кръвта и озонотерапия;

 4.3. Да умее да прелива кръв и кръвозаместители, до-
норска плазма и други биопрепарати;

 4.4. Да умее и да има опит с интравенозно вливане 
(капково, болусно и струйно) на лекарства, кръв и замес-
тители на кръвта.

 5. Да е усвоил всички техники за съживяване при 
животозастрашяващи състояния:

 5.1. Основна поддръжка на живота:
 А. Осигуряване на свободно проходими дихателни 

пътища;
 В. Осигуряване на адекватна белодробна вентилация;
 С. Осигуряване на адекватна циркулация;
 D. Работа с дефибрилатор и електростимулатор.
 5.2.  Разширена основна подръжка на живота.



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

7Год. XLIII, кн.2/2014

Въведение

Исторически плазмо-цитоферезните процедури са за-
почнали от дълбока древност в Египет с лечебното кръ-
вопускане, отразено в писмените работи на Хипократ и 
Гален. Терминът плазмафереза произлиза от гръцките 
думи πλάσμα – плазма (нещо цяло) и ἀφαίρεσις – афа-
ресис (отнемане). Терминът плазмафереза е предложен 
от James Abel et all. в 1914 год. ( Abel J.J., Rowntree J.D., 
Tumer B.B. Plasma removal with return of corpuscles. J. 
Pharmacol. Exp. Ther. 5, 625-641, 1914.). Това е лечебен 
метод на извличане, обработване, отделяне и връщане 
отново в кръвообръщението на пречистената плазма.

Терминът цитофереза произлиза от гръцките думи 
kýtos – контейнер, тяло (cyto- клетка) и ἀφαίρεσις – афа-
ресис (отнемане). Това е лабораторен или терапевтичен 
метод, при който се отделят специфични клетъчни ком-
поненти, като еритроцити, левкоцити или тромбоцити от 
донорската кръв, чрез центрофугиране или мембрана.

Плазмаферезата може да се комбинира с цитофереза 
за очистване на кръвта не само от токсични причините-
ли или патологични антиген-антитяло комплекси, но и 
премахване от кръвообръщението на определени кло-
нове имунокомпетентни клетки (лимфоцити), които са 
отговорни за получаването на антитела, насочени към 
собствените на организма клетки и тъкани (автоимунни 
заболявания).

Във връзка с лечението на хеморагичния шок по време 
на Втората световна война и първото десетилетие след 
нея (около 1955 г.), бързо се развиват техниките за полу-
чаване на различни белтъчни продукти и клетъчни кон-
центрати от човешка донорска кръв.

Белгийският лекар Albert Hustin и д-р Luis Agote от 
Аржентина са първите, които прилагат натриев цитрат, 
за да преодолеят извънтелесното съсирване на кръвта. 
По такъв начин, кръвта извън тялото на човек може да 
се обработва с различни методи и след отстраняване на 
патологичните съставки да се връща обратно в кръвооб-
ръщението.

Благодарение на тези научни постижения плазмафере-
зата и цитоферезата навлязоха в медицината като извън-
телесен метод за лечение при многобройни заболявания. 
Едни от първите съобщения, свързани с приложение на 
плазмаферезата, като лечебен метод е приложението при 
ревматоиден артрит и макроглобулинемията на Валден-
стрьом.

Плазмаферезата може да бъде извършена по два ос-
новни метода:

1. Мембранен принцип – обработената с антикуагу-
лант кръв преминава под налягане през полупропуск-
лива мембрана (с различна големина на порите), коя-
то пропуска плазмата и задържа формените елементи 
(клетките), които се връщат обратно в кръвообръщени-
ето. При последователно подреждане на две, три или 
повече полупропускливи мембрани, които са произведе-
ни с различна големина на порите се получава каскадна 
плазмафереза. Това е по-съвременна форма на лечение, 

тъй като се отделят предимно патологичните съставки на 
плазмата, а останалите се връщат в кръвообръщението 
на човека. Ефективността на филтрираните белъчни и 
други молекули зависи от:

- трансмембранното налягане;
- заложената големина на порите (отворите) на мем-

браната;
- ефективната повърхност на мембраната в м².
При обработване на полупропускливата мембрана 

може да се заложат имунологично активни съединения, 
които улавят патологичните антигени или антиген-анти-
тяло комплекси и така почистват кръвта от причинители-
те на конкретното заболяване.

2. Сепарация, чрез центрофугиране – в зависимост от 
големината (относителното тегло) на молекулите или 
формените елементи и скоростта (оборотите) на центро-
фугата, отделните съставни елементи на плазмата модат 
да се получат в пречистен вид. Същото се отнася и за 
клетките в кръвта. По този метод се получават концен-
трати от еритроцити, тромбоцити и др.

За удължаване лечебния ефект на мембранната плаз-
мафереза, през последните години се въведе и сепарация 
на патологичните клетъчни елементи, чрез центрофуги-
ране.

Утвърдените апарати, които използват принципа на 
непрекъснато центрофугиране на кръвта са разработе-
ни от различни фирми, като Gambro-Spectra (Италия), 
Fresenius (Германия), Haemonetics, Baxter (САЩ) и др. 
Предварителната подготовка на болния за този тип плаз-
мафереза изисква предварително наличие на два веноз-
ни источника – от единия кръвта се отделя от тялото и 
постъпва в апарата за обработка, а през втория – обра-
ботената кръв се връща обратно в кръвообръщението 
на болния. Ако центрофужната сепарация на плазмата 
се извършва на отделни порции, тогава формените еле-
менти се складират в сак и се връщат обратно в кръво-
обръщението след приключване на процедурата. В тази 
ситуация венозния източник може да бъде само един – за 
извеждане и обработка на венозната кръв и в послед-
ствие през същия венозен источник връщане на форме-
ните елементи и обработена плазма обратно в кръвооб-
ръщението.

Представените по-горе фирми са разработили и пред-
лагат на пазара продукти,  свързани с извънтелесното 
очистване на кръвта – хемодиализа, хемофилтрация, 
плазмафереза, двойнофилтрирана (каскадна) плазма-
фереза, имуноплазмафереза и др. Най-забележителни 
лечебни резултати за съобщени след 2010 година от 
японските производители на мембрани – фирмата Asahi 
Kuraray Medical Co. Компанията е разработила 4 типа 
мембрани с различна големина на порите (отворите за 
избирателно преминаване на белтъци, липопротеини, 
холестерол, антигени и антиген-антитяло комплекси, 
както и активирани левкоцити:

1. Плазмена обмяна (Plasma Exchange -  PE) - метод за 
терапевтична плазмафереза. За селективно пречистване 
от чернодробните токсини, аминокиселини, кома пре-
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дизвикващи субстанции, като амониеви съединения или 
различни автоантитела.

2. Двойно филтрирана плазмафереза или каскадна 
плазмафереза

(Double Filtration Plasmapheresis- DFPP) – метод за се-
лективно отделяне на антитела (автоантитела), имунни 
комплекси, абнорбно повишени антитела и големи мо-
лекулни субстанции, като LDL – холестерол в плазмата.

3. Плазмена адсорбция ( Plasma adsobtion – PA) -  метод 
за селективна адсорбция и отделяне на антителата сре-
щу ацетилхолиновите рецептори и имунните коплекси 
в плазмата (Myashenia Gravis, полирадикулоневрита на 
Guillarin-Barré, автоимунната компонента при множест-
вена склероза, ревматоиден артрит и системен лупус 
еритематодес). Чрез селективната плазмена адсобция се 
отделят имунните комплекси, ревматоидния белтъчен 
фактор, анти-DNA- антителата и други в плазмата.

4. Левкоцитофереза (Leucocytapheresis – LCAP) – ме-
тод за адсорбция и отделяне на активираните левкоцити 
при автоимунни и възпалителни заболявания.

През последните години беше постигната качестве-
но нова промяна в осъществяването на мембранната 
плазмафереза. Благодарение приложението на наноте-
хнологии беше конструирана, произведена и изпитана в 
клиничната практика мембрана, в която порите са полу-
чени, чрез ускорени в колайзер и натоварени с допълни-
телна енергия протонни. Така произведената мембрана 
предоставя качествено ново приложение за сепариране 
на плазмените протеини и човешката кръв. Ефективна-
та повърхност е само 0.15 м², а максималното работно 
налягане може да достигне до 40 kPa (300 mmHg). Про-
изведена е от TRACKPORE TECHNOLOGY (Русия) с 
помоща на ядрените физици на колайзера в Дубна под 
наименованието „ROSA”. Този нов мембранен филтър 
може да се използва само на апаратите „Hemofenix”. Ця-
лата процерура се реализира, чрез катетеризиране само 
на една периферна вена, което я представя, като ниско 
инвазивна и безопасна за пациента методика.

Обем на отделената плазма

Обема на циркулиращата плазма се изчислява по фор-
мули, които са свързани с теглото в кг., ръста на болния 
в см. и хематокрита. Обема на циркулиращата кръв при 
възрасни е  6-7 % от телесната маса. Ако от циркули-
ращата плазма отстраним белтъците, оставащият солеви 
разтвор се означава като плазмена вода.

Плазмената вода (литри)  =  телесното тегло в кг.  x   
0,04

Плазмения обем  (литри)  =  телесното тегло в кг.  x  
0,043

Пример: Възрастен човек с телесно тегло 70 кг. има 
следните вътресъдови обеми:

1. Обема на циркулираща кръв (ОЦК) е равен на     70 
кг.  x  0,07   =  4,9 литра кръв.

2. Обема на циркулиращата плазма (ОЦП) е равен на  
70 кг. x  0.043   =  3,01 литра плазма.

3. Обема на плазмената вода (ОПВ) е равна на  70 кг. x  
0.04 =  2, 8 литра.

При плазмафереза винаги има динамично равновесие 
между интравазалното пространство и интерстициалния 
компартамент. Интерстициалното пространство пред-
ставлява ултрафилтрат на кръвната плазма, като елек-
тролитния състав е почти равен с този на плазмата, до-
като белтъчното съдържание е много ниско – само 0.4 
г/100 мл. По такъв начин интерстициума представлява 
един обемен буфер на организма – при отделяне на кръв 
или плазма допълва интравазалното пространство, а при 
свръхинфузия улавя и задържа в себе си по-голямата 
част от инфузираните разтвори.

Пример: Ако въведем венозно инфузии 5 пъти над обе-
ма на ОПВ (14 литра или 28 банки по 500 мл.), то ОЦК 
ще се повиши само с 30% ( 1.5 литра интравазално), а 
останалите 70% ще се буферират в интерстициалното 
пространство и много малка част интрацелуларно.

След отделяне на 1 – 1.5 литра плазма от интравазал-
ното пространство, настъпва бърза промяна и понижа-
ване в нивото на патологичните плазмените белтъци 
– патологични антигени, автоантитела и антиген-анти-
тяло комплекси. През полупропускливата мембрана се-
парираме белтъчните молекули и техните комплекси от 
белтъци, които предизвикват автоимунните заболявания 
или са резултат на патологична поява в кръвообръщени-
ето при увреда на тъканите, като затварят порочния кръг 
на болестта.

На следващата таблица представяме примерна схема 
на намаляване интегритета на патологичните белъци в 
зависимост от количеството на отделената плазма.

Обем на 
отделена 
плазма

Оставаща 
фракция в 
%

Отделена фракция 
в %

0.5 л. 61 39
1.0 л. 37 63
1.5 л. 22 78
2.0 л. 14 86
2.5 л. 8 92
3.0 л. 5 95

В случаите, когато сме изчислили хиперволемия, на-
пример при болни с парапротеинемични хемобластози, 
предложените по-горе схеми изчислени според ръста, 
теглото и хематокрита могат да доведат до съществени 
грешки.



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

9Год. XLIII, кн.2/2014

Задължителни основни научни познания, кои-
то специалистите по  

„АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 

прилагат при дейността 
Терапевтична афереза

Раздел Съдържание

1

Запознати са с общите методи на терапевтичната афереза

Вътрешна среда на човека и механизми на нейната 
регулацията. Хомеостаза.
Механизми на нарушаване на хомеостазата.
Понятие и принципи на терапевтична афереза. 
Хемосорбция, плазмафереза, имуноплазмафереза, каскадна 
плазмафереза, хемофилтрация, криоплазмосорбция. Непряко 
електрохимично окисление.
Фотохемотерапия :  ултравиолетово и лазерно облъчване на 
кръвта (механизъм на лечебния ефект).

2

ARDS – Респираторен Дистрес Синдром на Възрастните.               

Етиология и патогенеза. Механизъм на поява и формиране на 
ОДН. Полиорганна недостаточност. Патогенеза и развитие 
на вторична имуносупресия. Понятие за „имунен дистрес 
синдром”.  Клиника и диагностика. Лечение. Принципи и 
методи на терапевтична афереза при  АРДС (хемосорбция, 
плазмена обмяна, екстракорпорална мембранна оксиге-
нация на кръвта, ултрафилтрация на кръвта, непряко 
електрохимично окисление. Ултравиолетово и лазерно 
облъчване на кръвта. Методи на  „ дишане в течност”.

3

Спешни състояния.

Състояния с критично нарушени витални функции 
и полиорганна недостаточност. Възможности на 
екстракорпоралната детоксикация и терапевтичната афереза.
Травматична болест. Синдром на Системния Инфламаторен 
Отговор(SIRS). Мастна емболия. Болест на изгарянето и 
измръзването.  Остри отравяния. Остри инфекции и сепсис. 
Особености на детоксикацията и терапевтичната афереза.
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – механична 
жълтеница и вирусен хепатит. Хеморагично-некротичен 
панкреатит. Перитонит. Хепато-ренален синдром. Уросепсис. 
Особености при лечение на детоксикацията и терапевтичната 
афереза в хода на интензивното лечение. Методи на 
хемосорбция.

4

Алергия.                                                                                                           

Понятие за алергия и механизми на патогенезата при 
алергия. Клинични форми: Копривна треска. Оток на 
Квинке. Алергични рино-синуити и конюнктивити. 
Бронхиална астма. Алергичен шок. Методи на терапевтична 
афереза (хемосорбция, плазмафереза, лимфоцитофереза, 
ултравиолетово и лезерно облъчване на кръвта.

5

Автоимунни заболявания.

Етиология и патогенеза на автоимунните заболявания.
Механизъм на развитие на органните и тъканни нарушения 
при автоимунните процеси.  Лабораторни (патобиохимични, 
имунологични) и клинични критерии при автоимунните 
заболявания.
Класически (традициони) методи за лечение на 
автоимуните заболявания: кортикостероиди, цитостатици, 
имуносупресори, имуноглобулини, интерферони, аналози на 
сфингомиелините и моноклонални антитела.
Механизъм на техните лечебни ефекти, усложнения и 
странични действия.
Дисеминирани заболявания на белите дробове: фиброзиращ 
алвеолит - идиопатичен и екзогенен- токсоалергичен.
Саркоидоза, васкулити, ревматоиден артрит, системен лупус 
еритоматодес.
Болести на кръвта (идиопатична тромбоцитопенична 
пурпура, хемолитична анемия, криоглобулинемия, миеломна 
болест и др.).
Кожни заболявания (пемфигус вулгарис, псориазис, 
склеродермия, миозит, дерматомиозит).
Ревматизъм: гломерулонефрит, нефрози, пиелонефрит и др.
Автоимунни хепатити, чернодробна цироза.
Автоимунни заболявания на червата (болестта на Кроун и 
др.).
Заболявания УНГ - автоимунни ринити, синуити, отити.
Заболявания на очите – симпатикова офталмопатия, 
анафилактичен ендофталмит, увеит и конюнктивит, диабетна 
ретинопатия, токсичен неврит на зрителния нерв.
Стоматология (пародонтоза, стоматити). Тактика на 
терапевтичната афереза.
Атеросклероза. Патогенеза на нарушенията в липидната 
обмяна и съдови нарушения – ИБС, аорта, мозъчно-съдова 
болест и съдове на  крайниците.
Роля на автоимунните нарушения в патогенезата на 
атеросклерозата.
Антифосфолипиден синдром – рецидивиращи флебити, 
белодробна емболия и исхемични мозъчни инсулти.
Място и роля на терапевтичната афереза - хемосорбция, 
ентеросорбция, криоплазмосорбция, каскадна плазмафереза, 
UV и лазерно облъчване на
кръвта.  Айро- йонотерапия и атеросклероза.
Автоимунни патогенетични механизми в развитието на 
захарния диабет от I и II тип и вторичните метаболитни 
промени със засягане на съдовете.
Възможности за тяхното профилактиране.
Автоимунен тиреоидит, тиреотоксикоза и възможности на 
терапевтичната афереза.
Заболявания на нервната система – остри десиминирани 
енцефаломиелити:
Множествена Склероза, Neuromyelitis optica (Devic’s 
syndrome), Stiff-personсиндром, POEMS  синдром, 
ранеопластрична демиелинирираща полиневропатия,  
Миастения, Полирадикулоневрит  Guilain-Barre,
енцефаломиелит, инсулти при антифосфолипиден синдром,
епилепсия, болест на Паркинсон и др.
Психически заболявания -   ендогенни и екзогенни психози, 
шизофрения. Болест на Алцхаймер, синдром на „Хронична 
умора”. Геронтология. Механизъм на поява и развитие 
на автоимунните нарушения в напреднала възраст и 
възможности на  терапевтичната афереза за профилактика на 
тези нарушения.
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6

Екзогении и ендогенни интоксикации.

Лъчева болест – последици от облъчването и 
радионуклиотидни нарушения.
Комулация и предозиране на медикаментите.
Лъче - и химиотерапия. Патогенеза на ендогенната 
интоксикация от разпад на неопластичните клетки по време 
на химиотерапия и лъчетерапия.
Възможности на терапевтичната афереза
Туберкулоза. Последици на хроничната гнойна интоксикация.
Отравяния с гъби и медикаментозни интоксикации. Роля 
на терапевтичната афереза за сепариране на плазмените 
протеини свързани с алкалоиди и медикаменти.
Наркомания и токсикомания. Патогенеза на 
нарушенията. Привикване и абстинентен синдром. 
Алкохолизъм. Патогенеза на нарушенията.  Делириозни 
състояния. Възможности на терапевтичната афереза и 
екстракорпоралните  режими на приложение.

7

Акушерство и гинекология.

Токсикози на бременността – прееклампсия и еклампсия.
Rh- фактор и резус конфликти между майката и плода.
Синдром  на „скритите” уро-генитални инфекции, 
стерилитета и антиспермалните антитела. Екология и 
бременност.
Антифосфолипиден синдром и усложненията на 
бременността. Усложнения при майката (кръвотечения, 
тромботични и тромбемболични усложнения,
ДИК-синдром и дифузно кървене с хеморагичен шок, 
ендометрит и септични усложнения)
Възможности и особености на терапевтичната афереза в 
акушерството (предгестационен период, ранни и къстни 
гестози на бременноста, авто-плазма-донорство, 
послеродов период).

8

Неонатология.

Хемолитична болест на новороденото. Вътреутробно 
инфектиране и септични усложнения при новороденото. 
Особености на терапевтичната афереза и
детоксикация на новороденото и недоносеното.

Педиатрия.

Остри възпалителни заболявания на органите на гръдната 
клетка и корема.
Остеомиелит и други септични усложнения.
Алергия („диатези” и невродермит).
Автоимунни заболявания (ревматизъм, гломерулонефрит, 
захарен диабет).
Инфекции в детска възраст (дифтерия, стомашно-чревни 
инфекции).
Особености на терапевтичната афереза при деца.

9

Организация на работа в екипа по терапевтична афереза.

Документи, регламентиращи хигиенно-епидемиологичните 
правила за управление, устройство и контрол на 
регистрираното лечебно заведение по Закона на Лечебните 
заведения.
Документи за взето Информирано съгласие от пациента или 
неговите родители/настойници.
Документи за проведения мониторен контрол на виталните 
функции по време на терапевтичната афереза.
Документи за обема на обработената в екстракорпоралното 
кръвообръщение кръв, отделената плазма и приложени 
биопродукти.
Възможни усложнения по време на процедурата 
терапевтична афереза. Остра хиповолемия и колапсоидни 
състояния. Тромбоемболия и въздушна емболия. Пирогенни 
и алергични реакции. Хипокалцемия. Хемолиза.
Животоспасяваща помощ при възникване на усложнения 
по време на провежданата терапевтична афереза Церебро-
Кардио-Пулмонална ресусцитация.
Апаратура и медикаменти при възтановяване на основните 
жизнени функции (сетове за пунктиране на магистралните 
вени, интубация и изкуствена вентилация на белите дробове).
Практическо запознаване с апаратурата и методите на 
терапевтична афереза.

Особености на антикоагулантната стратегия.

Анализ на грешките и възможните опасности при 
провеждане на процедурата.

Дефиниции на различните процедури по 
терапевтична афереза

1. Афереза (Apheresis):   Процедура, при която кръв-
та на пациента или донора се пропуска през медицинско 
изделие, което отделя един или повече компоненти на 
кръвта и връща останалата част в кръвообръщението с 
или без екстракорпорално лечение или замяна на отделе-
ния/те компонент/и.

2. Терапевтична афереза (Therapeutic apheresis - 
TA): Лечебна процедура, при която кръвта на пациента 
се обработва екстракорпорално в медицински устрой-
ства,  които сепарират отделните компоненти на кръвта 
за лечение на различни заболявания.

Това е общ термин, който включва всички процедури 
за афереза   използвани като лечебен метод.

3. Плазмафереза (Plasmapheresis) : Терапевтична 
процедура  при която кръвта на пациента или на доно-
ра се пропуска през мембрана (или обработва в центро-
фуга) и отделената плазма (по-малко от 15% от общия 
плазмен обем)  се отстранява от другите компоненти на 
кръвта и не се замества с колоиден разтвор.

4. Терапевтична плазменна обмяна - ТПО 
(Therapeutic Plasma exchange - TPE): Терапевтич-
на процедура, в която кръвта на пациента се обработва 
екстракорпорално, чрез мембрана, която отделя целия 
обем на циркулиращата плазма от други компоненти на 
кръвта. Отделената плазма се заменя с разтвор от донор-
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ски белтъци (напр. човешки албумин и/или прясно зам-
разена плазма) или комбинация от разтвори.

5. Реофереза (Rheopheresis): Терапевтична процеду-
ра, при които кръвта на пациента се обработва екстра-
корпорално през мембрани, които отделят компоненти 
на плазмата с високо молекулно тегло, като фибриноген, 
алфа 2 -макроглобулин, нископлътностния холестерол 
(Low holesterol), и IgM, за да се намали вискозитета на 
плазмата и агрегацията на еритроцитите. Целта на това 
лечение е да се подобри флуидитета на кръвта и тъканна-
та оксигенация. Прилагат се мембрани за LDL афереза и 
селективни филтри за двойна филтрация, като на първия 
етап се разделят клетките от плазмата, а след това на вто-
ри етап се сепарират от плазмата компонентите с високо 
молекулно тегло.

6. LDL Афереза (LDL Apheresis): Терапевтична про-
цедура  за селективно отстраняване на липопротеини с 
ниска плътност от кръвта и връщане на останалите ком-
поненти обратно в кръвообръщението на пациента. Ме-
тоди на избор са : 1) сепариране на LDL холестерола чрез 
електростатичен заряд (декстран сулфат и полиакрилат); 
2) чрез каскадно филтриране през различен размер на 
порите (двойно-мембранна филтрация); 3) чрез утаяване 
при ниско рН (HELP) и  4) имуноадсорбция с анти-Аро 
В-100 антитела.

7. Имуноадсорбция –ИА  (Immunoadsorption  - IA):  
Терапевтична процедура, в която плазмата на пациен-
та (след сепарирането на кръвта в екстракорпоралното 
кръвообръщение) преминава през филтър за отделяне на 
имуноглобулините, чрез специфично свързване (напр. 
Стафилококов протеин А) и се връща обратно на паци-
ента.

8. Селективна филтрация (Filtration selective remo-
val): Медицинска процедура при която се използва фил-
тър, за да се отстранят части от кръвта според техния 
размер. В зависимост от диаметъра на порите на филтри-
те различни компоненти от кръвта могат да бъдат отстра-
нени. Тази филтрация се използва за обмен на плазмата 
или LDL афереза  . Може да се използва за събиране на 
донорска плазма или за по-нататъшно производство на 
биопродукти.

9. Екстракорпорална фотофереза - ЕКФ (Extracor-
poreal photopheresis - ECP): Терапевтична процедура, 
при която отделената от пациента в екстракорпоралното 
кръвообръщение кръв се подлага на облъчване със свет-
лина (напр. червена или ултравиолетова)  и след това се 
реинфузира по време на същата процедура.

10. Цитофереза : Медицинска процедура, при която 
формените компоненти на кръвта се отделят от кръвната 
плазма за получаване на биопродукти или с терапевтич-
на цел.

11. Цитофереза, чрез адсорбция (Adsorptive cytaphe-
resis):   Терапевтична процедура, при която кръвта на па-
циента преминава екстракорпорално през медицински 
апарат (притежаващ филтър или колона), който селек-
тивно адсорбира активирани моноцити и гранулоцити, а 
останалите клетки и плазма от кръвта се връщат обратно 
на пациента.

12. Еритроцитофера ЕФ (Erythrocytapheresis): Тера-
певтична процедура, при която кръвта на пациента или 
донора се обработва екстракорпорално в апарат, който 
сепарира еритроцитите от другите компоненти на кръв-
та и ги замества с кристалоиден или колоиден разтвор, 
ако е необходимо.

13. Еритроцитна обмяна ЕО (RBC exchange): Тера-
певтична процедура, в която кръвта на пациента се об-
работва екстракорпорално, чрез мембрана с отделяне на 
червените кръвни клетки от други компоненти на кръв-
та. Отстранените еритроцити се заместват с еритроци-
тен концентрат от донор и белтъчен разтвор.

14. Левкоцитофереза-ЛФ (Leukocytapheresis - LCP): 
Медицинска процедура, при които кръвта на пациента 
или на донора се пропуска екстракорпорално през апа-
рат, който отделя бели кръвни клетки (напр. бластни 
левкемични клетки или гранулоцити). Връща се обрабо-
тената кръв на пациента или донора с добавяне на коло-
иден/кристалоиден разтвор. Тази процедура може да се 
използва като лечебен метод или за получаване на кръв-
ни продукти.

15. Тромбоцитафереза (Thrombocytapheresis, Plate-
letapheresis ): Медицинска процедура с лечебна или 
производствена цел, при която кръвта на пациента се 
обработва екстракорпорално в медицинско устройство, 
което отделя тромбоцитите и връща обработената кръв 
на пациента с / без добавка на белтъчен и/или криста-
лоид разтвор или отделените тромбоцити се събират в 
сакове (тромбоцитен концентрат), а останалата част от 
кръвта на донора се връща в кръвообръщението.

Показания за Терапевтична Афереза  :
(Свързани с ASFA, 2013 г.)

Категория и описание:

I. Kатегория:Заболявания, за които аферезата  се при-
ема за най-ефикасна лечебна процедура, като първа про-
цедура за самостоятелно лечение или в съчетание с дру-
ги видове лечение.

Пример: 1. Плазмафереза   при Guillain-Barre синдром 
като самостоятелно първостепенно лечение;

                 2. Плазмафереза   при Миастения - първосте-
пенно лечение с имуносупресия и инхибиране на холи-
нестеразата.
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II. Kатегория:  Заболявания, за които афереза e   приета 
като втори избор на самостоятелно лечение или в съчета-
ние с други видове лечение.

Пример:  1. Плазмафереза като самостоятелно лече-
ние при остър дисеминиран енцефаломиелит (МС) след 
високи дози кортикостероиди;

                  2. Плазма-фотофереза към лечението с кор-
тикостероиди при хроничната реакция за отхвърляне на 
трансплантата.

III. Kатегория:  Оптималната роля на аферезата не е 
утвърдена от ASFA. Решението за провеждане на фереза 
се взема от екипа според индивидуалния случай.

Пример:  1.Плазма-фотофереза за нефрогенна систем-
на фиброза;

                  2.Плазмафереза при пациенти със сепсис и 
мултиорганна недостатъчност.

IV. Kатегория:  Заболявания, при които научните пуб-
ликации показват (предполага  т),  че плазмаферезата не е 
ефективна.

Желателно е одобрение от Комисия по медицинска 
етика или Информирано съгласие от пациента, който на-
стоява за терапевтична плазмафереза.

Пример:  1. Плазмафереза при активен ревматоиден 
артрит.

Ниво и степен на  препоръка за терапевтична афереза, които приемаме в България

Степенуване на рекомендациите за провеждане на терапевтична афереза според приетите и 
адаптирани правила от Guyatt G. и сътр. ( Chest  2006, 129: 174–181).

Рекомендация      Описание            Методология на доказателството      Изводи

Степен 1А      Най-висока.             RCTs – без ограничения и   Да се прилага винаги
             Силно препоръчана.  неопровержими доказателства  при пациентите.
      Най-високо качество  от проучванията.      
      на доказателство                           

Степен 1B      Най-висока.              RCTs – без ограничения.             Силно препоръчана
      Умерено качество             Противоречиви резултати         Да се прилага винаги
      на доказателство.              или изключително силни 
         доказателства в проучвания.

Степен 1C    Най-висока.              Обобщени проучвания или           Силно препоръчана, но
      Ниско и много                  серия от проучени клинични         може да се промени при
      ниско качество                  случаи.                                              данни с по-добро
      на доказателство.                                                                                   качество.

Степен 2А    Слаба                         RCTs без важни ограничения      Слабо препоръчана, но
      препоръка.                         или неоповержими доказа-          оптималното действие е
      Високо качество               телства от проучването.                за доброто на пациента
      на доказателство.                                                                                 или обществото.

Степен 2В   Слаба                          RCTs  с  важни ограничения.           Слабо препоръчана.
      препоръка.                        (противоречиви и методологични    В полза на болния
      Умерено качество             недостатъци) или изключително      или обществото.
      на доказателство.              силно доказателство от рандоми-
                                                         зиран трайл.

Степен 2С   Слаба                     Обобщени проучвания или          Много слабо 
      препоръка.  серия от проучени клинични  препоръчана.
      Ниско качество   случаи.         Други методи на
      или много ниско                                              лечение   

      доказателство.       са равнопоставени.
      ___________________________________________________________________________
RCTs - Randomized Controlled Trial ( специфичено научно изследване, което е т.н. „златен стандарт” в клиничните проучвания.
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Списък на заболяванията  и утвърдените индикации  за приложение на 
терапевтична афереза, които приемаме в България.

(Приети в ЕС и USA  ASFA 2013 г.)                                  (Journal of Clinical Apheresis 2013, 28:145–284)

Заболяване по МКБ Терапевтична 
афереза : процедура

Еволюция на
заболяването

Категория
(ASFA)

Степен 
на пре-
поръка

1.Остър демиелинизиращ 
енцефаломиелит TPE II 2C

2. Остра възпалителна демиелинизи-
раща полиневропатия (Guillain-Barre 
Syndrome)

TPE
След прилагане на интравено-
зен имуноглобулин „G” I 1А   и   

1С

3. Остра чернодробна недостатъчност TPE III 2B

4. Дегенерация на макулата (суха) свърза-
на с възрастта. Реофереза I 1B

5. Системна амилоидоза TPE IV 2C

6. Латерална амиотрофична склероза 
(ЛАС) TPE IV 1C

7. Остро прогресиращ гломерулонефрит
(Гломерулонефрит с полиангиит – Грану-
ломатоза на Вегенер)

TPE

Хемодиализа зависими             
пациенти
Хемодиализа независими
пациенти

I
III

1A
2C

8. Анти-гломерулно заболяване на базал-
ната мембрана (Goodpasture’s syndrome) TPE

Хемодиализа зависими
Пациенти
Хемодиализа независими
пациенти

III
I

2C
2C

9. Апластична анемия; Пълна аплазия на 
еритроцитите TPE Апластична анемия

Пълна аплазия на еритроцити

III

III

2C

2C

10. Топла автоимунна хемолитична ане-
мив (WAHA);
Заболяване на студената аглутинация

 TPE

 TPE

Тежка  WAHA
Заболяване на студената аглути-
нация – тежка степен

III

II

2C

2C

11. Бабелиоза
(Паразитоза подобна на малария)

RBC обмяна
RBC обмяна

Тежка форма
С висок популационен риск

I
II

1C
2C

12. Обширни изгаряния TPE шок III 2B

13. Сърдечна трансплантация

ECP

ECP

TPE

TPE

Профилактика на отхвърляне
Клетъчно или периодично 
отхвърляне
Десенсибилизация. Позитивни 
crossmatch специфични HLA 
антитела срещу донора
Антитяло медиирано отхвър-
ляне

II

II

III

III

2A

1B

2C

2C

14. Много тежък антифосфолипиден 
синдром TPE II 2C

15. Хроничен фокален енцефалит (Ен-
цефалит на Rasmussen)

TPE
IA

III
III

2C
2C
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16. Хронична възпалителна полиневро-
патия TRE I 1B

17. Инхибитори на факторите на кръво-
съсирването

TPE
IA
TPE
IA

Алоантитела
Алоантитела
Автоантитела
Автоантитела

IV
III
III
III

2C
2B
2C
1C

18. Криоглобулинемия TPE
IA

 Симптоматична/тежка
Симптоматична/тежка

I
II

2A
2B

19. Т-клетъчен лимфом на кожата.
Фунгоидна микоза. Sézary синдром.

ECP
ECP

Еритродермичен
Не еритродермичен

I
III

1B
2C

20. Дерматомиозит или полимиозит TPE
левкоцитофереза

IV
IV

2A
2A

21. Идиопатична дилатативна кардио-
миопатия

TPE
IA

NYHA II-IV
NYHA II-IV

III
II

2C
1B

22. Фамилна хиперхолестеринемия
LDL афереза
LDL афереза
TPE

Хомозиготно
Хетерозиготно
Хомозиготно с малък кръвен 
обем

I
II
II

1A
1A
1C

23. Локална сегментна гломерулоскле-
роза TPE Рецидивираща в транспланти-

ран бъбрек I 1B

24. Реакция на отхвърляне на графта от 
реципиента

ECP
ECP
ECP

Кожа (хронично)
Кожа (остро)
Не кожа (остро/хронично)

II
II
III

1B
1C
2B

25. Трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки (HSCT) Голяма ABO 
несъвместимост

TRE
TRE
RBC фереза и 
обмяна

Тежка на хемопоет. проген. 
клетки (HPC) Тежък HPC  
афереза
Лек HPC  афереза

II
II
III

1B
2B
2C

26. Хемолитичен уримичен синдром 
(нетипичен)

TRE
TRE
TRE

Генни мутации за комплемен-
та
Антитела към фактор H
MCP мутации

II
I
IV

2C
2C
1C

27. Хемолитичен уримичен синдром 
(инфекциозно асоцииран)

TRE
TRE

Шигела токсини ацоцииран
Streptococcus pneumoniae 
асоцииран

IV
III

1C
2C

28.  Пурпура на  Henoch-Schonlein TRE
TRE

Сърповидна
Тежка екстраренална

III
III

2C
2C

29. Heparin-индуцирана тромбоцитопа-
тия

TRE
TRE

Прекардиопулмонарен байпас
Тромбоза

III
III

2C
2C

30. Хередитарна хемохроматоза Еритроцитофереза I 1B

31.Хиперлевкоцито-за Левкоцитофереза
Левкоцитофереза

Левкостаза
Профилактика

I
III

1B
2C

32. Панкреатит при хипертриглицери-
демия TRE III 2C

33. Хипервискозитет при моноклонална 
гама-патия.

TPE
TPE

Симптоматична
Профилактика за rituximab

I
I

1B
1C

34. Имунни комплекси при бързо прог-
ресиращ гломерулонефрит TPE III 2B

35. Имунна тромбоцитопения TPE
IA

Рефрактерна на лечение
Рефрактерна на лечение

IV
III

2C
2C
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36. Имуноглобулин А нефропатия TPE
TPE

Злокачествено развитие
Хронично прогресивна

III
III

2B
2C

37. Генерализиран миозит на тялото TPE
левкоцитофереза

IV
IV

2C
2C

38. Автоимунно възпаление на червата

Адсорбтивна цито-
фереза
Адсорбтивна цито-
фереза
ECP

Улцерозен колит
Болестта на Crohn
Болестта на Crohn

III/II
III
III

1B/2B
1B
2C

39. Lambert-Eaton миастенен синдром TPE II 2C

40.Липопротеин (a) хиперлипоптотеи-
немия LDL афереза II 1B

41. Чернодробна трансплантация при 
ABO несъвместимост

TPE
TPE
TPE

Десенсибилизация на жив 
донор
Десенсибилизация на болен 
донор
Хуморално отхвърляне

I
III
III

1C
2C
2C

42. Реакции на отхвърляне на белодро-
бен трансплантат

ECP
TPE

Синдром на облетериращ 
бронхиолит
Антитяло медиирано отхвър-
ляне

II
III

1C
2C

43. Малария RBC обмяна Тежка форма II 2B

44. Множествена склероза
TPE
IA
TPE

Остра възпалителна демиели-
низираща на ЦНС
Остра възпалителна демиели-
низираща на ЦНС
Хронично прогресивна

II
III
III

1B
2C
2B

45. Миастения гравис TPE
TPE

Умерена до тежка криза
Преди тимектомия

I
I

1B
1C

46. Миелом свързана нефропатия TPE II 2B

47. Нефрогенна системна фиброза ECP
TPE

III
III

2C
2C

48. Невромиелитис оптика. Синдром на 
Devic

TPE
TPE

В остър стадий
Подържащо лечение

II
III

1B
2C

49. Свръхдози лекарства и отравяния
TPE
TPE
TPE

Отравяне с гъби
Други отравяния
Natalizumab & PML

II
III

2C
2C

50. Паранеопластични неврологични 
синдроми

TPE
IA

III
III

2C
2C

51. Паранеиопластична демиелинизира-
ща полиневропатия

TPE
TPE
TPE
IA

IgG/IgA
IgM
Multiple myeloma
IgG/IgA/IgM

I
I
III
III

1B
1C
2C
2C

52. PANDAS;  Sydenham’s хорея или хо-
рея минор

TPE
TPE

Екзацербация на PANDAS
Sydenham’s  хорея

I
I

1B
1B
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53. Пемфигус вулгарис
TPE
ECP
IA

Тежък
Тежък
Тежък

III
III
III

2C
2C
2C

54. Периферни заболявания на съдовете LDL афереза III 2C

55. Заболяване на Refsum
(Натрупване на фитанова к-на)

TPE
LDL афереза

II
II

2C
2C

56. Полицитемия вера и еритроцитоза

Еритроцито
фереза
Еритроцито
фереза

Полицитемия вера
Вторична еритроцитоза

I
III

1B
1C

57. POEMS синдром Polyneuropathy, Or-
ganomegaly, Endocrinopathy, M-protein 
and Skin abnormalities)

TPE IV 1C

58. Пост трансфузионна пурпура TPE III 2C

59. Псориарис
TPE
Лимфоцитофереза
ECP Дисеминирани пустоли

IV
III
III

2C
2C
2B

60. Еритроцитна ало -имунизация по 
време на бремеността TPE III 2C

61. Бъбречна трансплантация ABO - 
съвместима

TPE
TPE
TPE

Антитяло медиирано отхвър-
ляне
Десенсибилизация. Жив до-
нор.(+) crossmatch за донор с 
HLA антитела
Десенсибилизация. Високи 
PRA при трупен донор

I
I
III

1B
1B
1C

62. Бъбречна трансплантация ABO - 
несъвместима

TPE
TPE
TPE

Десенсибилизация. Жив донор
Хуморално отхвърляне
Кр. Група А 2/A2B и B при 
трупен донор

I
II
IV

1B
1B
1B

63. Шизофрения TPE IV 1A

64. Склеродермия Прогресивна систем-
на склероза

TPE
ECP

III
III

2C
2B

65. Сепсис с мултиорганна недостатъч-
ност TPE III 2B

66. Остра сърповидно-клетъчна анемия

RBC обмяна
RBC обмяна
RBC обмяна
RBC обмяна
RBC обмяна

Исхемичен моз. инсулт
Остър синдром на гръдна 
болка и ОДН
Приапизъм
Полиорганна недостатъчност
Хиперспленизъм, чернодробна 
секвестрация
Интрахепатална холостаза

I
II
III
III
III

1C
1C
2C
2C
2C

67. Подостра сърповидно-клетъчна 
анемия

RBC обмяна
RBC обмяна
RBC обмяна

Проф. за исх. мозъчен инсулт 
и Fe натрупване
Съдово оклузивни болкови 
кризи
Пре оперативна спленектомия

II
III
III

1C
2C
2A
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68. Синдром на замръзналия човек 
(Stiff-person syndrome) TPE III 2C

69.  Внезапна загуба на слуха (сензоне-
врална)

LDL афереза
Реофереза
TPE

III
III
III

2A
2A
2C

70. Системен Лупус еритроматодес TPE
TPE

Тежка форма
Нефрит

II
IV

2C
1B

71. Тробоцитоза Тромбоцитофереза
Тромбоцитофереза

Симптоматична
Профилактика или вторична

II
III

2C
2C

72. Тромботична микроангиопатия, 
свързана с наркотици

TPE
TPE
TPE
TPE
TPE

Ticlid (thienopyridine)
Clopidogrel
Cyclosporine/ Tacrolimus
Gemcitabine (Gemzar)
Quinine

I
III
III
IV
IV

1B
2B
2C
2C
2C

73.Тромботична тромбоцитопенична 
пурпура

TPE I 1A

74. Хипертириоидна криза TPE I 1A

75. Епидермална токсична некролиза TPE Рефрактерна на медикаментоз-
но лечение III 2B

76. Антитела срещу волтаж зависимите 
К канали TPE II 1C

77. Заболяване на Wilson TPE Фулминантна форма I 1C

ECP – екстракорпорална фотофереза;
TRE – терапевтична плазмена обмяна;
IA – имуноабсорбция;
RBC – еритроцити;
Реофереза - отделяне компоненти на плазмата с висо-

ко молекулно тегло;
NYHA Classification - New York Heart Association;
PML – Прогресивна мултифокална левкоенцефалопа-

тия;
PANDAS - Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric 

Disorders Associated;

Международни правила (Guidelines) и скали за про-
веждане на терапевтична афереза.

1. Joseph Schwartz, Jeffrey L. Winters, Anand 
Padmanabhan, Rasheed A. Balogun, Meghan Delaney, 
Michael L. Linenberger, Zbigniew M. Szczepiorkowski, 
Mark E. Williams, Yanyun Wu, and Beth H. Shaz. Guidelines 
on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice—
Evidence-Based Approach from the Writing Committee of 
the American Society for Apheresis: The Sixth Special Issue.

Journal of Clinical Apheresis 2013, 28:145–284

2. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-Harris 
D, Hylek EM, Phillips B, Raskob G, Lewis SZ, Schunemann 
H. Grading strength of recommendations and quality of 
evidence in clinical guidelines: report from an American 
college of chest physicians task force.

Chest 2006,129:174–181.

3. Cortese I., Chaudhry V, Y.T. So, Cantor F., Cornblath 
O. Evidence-based guideline update: Plasmapheresis 
in neurologic disorders: Report of the Therapeutics and 
Technology Assessment Subcommitee of the American 
Academy of  Neurology.

Neurology. 2011, 76, 3, 294-298.
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