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SIDONNAISUUDET



 plasmanvaihdolla (TPE) poistetaan ei-toivottuja,                                                              
suuren molekyylipainon omaavia aineita

esim. immunoglobuliinit, autovasta-aineet (esim. ANCA), allovasta-aineet (anti-HLA vasta-aineet), 

immunokompleksit,   kryoglobuliinit, kevytketjut

 myös perussairautta täytyy yleensä hoitaa immunosuppressiivisella lääkityksellä                       
ei-toivotun aineen synteesin vähentämiseksi

 plasmanvaihdolla voidaan myös korvata puuttuvaa ainetta

esim. ADAMTS13 ja komplementtia sääteleviä proteiineja tromboottisessa mikroangiopatiassa

YLEISTÄ



ASFA APHERESIS INDICATIONS 2019
J CLIN APHER 2019;34:171-354

Disease Category Grade

Goodpasture syndrome:  Alveolar hemorrhage (DAH)

Dialysis-independence
Dialysis-depence, no DAH

I

I
III

1C

1B
2B

Vasculitis, ANCA-associated: MPA/GPA/RLV: RPGN, Cr >5.7
MPA/GPA/RLV: DAH

I
I

1A
1C

Thrombotic microangiopathy:   TTP
Factor H autoantiboldy
Complement factor gene mutations
STEC-HUS

I
I

III
III

1A
2C
2C
2C

Kidney transplantation: antibody mediated rejection

desensitization, living donor, ABO/ ABOi

I

I

1B

1B

FSGS recurrent in kidney transplant I 1B

Category

 I first line therapy

 II second line therapy

 III Optimum role of apheresis

not established

 IV Evidence suggest apheresis

to be ineffective or harmful

Grade

1. Strong recommendation

2. Weak recommendation

A. high-quality evidence

B. moderate-quality evidence

C. low/ very low-quality evidence
ASFA = American Society for Apheresis



ASFA APHERESIS INDICATIONS 2019
J CLIN APHER 2019;34:171-354

Disease Category Grade

Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS) I 2C

Cryoglobulinemia (severe/ symptomatic) II 2A

IgA nephropathy – crescentic
Vasculitis, IgA (Henoch-Schönlein purpura) – crescentic RPGN

III
III

2B
2C

Myeloma cast nephropathy II 2B

SLE – severe complications II 2C

Category

 I first line therapy

 II second line therapy

 III Optimum role of apheresis

not established

 IV Evidence suggest apheresis

to be ineffective or harmful

Grade

1. Strong recommendation

2. Weak recommendation

A. high-quality evidence

B. moderate-quality evidence

C. low/ very low-quality evidence



 pienten suonten vaskuliitti, affisioi glomeruluksia ja/tai keuhkokapillaareja                                                
anti-GBM autovasta-ainekertymillä

 usein RPGN, makroskooppinen hematuria, lämpöily, laihtuminen

 autovasta-aineita tyyppi IV kollageenin α3 ketjua vastaan

 osalla anti-GBM vasta-aineiden lisäksi ANCA vasta-aineita

 jos kuukaudessa ei pääse dialyysistä eroon, toipuminen epätodennäköistä

 relapoi harvoin

 munuaissiirtolistalle edetessä vasta-aineiden tulisi olla mittaamattomissa

ANTI-GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE DISEASE
(GOODPASTURE SYNDROME) 



Linear IgG in immunofluorecence Crescentic glomerunephritis



 ainoa randomoitu tutkimus

 verrattiin immunosuppressio ± TPE (9 pot pelkkä IS, 8 IS+TPE)

 TPE ryhmässä vasta-ainetasot laskivat nopeammin ja tutkimuksen                                                                  
päättyessä TPE ryhmän kreatiniini oli puolta pienempi

 kuitenkin munuaisbiopsian kreskenttien määrä ja alun kreatiniini
korreloivat hoitomuotoa paremmin tuloksissa

 » plasmanvaihdosta voi olla hyötyä

 vastaavat tulokset kiinalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa 221 potilaalla                                         
(Cui et al, Medicine 2011)

THERAPY OF ANTI-GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE ANTIBODY DISEASE: ANALYSIS OF 
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL, PATHOLOGIC AND TREATMENT FACTORS.

JOHNSON JP,MOORE J JR,AUSTIN HA 3RD,BALOWJE,ANTONOVYCHTT,WILSON CB. MEDICINE1985

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20JP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20J%20Jr%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Austin%20HA%203rd%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balow%20JE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonovych%20TT%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20CB%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=3892220


 jos keuhkoverenvuotoja, suositellaan TPE tehtävän, riippumatta munuaislöydöksestä

 jos diureesia on ja kreatiniini on alle 600 umol/l eikä potilas tarvitse dialyysiä,                                                          
on TPE todennäköisesti hyödyllinen

 jos potilas on anurinen, TPE todennäköisesti hyödytön

 jos kreskenttejä alle 30%, TPEstä ei välttämättä ole hyötyä

 käytännössä, jos AKI ja Goodpk positiivinen, yleensä hoitoon lähdetään

 biopsia ja kokonaistilanne tarkentuvat muutamassa päivässä ja                                                                
TPE jatkon mielekkyys varmistuu

 hoitoja tehdään 1-2 päivän välein, 10-20 vrk vasta-ainetasoja seuraten

 korvausneste albumiini/plasma

 iso-annoksinen kortisoni ja syklofosfamidi hillitsemään vasta-ainetuotantoa

PLASMANVAIHTO ANTI-GBM TAUDISSA



ANTI-GBM TAUDIN ENNUSTE
VAN DAALEN ET AL, CJASN 2018



ANCA VASKULIITIT

Jennette at al, Arth Rheum 2013



ANCA = ANTI-NEUTROPHIL CYTOPLASM ANTIBODIES

 Todettiin WG potilaan seerumissa 1985

 Epäsuora immunofluoresenssi:                                  
P-ANCA tai C-ANCA

 Entsyymi-immunologinen menetelmä:

 myeloperoksidaasi eli MPO-ANCA

 proteinaasi 3 eli PR3 -ANCA

Perinukleaarinen ja sytoplasminen 

värjäytymiskuvio



 INDUKTIOHOITO elimentoimintaa tai henkeä uhkaavassa taudissa:                                     
Steroidi yhdistettynä syklofosfamidiin (CYC) tai rituksimabiin (RTX)

 EULAR / ERA-EDTA 2016: plasmanvaihto, jos

 kreatiniini yli 500 umol/l diagnoosivaiheessa

 keuhkoverenvuoto

 ANCA + anti-GBM

 Yleensä 7 hoitoa parin viikon aikana, korvausneste albumiini/plasma

 REMISSION YLLÄPITOHOITO:

 Pieni annos steroidia + AZA / RTX / MMF / MTX

ANCA-VASKULIITIN HOITO





PLASMA EXCHANGE FOR RENAL VASCULITIS AND IDIOPATHIC RAPIDLY 
PROGRESSIVE GLOMERULONEPHRITIS: A META-ANALYSIS.
WALSH ET AL, AJKD 2011

 9 randomoitua, kontrolloitua tutkimusta

 387 potilasta

 RR for ESRD 0.64 (p=0.006)

 RR for death 1.01 (p=0.9)

 TPE voi vähentää päätetapahtumia, 
lisätutkimuksia tarvitaan



LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH SEVERE ANCA-ASSOCIATED 
VASCULITIS COMPARING PLASMA EXCHANGE TO INTRAVENOUS 
METHYLPREDNISOLONE TREATMENT IS UNCLEAR.
WALSH ET AL, KIDNEY INT 2013

 137 potilasta, krea > 500 umol/l tai dialyysi

 Seuranta 3.95 v

 Yli puolet potilaista menehtyi seuranta-aikana

 2/3 ESRD tai kuolema

7 TPE MP 1g 3 vrk iv

Kaikille po

CYC 6kk ja 

prednisoni



TPE IV MP P

In surviving

patients

Dialysis

independent

81% 59% 0.01

In the cohort

as a whole

Alive and off

dialysis

69% 49% 0.02

Longterm outcome of MEPEX trialSignificant differences at 3 months



 vaikea vaskuliitti: munuaisaffisio, eGFR <50 ml/min tai DAH

 uusi tai relapoiva GPA tai MPA

 ensisijainen päätetapahtuma: mortaliteetti tai ESRD

 toissijaiset päätetapahtumat:

*remissio 6kk

*vakavat infektiot

*health-related quality of life

PEXIVAS: TPE AND GLUCOCORTICOIDS FOR 
TREATMENT FOR ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS



PEXIVAS PROTOKOLLA

7 hoitoa
2 vk aikana

standardi: 4 vk jälkeen 50mg/vrk redusoitu: 4 vk jälkeen 25mg ja 60% 
matalampi annos 6 kk mennessä



 N=704, 98 keskusta/15 maata, 59% MPO-ANCA, 41% PR3-ANCA

 89% munuaistauti, 27% DAH

 15% RTX, 85% CYC

 primaari päätetapahtuma (kuolema tai ESRD)

*28% TPE-ryhmässä vs 31% ei-TPE-ryhmässä (p=0.27)

 kevennetyn kortisonin ryhmässä remissio 6 kk kohdalla sama

 vakavia infektioita vähemmän kevennetyn kortisonin ryhmässä (p=0.02)

 › TPE ei niin hyödyllinen

 › vähempikin kortisoni riittää

PEXIVAS : TULOKSET
ERA/EDTA 5/2018 JA ACR 10/2018

LOPULLINEN ARTIKKELI 

ALARYHMÄANALYYSEINEEN EDELLEEN 

JULKAISEMATTA



 Trombosytopenia ja mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia

 Ennen plasmanvaihtoja vain 10% potilaista jäi eloon, nykyisin 80-90%

 Neurologiset oireet (80%) : päänsärky, puutuminen, sekavuus, epilepsia, kooma

 Kuume (22%)

 Munuaislöydökset (33%) : harvoin AKI,  virtsalöydös normaali tai lievä proteinuria

 Vatsaoireita (35%) : kipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

 Sydänaffisio, oireita tai TnT nousu (42%) : rytmihäiriöt, äkkikuolema, infarkti, vajaatoiminta

TMA: TROMBOOTTINEN TROMBOSYTOPEENINEN
PURPPURA (TTP)



 Pilkkoo ultrasuuret von Willebrand faktorin 
multimeerit (ULvWF) pieniksi fragmenteiksi

 TTP aiheutuu ADAMTS13:n puutteesta

 Autovasta-aineet sitovat sitä ja heikentävät sen toimintaa (95%)

 Synnynnäinen puutos mutaation vuoksi (5%)

 ADAMTS13 aktiivisuus < 10% on patologinen

 Usein hoito joudutaan käynnistämään jo ennen ADAMTS13 tulosta

ADAMTS13



PLASMIC SCORE

 Kehitettiin 214 TTP-epäily potilaalla,                                                  
validoitiin uusilla 296 potilailla

 Score 6-7 → ennustaa 91% sensitiviteetillä,                                              

että  ADAMTS13 on < 10%

 Score 0-4 → 99 % spesifiteetillä ADAMTS13 > 10%

 Score 4-5 → DITMA? DIC? HUS? aHUS?

Williams et al, Am j Clin Pathol 2016



TTP:N HOITO

 Plasmanvaihto ja plasmainfuusio

 poistetaan vasta-aineita

 poistetaan ULvWF

 annetaan toimivaa ADAMTS13

 Aloitettava viipymättä jos vahva epäily

 Korvausnesteenä jääplasmaa

 Päivittäiset hoidot, joskus jopa kahdesti/ vrk

 Hoitoja jatketaan, kunnes trombosyytit ovat  
> 150 x 109/L ja LD lähellä normaalia 2-3 vrk



MUUT HOIDOT

 kortikosteroidit

 näyttö epävarmaa, mutta käytetään laajasti

 vähentää ADAMTS13 inhibiittorin tuotantoa

 metyyliprednisoni iv 250-1000mg /vrk 3 päivää

 prednisoni po 1 mg/kg/vrk, puretaan pois muutamassa viikossa/ kuukaudessa

 rituximabi

 lisääntyvä näyttö hyödystä niin akuutissa kuin uusivassakin taudissa

 vaikutus B-soluihin 1-14 vrk:ssa, standardi 375 mg/m2 iv 

 plasmanvaihdossa poistuu ~65% (McDonald 2010), konsentraatioiden 
ylläpitämiseksi voidaan antaa 3-4 vrk:n välein

 annetaan heti TPEn jälkeen ja odotetaan ainakin 12 - 24 h ennen uutta TPE (Scully 2014)



 Anti-vWF nanobody caplacizumab

 Euroopassa lääkeviranomaisten hyväksyntä 2018, FDA 2019 

 sitoutuu vWF:iin estäen sen interaktion trombosyytteihin

 käytetään yhdessä plasmanvaihtojen kanssa

 suositellaan vaikeissa tapauksissa jo alkuvaiheessa, lievemmissä jos tauti uusii

 Scully et al, NEJM 2019 Hercules trial

 145 potilasta, kaksoissokko, kontrolloitu tutkimus

 Nopeampi trombosyyttien korjaantuminen 2.69 d / 2.88 d

 Vähemmän kuolemia

 Vähemmän TTP uusimista 12 % / 38 %

UUSIA HOITOJA



TMA: KOMPLEMENTTIVÄLITTEINEN

 aHUS diagnoosin varmistuminen

 ei TTP (ADAMTS13 >10%)

 ei STEC-HUS (F-Bakt-VIP neg)

 ei muuta sekundaarista syytä (lääkkeet, maligniteetti, tx, infektiot jne)

 Plasmanvaihtoon lähdetään kuten TTP:ssä odotellessa tarkentavia tutkimuksia

 Korvausnesteenä jääplasma, hoidot päivittäin alkuun

 Tärkeää ottaa kaikki näytteet ennen plasmanvaihtoja

 aHUS diagnoosin varmistuessa siirrytään ekulitsumabi-hoitoon, mikäli mahdollista

 Faktori H vasta-aineet poistuvat hyvin plasmanvaihdolla. Vasta-ainetuotantoa voidaan 
vähentää esim. rituksimabilla. Myös ekulitsumabi toimii näillä potilailla primaarivaiheessa.



1. Vahvasti immunisoituneet potilaat, riski hyperakuuttiin rejektioon

2. LD-munuaissiirteen saajat, joilla luovuttajaspesifisiä vasta-aineita (DSA)

3. ABO-epäsopiva munuaissiirto (ABOi)

4. Vasta-ainevälitteinen rejektio (AMR)

5. FSGS uusiutuminen munuaissiirron jälkeen

 Yleensä annetaan plasmanvaihtojen yhteydessä tai niiden jälkeen                                       
rituksimabia ja/tai IVIGiä vähentämään vasta-ainetuotantoa. 

 Myös muuta immunosuppressiivista lääkitystä tehostetaan.

PLASMANVAIHTO MUNUAISSIIRRON YHTEYDESSÄ



 Elinsiirtoa odottavan verestä pyritään ennen elävältä luovuttajalta tapahtuvaa siirtoa 
poistamaan anti-A tai anti-B vasta-aineita

 Aiemmin potilaille tehtiin splenektomia ennen munuaissiirtoa,                                                                 
nykyisin annetaan rituksimabia ja/tai IVIGiä

 Voidaan käyttää plasmanvaihtoa tai erityistä immunoadsorptiota
(esim. Glycosorb®, Therasorb®, Glycorex®), joka poistaa vain isohemagglutiniineja

 Hoitojen määrä riippuu vasta-ainetasoista, ennen siirtoa                                                                        
vasta-ainetiitterin tulisi olla alle 1:8

 Rutiininomaisista hoidoista siirron jälkeen on luovuttu,                                                                     
niitä tehdään vain jos vasta-ainetasot lähtevät nousuun

ABO EPÄSOPIVA MUNUAISSIIRTO



ABO-EPÄSOPIVAT SIIRROT HYKSISSÄ

Böhmig et al, Nat Rev Nephrol 2015 

500 mg

-4vk -2vk

3-7 hoitoa

tacro, MMF, MP

IVIG 

0.5g/kg

basiliksimabi
(päivät 0 ja 4)

MP 500mg iv



 Tähän mennessä tehty 8 ABO-epäsopivaa siirtoa, ensimmäinen 5/2017, viimeksi 20.11.19

 Raja siirtoon etenemiseen tiitteri alle 1:128, menetelmä muuttumassa jatkossa

 Tiitterit mitataan aina ennen ja jälkeen plasmanvaihdon

 Ennen siirtoa tavoite alle 1:8

 Tiitterien seuranta postoperatiivisesti, plasmanvaihto jos tiitteri yli 1:16

 Yhdelle suomalaisista tehty myös postoperatiivisia hoitoja

ABO-EPÄSOPIVAT SIIRROT HYKSISSÄ



 Jos siirrännäisbiopsiassa C4d + ja rejektio ja veressä DSA,                         
vasta-ainetasoja voidaan laskea plasmanvaihdolla tai 
immunoadsorptiolla

 Hoitoja joka toinen päivä, yleensä 7 kappaletta

 Immunosuppression tehostaminen                                                  
(kortisonipulssit, cya -> tacro)

 Hoitojen välissä rituksimabia,  päätteeksi IVIG

 Suomessa vuosina 2008-2018                                                                             
vasta-ainevälitteinen rejektio 2.8 % (n=2094)

VASTA-AINEVÄLITTEINEN REJEKTIO



 Uusiminen jopa 30 – 50 % siirteistä

 ”Circulating permeability factor” saa aikaan podosyyttivaurion

 Riskiä lisää sairastuminen nuorena, nopea ESRD progressio, aiempi residiivi

 Residiivinefroosi voi tulla hyvin nopeasti, jopa tunneissa - parissa viikossa

 ATG induktiossa voisi estää? Rituximabi?

 Profylaktinen plasmafereesi ei todennäköisesti auta

 Virustulehdukset tulee poissulkea (CMV, EBV, parvo, BK, hepatiitit, HIV)

 Iv-siklosporiini /ACEi /ARBs

 Plasmanvaihtoja aluksi päivittäin, sitten joka toinen päivä, sitten harventaen…

FSGS RESIDIIVI MUNUAISSIIRRON JÄLKEEN



 77 tutkimuksen meta-analyysi

 423 potilasta, joille tehty TPE residiivin yhteydessä

 Remissio tai partielli remissio 71 %, sama aikuisilla ja lapsilla

 Remission todennäköisyyttä lisäsivät:

 Miessukupuoli

 Hoidon alku kahden viikon kuluessa

 Proteinuria alle 7 g/vrk

 Iällä ja tx-tyypillä (LD/cadaver) ei vaikutusta

THE ROLE OF PLASMA EXCHANGE IN TREATING POST-TRANSPLANT FOCAL SEGMENTAL 
GLOMERULOSCLEROSIS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF 77 CASE-
REPORTS AND CASE-SERIES.
KASHGARY ET AL, BMC NEPHROLOGY 2016




