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ELSŐDLEGES IMMUNHIÁNYOS ÁLLAPOTOK (PID) 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

Ritka betegségek kezelése 
A plazma a vér sárgás színű, folyékony alkotóeleme. Több száz 
fehérjét tartalmaz, így például antitesteket, amelyek a 
betegségekkel szembeni harcban játszanak szerepet, illetve a 
véralvadást szabályozó alvadási faktorokat. Amikor egy adott 
plazmafehérje nem áll rendelkezésre kellő mennyiségben, az 
érintett személy szervezete nem képes ellátni bizonyos 
létfontosságú funkciókat. Ez különböző krónikus és 
életveszélyes betegségekhez vezethet. 

A plazmafehérje-készítmények egyedi biológiai gyógyszerek a 
plazmafehérje-hiányban vagy -diszfunkcióban szenvedő 
betegek kezelésére. Ezek a betegségek nagyon kevés embert 
érintenek, így ritka betegségeknek tekintendők. Európában egy 
betegséget akkor tekintenek ritka betegségnek, ha 2000 ember 
közül 1-et érint1. 

Plazmafehérje-készítményre szoruló betegek 

(becsült) száma* 

OKOK ÉS TÜNETEK 

                           ELSŐDLEGES IMMUNHIÁNYOS ÁLLAPOTOK (PID)  

A vér összetétele 

55 44 1 % % % 

PLAZMA VÖRÖSVÉRTESTEK FEHÉRVÉRSEJTEK ÉS   

                                    TROMBOCITÁK 
- Immunglobulinok (antitestek) hiánya okozza 
- Az antitestek szabályozzák az immunrendszert és megelőzik a 

betegségeket 
- A betegek súlyos, krónikus és visszatérő fertőzésekben szenvednek 

 375 000²

 000

²² 00 
A plazma 
összetétele 

92 7 1 % % % 

VÍZ FEHÉRJÉK EGYÉB 
OLDATOK 

  HEMOFÍLIA  

- A betegséget az egyik véralvadási faktor hiánya okozza 
- Az alvadási faktorok a vérzések szabályozásában játszanak szerepet 
- A szervezet nem képes kontrollálni a vérzéseket, ami többek között 

ízületi károsodáshoz vezet 
- A betegség akár halálos kimenetelű is lehet, az agyban vagy 

létfontosságú szervekben kialakuló vérzések esetén 

 150 000⁴ 

Plazmafehérjék – 
példák 

IMMUNGLOBULINOK 
(ANTITESTEK) 

ALVADÁSI FAKTOROK 

C1-ESZTERÁZ-GÁTLÓ 

ALFA-1-PROTEINÁZ-
GÁTLÓ 

*750 000 000-s európai népességet alapul véve 

http://www.pptaglobal.org/ 

ALFA-1-ANTITRIPSZIN-HIÁNY 

 
- A betegséget az alfa-1-proteináz-gátló fehérje hiánya okozza 
- Az alfa-1-proteináz-gátló tüdővédő szerepet tölt be 
- A betegek krónikus tüdőemfizémában és májkárosodásban szenvednek 

 

   75 0006 
 

                       VELESZÜLETETT ANGIOÖDÉMA 

 
- A betegséget a C1-eszteráz-gátló fehérje (C1-INH) hiánya okozza 
- A C1-INH a gyulladásos folyamatok szabályozásában játszik szerepet 
- A betegeknél ödémák (súlyos duzzanatok) alakulnak ki 
- Halálos kimenetelű lehet a légutak elzáródása esetén 

 

   15 0005 
 

KRÓNIKUS GYULLADÁSOS DEMIELINIZÁCIÓS POLINEUROPÁTIA (CIDP) 

- A betegség oka tisztázatlan. Az immunrendszer megtámadja az 
idegeket borító hüvelyt (mielinhüvelyt) 

- A mielinhüvely károsodása miatt az agyból jövő jelek nem 
továbbítódnak a test többi részéhez 

- A betegek legyengülnek, végtagfunkció-kiesések és fokozódó fizikai 
károsodások alakulnak ki 

  33 7503 
 

 

²           Ritka  
      betegségek 
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PLAZMA 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

Emberi plazmából készülnek 

A donorplazma csak 

korlátozottan áll rendelkezésre 

A plazmafehérje-készítmények kiinduló anyaga nem áll 
rendelkezésre korlátlanul. A plazmafehérje-készítményeket 
nem szintetikus vagy kémiai anyagokból állítják elő, hanem 
emberi plazmából. A plazmát nem lehet laboratóriumokban 
mesterségesen előállítani. A plazmát kizárólag olyan 
egészséges plazmadonoroktól lehet begyűjteni, akik 
hajlandók időt áldozni az adományozásra. 

Engedély 

A „Plasma Master File“- (PMF-) igazolás keretében az EMA 
(Európai Gyógyszerügynökség) kiad egy engedélyt minden 
plazmaadó központ számára, így biztosítva, hogy a 
plazmaadományozás az európai jogszabályoknak 
megfelelően történjen. Ezenkívül minden plazmaközpont a 
helyi és országos hatóságok felügyelete alatt áll. Mielőtt 
forgalomba kerülnének, minden plazmából készült 
gyógyszert az Európai Unióban az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (EMA) kell engedélyeznie 
központilag vagy a tagállamok nemzeti hatóságainak 
helyileg. 

VS
. 

VS
. 

HAGYOMÁNYOS 
GYÓGYSZEREK 

Szintetikus vagy kémiai 
összetevőkből állítják elő. 

PLAZMAFEHÉRJÉK 

Az előállításhoz biológiai 
kiindulási anyagot használnak 

(emberi donorplazmát) 

A plazmafehérjék esetében az engedélyezési 
eljárás eltérő és bonyolultabb, mint a 

hagyományos kémiai gyógyszerek esetében. 

Plazmaadás 

A plazmát plazmaferezis útján gyűjtik be egészséges donoroktól, 
akik ezért költségtérítésben részesülhetnek. Plazmaferezissel 
leveszik a donor plazmáját, a maradék vérösszetevőt pedig 
visszaadják. 

Plazmát az Európai Unió több mint 100 plazmaközpontjában 
adományoznak. Begyűjtést követően az adományozott plazmát 
lefagyasztják, majd ultramodern gyárakban életmentő 
gyógyszereket állítanak elő belőle. 

AZ EGY BETEGRE JUTÓ ADOMÁNYOK BECSÜLT SZÁMA ÉVENKÉNT:  

130: 
900: 

1200:   

ALFA-1-ANTITRIPSZIN-HIÁNY 

HEMOFÍLIA 

http://www.pptaglobal.org/ 

          

                

               

 

    
    
  

  

  
 

 

  

ELSŐDLEGES IMMUNHIÁNYOS 

ÁLLAPOTOK 

 

http://www.pptaglobal.org/


BIZTONSÁG 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

A biztonság a 

legfontosabb 
A biztonságosság érdekében a plazmafehérje-

készítmények szigorú követelményeknek kell 

megfeleljenek. A plazmaadás és -feldolgozás 

során is különböző szigorú biztonsági 

intézkedéseket kell tenni, így biztosítható a 

gyógyszerek maximális biztonságossága. 

Az önkéntes ágazati előírások gyakran 
a jogszabályi követelményeknél is 
szigorúbbak. 2 

MINŐSÍTETT DONOR: 

3 2 

2 

ORVOSI 

VIZSGÁLAT 

NEGATÍV 

VÍRUSTESZTEK 

1 

Az aktuális gyártási protokollok 

rendkívül hatékonyan védenek a 

kórokozók ellen. 

A gyártók több mint 25 éve sikeresen biztosítják a 
gyógyszerek biztonságosságát a kórokozók 
tekintetében7. 

A protokollok továbbfejlesztése 
A hagyományos gyógyszerekkel vagy más biológikumokkal 

szemben a plazmafehérje-készítmények esetében a 

biztonsági protokollok folyamatosan fejlődnek az új és 

újonnan fellépő kórokozók miatt. 

A gyártóknak folyamatosan vizsgálatokat kell végezniük 

annak igazolására, hogy a vírusinaktiválási és -eltávolítási 

műveleteik az új patogének esetében is működnek. Például 

az utóbbi években a gyártók rengeteg időt és anyagi forrást 

fordítottak a Zika-vírussal kapcsolatos kutatásokra, hogy 

meggyőződjenek arról, hogy a vírus nem veszélyezteti a 

plazmafehérje-készítmények biztonságosságát8. 

http://www.pptaglobal.org/ 

 
A DONORKIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT 

KÓROKOZÓK 
KIKÜSZÖBÖLÉSE 

KÓROKOZÓK 
VIZSGÁLATA 
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MÁSOKTÓL 
ELTÉRŐEN 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

MÁSOKTÓL ELTÉRŐEN⁹ 

A plazmafehérje-készítmények előállítása 

rendkívül bonyolult folyamat 

A plazmafehérje-készítmények előállításához 7–12 HÓNAPRA van szükség. 
A gyártónak szigorú szabályozó hatósági követelményeknek kell megfelelnie, 
az állandó gyártási minőség és kórokozómentesség biztosításához. 

VÉGTERMÉK 

ALAPANYAG- 
ÉS GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK¹⁰ 

1 57 % % 
VS
. 

HAGYOMÁNYOS PLAZMAFEHÉRJÉK 
GYÓGYSZEREK 

HAGYOMÁNYOS GYÓGYSZEREK PLAZMAFEHÉRJÉK 

http://www.pptaglobal.org/ 
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VÉGTERMÉK 
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JELENTŐSÉG A BETEGEK       
SZÁMÁRA 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

Jelentőség a betegek számára 
Az egészségügyi költségek csökkentésével kapcsolatos viták 
során nem szabad szem elől téveszteni az életmentő 
gyógyszerek hozzáférhetőségének kérdését a ritka 
betegségekben szenvedő betegek számára. A plazmafehérje-
készítmények esetében nem alkalmazhatók univerzálisan 
alkalmazható megoldások, mivel ezeket a biológiai szereket 
nem lehet egymással felcserélni. 

A plazmafehérje-készítmények növelik az érintett betegek 
várható élettartamát, javítják az életminőségüket és 
csökkentik az életveszélyes szövődmények kockázatát. 

KÖZÖNSÉGES VARIÁBILIS 
IMMUNHIÁNYBAN (CVID = 
AZ IMMUNRENDSZER 
VELESZÜLETETT ZAVARA) 

szenvedő betegek 10 

éves túlélési aránya 11
 

Egy HEMOFÍLIÁS 

beteg várható 

élettartama12 

„Kezelés nélkül az életem valószínűleg teljesen más 
lenne. [...] Jelenleg már kilenc éve kezelnek, és a tüdőm 
állapota stabilizálódott, ez azt jelenti számomra, hogy 
sportolhatok egy keveset, és hogy a mindennapi 
munkámat úgy végezhetem, ahogyan én szeretném. 
Minőségi életet élhetek, tekintve, hogy nagyon mobilis 
vagyok, bárhova elmehetek, ahova csak szeretnék, 
nincs szükségem kerekesszékre, nincs szükségem 
oxigénre, és tudom, hogy holnap is ugyanolyan 
minőségi életet élek majd akárcsak ma.” 

Frank, alfa-1-antitripszin-hiányos beteg 

7
7 90% 
ÉV 

2008 2017 

78% 
1993 

37% 13 ÉV 1971 

ÉV „Állandóan beteg voltam, és egy csomó minden 
kimaradt az életemből, amit más gyerekek 
megtehettek. Első éves egyetemista koromban az 
állapotom meglehetősen gyors ütemben romlott, nem 
tudtam lépést tartani a többiekkel, és nagyon gyakran 
kaptam antibiotikumot. 
2008-ban felállították a diagnózist (CIVD) és az életem 
teljesen megváltozott miután szubkután 
immunglobulint kaptam. Még emlékszem arra, ahogy 
egyik reggel ébredéskor tombolt bennem az energia, 
amit őszintén szólva sohasem éreztem azelőtt. Nagyon 
hálás vagyok azért, hogy igazi esélyt kaptam az életre.” 

Janika, közönséges variábilis immunhiányos 
állapotban (CVID) (az immunrendszer veleszületett 
zavarában) szenvedő beteg 

1960 

1900 
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NEM 
FELCSERÉLHETŐK 

Plazmafehérje-készítmények: Természetüknél fogva egyediek 

Nem felcserélhetők! 
A plazmafehérje-készítmények esetében nem alkalmazhatók 
univerzálisan alkalmazható megoldások, ezek 
veszélyeztetnék a betegek egészségét. A farmakológiai 
tulajdonságok és az előállítás különbözősége, valamint a 
betegek kezelésre adott egyedi válasza miatt az egyes 
készítmények nem felcserélhetők.  

 

„[...] Figyelembe kell venni, hogy a 
humán eredetű immunglobulin-
készítmények különböznek 
egymástól a gyártási folyamatok 
tekintetében, ami befolyásolhatja a 
készítmények tulajdonságait és 
klinikai jellemzőit.”13

 

„Az immunglobulinok nem 
felcserélhetők, mivel nem 
generikumok, és a felíró orvosoknak 
mindig hosszú távon elérhető 
készítményekre van szükségük.”14 

„Fontos megjegyezni, hogy nincs 
olyan egyedi immunglobulin-
készítmény vagy speciális 
alkalmazási módszer, amely 
minden PID-beteg számára 
megfelelő lenne. [...] Minden 
országnak és immunológiai 
központnak az Ig-termékek széles 
skálájához kell hozzáférniük, hogy 
az összes immunhiányos beteg 
optimális ellátásban 
részesülhessen.“16

 

„Az intravénás immunglobulin (IVIg) 
készítmények nem tekinthetők 
azonosnak, és nem fordulhat elő, 
hogy egy specifikus IVIg-terméket 
adott indikációban használatos, más 
forgalomban lévő IVIg-termékek 
bizonyított biztonságossága és 
hatásossága alapján 
engedélyezzenek. 15

 

„A tisztított immunglobulin 
hatóanyaga minden termék 
esetében azonos, viszont jelentős 
eltérések vannak az egyes 
készítmények gyártási folyamatai 
között. Ezáltal egyedi termékek 
keletkeznek, amelyek nem 
felcserélhetők egymással.”17

 

„Létfontosságú, hogy minden 
véralvadási zavarban szenvedő 
beteg a termékek széles skálájához 
hozzáférjen, és hogy minden faktor 
készítményt fel lehessen írni, és 
ezek egészségbiztosítási 
támogatást kapjanak. 18
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FRAKCIONÁLÓ ÜZEMEK 

PLAZMAADÓ KÖZPONTOK 

4 
69 

17 
17 

Európai Plazma Szövetség (EPA) 

Munkahelyek 
Egy plazmaadó központban 15–30 embert 
alkalmaznak. 

A plazmaadó központok 

jelentősége a helyi 

gazdaság számára. 

A központok támogatják a helyi gazdaságot 
azáltal, hogy munkahelyeket hoznak létre, 
épületekbe és berendezésekbe fektetnek be, 

  és adót fizetnek. 

Tagok világszerte 

Az EPA (Európai 
Plazmaszövetség) által 
gyűjtött plazma 
mennyisége 2016-ban: 

 

Rendszeres plazmaadók 
Egy donor átlagosan évente 17,5-ször ad plazmát, ami 
alkalmanként másfél órát vesz igénybe. 

2,6 
MILLIÓ LITER 

http://www.pptaglobal.org/ 

17,5-ször 

1,5 ÓRA 
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PLAZMAADÓ KÖZPONT 

TÖBB EURÓPAI PLAZMÁRA 
VAN SZÜKSÉG. 

Köszönjük a „Plazmafehérje Terápiás Társaságnak” (PPTA), hogy hozzájárult ennek a 

dokumentumnak magyarra történő fordításához, és honlapunkon való közzétételéhez.  

 

http://www.pptaglobal.org/

