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Sajtóközlemény 

 
A plazma életet ment 
 

A plazmaadás jelentőségét gyakran alábecsülik. Mivel egyre több vérplazmára van szükség 

gyógyszerkészítéshez, a plazmaadás fontosabbá vált mint valaha. 

 
Bécs, 2018.10.09 – A humán vérplazmából készült termékek életet mentenek a klinikai gyakorlatban, az 
intenzív osztályokon és ritka betegségek esetében is. A fejlett és gyorsabb diagnosztikai lehetőségeknek 
köszönhetően a betegségeket nagyobb arányban és pontosabban lehet kimutatni, így egyre több ember 
kezelhető célirányosan. Következésképpen a vérplazma iránti igény egyre fokozódik, ezáltal a 
vérplazmaadás is egyre fontosabbá válik. A „Plazma Érdekközösség” (Interessengemeinschaft Plasma, IG 
Plasma), a „Plazmafehérje Terápiás Társaság” (Plasma Protein Therapeutics Association, PPTA) és az 
„Osztrák Gyógyszeripari Szövetség” (Pharmig) egy sajtótájékoztatón hívta fel erre a figyelmet. 
 

„Vérplazma nélkül, ma már nem élnék”, mondja Karin Modl, az ÖSPID (Primer Immunhiányos Betegek 
Osztrák Önsegítő Egyesülete) elnöke. Gyermekként gyakran beteg volt és már egy megfázás miatt is 
kórházba került, és az orvosok csak 38 éves korára derítették ki végre, hogy veleszületett immunhiányos 
állapotban szenved. Azóta kezelése részeként rendszeresen kap vérplazmakészítményeket, és manapság 
újra normális életet élhet. Karin Modl rámutat arra, hogy „bárki rászorulhat plazmaadásra élete bizonyos 
pillanatában.” A vérplazma ezért nem csupán sokoldalúan alkalmazható, hanem állandóan szükség van 
rá. 
Jelenleg csak Ausztriában 180.000 beteg szorul plazmakészítményekre. 
 
A plazmából készült gyógyszerek manapság általánosan alkalmazott készítményeknek számítanak az 
intenzív osztályokon. Az onkológiában bevezetett új kezelési eljárások szintén növelik a 
plazmakészítményekkel szembeni igényt. Ezenkívül számos olyan ritka betegség van, amelyben a 
szervezet nem, vagy csak elégtelen mennyiségben termel bizonyos plazmafehérjéket. „Az ilyen hiányok 
rendszerint súlyos, krónikus betegségekhez vezetnek, amelyek kezelés nélkül gyakran életveszélyesek”, 
mondja Dr. Elisabeth Förster-Waldl, egyetemi professzor, klinikai immunológus, gyermek- és ifjúsági 
szakorvos, a Bécsi Orvosi Egyetem Veleszületett Immunhiányos Betegségek Központ vezetője. „Ezenkívül 
a plazmából készült gyógyszereket súlyos sérülések következtében kialakult vérvesztés, májbetegségek, 
súlyos fertőzések, neurológiai betegségek, onkológiai betegségek, autoimmun betegségek és véralvadási 
zavarok esetén is alkalmazzák”, mondja Förster-Waldl professzor az alkalmazási területekkel 
kapcsolatosan. 
 
Mivel a plazmakészítmények nem állíthatók elő mesterségesen, a betegek embertársaik adományozási 
hajlandóságától függnek. „A plazmaadás elengedhetetlen ezeknek a gyógyszereknek a gyártásához. Nem 
tudjuk eléggé megköszönni az osztrák plazmaadóknak áldozatos tevékenységüket. Ezért országunkban 
mindent meg kell tennünk azért, hogy fenntartsuk a jelenlegi nagy volumenű adományozást és a donorok 
motiváltságát.”, magyarázza Dr. Matthias Gessner, az IG Plasma elnöke. Például egyetlen immunhiányos 
állapotban szenvedő beteg egy éves kezeléséhez akár 130 plazmaadásra is szükség lehet. 
Ez egyértelműen érzékelteti a plazmaadás fontosságát,” emeli ki Dr. Gessner. 
 

„Jelenleg világszerte körülbelül 42 millió liter plazmát adományoznak évente, ebből mintegy ötmillió litert 
Ausztriában úgynevezett frakcionáló létesítményekben közvetlenül gyógyszerré dolgoznak fel, majd végül 
nemzetközileg exportálják”, mondja Dr. Karl-Heinz Hofbauer, aki a Pharmig munkacsoportjának és a 
PPTA-nak a tagja valamint a bécsi Shire vállalat gyártási műveleti osztályának a vezetője. A világszerte 
alkalmazott plazmamennyiségből csupán mintegy 8 millió liter származik jelenleg az Európai Unióból. 
Ezzel szemben az EU-ban 12 millió liter plazmára van szükség a plazmából készült gyógyszerek 
gyártásához. 
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 „Ez azt jelenti, hogy a szükséges mennyiség legalább 40 százalékát nagyrészt az Egyesült Államokból 
importálják”, állítja Dr. Hofbauer. 
 
Ausztria példamutató szerepet játszik a plazmaadásban. Ezenkívül a globális plazmafeldolgozás több mint 
10 százaléka Ausztriában zajlik. „Ez egy igazi sikertörténet. Ausztria mindig is élen járt és most is élen jár a 
vérplazmából készült gyógyszerek gyártásában. Az 50-es évektől kezdve egészen napjainkig a 
gyógyszerészeti kutatás vérplazmakészítményekkel kapcsolatos ága és a készítmények gyártása szorosan 
kapcsolódik hazánkhoz. Ezt a sikertörténetet csak gyártók és plazmadonorok együttesen írhatjuk tovább. 
Végső soron bármelyikünkkel előfordulhat, hogy plazmafehérjékre szorulunk”, figyelmeztet Dr. Hofbauer. 
 
Tudnivalók az IG Plasma Érdekközösségről: Az IG Plasma az összes plazmagyűjtőt felölelő szövetség, 
amely összességében 17 plazmaközpontot üzemeltet Ausztriában. Az 1993-ban létrehozott IG Plasma 
képviseli tagjai közös érdekeit az Ausztriában végzett plazmaferezis tekintetében és a következő célokat 
tűzte ki: Plazmadonorok biztonságának, illetve a plazmát kapók biztonságának biztosítása a lehető 
legkiválóbb plazmaminőség révén, továbbá annak biztosítása, hogy Ausztria hozzájáruljon az európai 
vérplazmaellátáshoz. 
 
Tudnivalók a Plazmafehérje Terápiás Társaságról (PPTA): A Plazmafehérje Terápiás Társaság a magán 
plazma- és rekombinánsanalóg-gyártókat, továbbá a világ 750 plazmaközpontját tömörítő világszintű 
érdekcsoport, melyből 100 európai plazmaközpont, amelyek a PPTA-hoz társult Európai Plazma Szövetség 
(European Plasma Alliance) tagjai. A plazmakészítmények emberi plazmából származó egyedülálló 
biológiai gyógyszerek, amelyeket ritka, életveszélyes betegségek, így például hemofília vagy elsődleges 
(veleszületett) immunhiányos állapotok kezelésére alkalmaznak. A PPTA kezdeményezte a „How is Your 
Day” (Milyen a napja?) felvilágosító kampányt a plazmaadás(ok) fontosságának és a plazmakészítmények 
betegek életében betöltött szerepének bemutatására (link a videóhoz: 
https://www.youtube.com/watch?v=QTVPUNhxCcw). 
 

Tudnivalók a Pharmig Gyógyszeripari Szövetségről: A Pharmig az osztrák gyógyszeripari ágazat önkéntes 
érdekképviselete. A társaságnak jelenleg 120 tagja van (2018 októberi állapot), akik a gyógyszerpiac több 
mint 95%-át lefedik. A Pharmig és tagvállalatai igyekeznek biztosítani az egészségügyi szolgálat lehető 
legjobb gyógyszerellátását valamint a társadalmi és orvostudományi fejlődést a minőség és innováció révén. 
 
További kérdések feltehetők: 
Pharmig - Osztrák Gyógyszeripari Szövetség Kommunikációs és PR osztály vezetője 

Peter Richter, BA MA  

peter.richter@pharmig.at  

pharmig.at 

 

Köszönjük az „Osztrák Gyógyszeripari Szövetségnek”, hogy hozzájárult a sajtóközlemény magyarra történő 

fordításához, és honlapunkon való közzétételéhez.  
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