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Plazmafehérjékkel kapcsolatos tények 

 
 

Mi is pontosan a plazma? 
A plazma a vér átlátszó, sárgás színű, folyékony alkotóeleme. A plazma 92%-ban vízből, 7%-ban 
fehérjéből és 1%-ban ásványi sókból áll. A teljes vértérfogat 60%-a plazmából áll. Egyedülálló 
biológiai összetétele miatt nem lehet mesterségesen előállítani. A plazmát véradásból származó teljes 
vérből, vagy egy automatizált folyamat, a gépi plazmaferezis útján lehet kinyerni. 
 

Melyek is a különösen fontos plazma-alkotóelemek? 
A VIII-as faktor, a IX-es faktor, a von Willebrand-faktor, az immunglobulinok, az alfa-1-antitripszin 
és az albumin néhány példa a plazmában megtalálható fehérjék közül, amelyek elengedhetetlenek a 
szervezet számára az immunrendszer megfelelő működéséhez és a véralvadáshoz. 
 

Mihez használják a plazmafehérjékből készült gyógyszereket? 
Albumin 
Súlyos mechanikus és égési sérülések, szív-tüdő problémák, megterhelő műtétek 
Intravénás immunglobulin (IVIG) 
Az immunrendszer veleszületett rendellenessége, autoimmun zavarok (pl. autoimmun eredetű 
trombocita-hiány), az idegrendszer krónikus gyulladásos betegségei  
Subcutan immunglobulin (SCIG) 
Veleszületett vagy szerzett antitesthiány 
Alfa-1-antitripszin 
Tüdőkárosodás (emfizéma azaz tüdőtágulat) az alfa-1-antitripszin veleszületett hiánya miatt 
Fibrinragasztó 
Vérzéscsillapítás és sebzáródás műtétek alatt és súlyos sérülések esetén 
Alvadási faktorok (pl.: II-es, VII-es, VIII-as, IX-es vagy XIII-as faktor) 
A- és B-típusú hemofília, Von Willebrand–Jürgens-szindróma, véralvadási zavarok, alvadási faktorok 
hiánya 
A poolozott, vírusinaktivált, majd lefagyasztott plazma (az összetevők szétválasztása nélkül) a máj-
elégtelenség, bizonyos alvadási zavarok kezelésére vagy a koncentrált formában nem elérhető 
alvadási faktorok (V-ös vagy XI-es faktor) hiányának pótlására alkalmazható. 
 

Miért van szükség plazmára bizonyos ritka betegségek kezeléséhez? 
Számos olyan ritka betegség van, amelyben a szervezet nem, vagy csak elégtelen mennyiségben 
termel plazmafehérjéket. Az ilyen hiányok rendszerint súlyos, krónikus betegségekhez vezetnek, 
amelyek kezelés nélkül gyakran életveszélyesek. 
 

Mire kell figyelniük a plazmaadóknak? 
A donor egészsége, valamint a begyűjtött plazma minősége elsőrendű. A plazmadonoroknak 
szigorú követelményeknek kell megfelelniük, és rendszeres orvosi vizsgálatokon, valamint vírusmarker 
teszteléseken kell átesniük. Ezenkívül az iparág önként vállalta, hogy megfeleljen a lehető 
legmagasabb minőségi követelményeknek, amelyek a szabályozó hatóságok szigorú szabályainál is 
szigorúbbak, mint például a „Minősített donor szabvány” és a „Vírusmarker szabvány”. 

 
Mennyi időt vesz igénybe a plazmafehérje-készítmények előállítása? 
A plazmafehérje-készítmények gyártása átlagosan 7–9 hónapig tart. A gyártási folyamat részét 
képezik a szennyeződések és kórokozók (pl. vírusok és baktériumok) eltávolítására szolgáló depléciós 
(megvonásos) eljárások, amelyek révén a készítmények megfelelnek a legmagasabb minőségi és 
biztonsági követelményeknek. Az értékes emberi vérplazma, mint alapanyag és a komplex gyártási 
eljárás szignifikánsan magasabb költségekhez vezetnek, mint a kémiailag előállított gyógyszerek 
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esetében. 
 

Egy beteg egy éves kezelésének biztosítása érdekében * 
elsődleges immunhiányos állapotban 130 plazmadonorra  
alfa-1-antitripszin-hiány esetében  943 plazmadonorra  
A-típusú hemofíliában  1237 plazmadonorra van szükség. 

*átlagosan 75 kg testtömegű felnőttek kezeléséhez 
 

A Pharmig (Osztrák Gyógyszeripari Szövetség) plazmafehérje munkacsoportja az összes 
gyógyszeripari plazmaterméket előállító vállalatot képviseli, továbbá szakértői testületként felelős a 

keretfeltételek biztosításáért Ausztriában és EU-szinten. A „Plazma Érdekközösség” 
(Interessengemeinschaft Plasma, IG Plasma) az ausztriai plazmaferezis központok érdekeit 
képviseli.  Az IG Plasma és a Pharmig képviselteti magát az Egészségügyi Minisztérium 
Vérbizottságában. Céljuk, hogy folyamatosan biztosítsák a hozzáférést a vérplazmából készült 
gyógyszerekhez, továbbá hogy lehetővé tegyék a hatékony plazmafehérje-terápiákat a betegek 

számára. A Plazmafehérje Terápiás Társaság (Plasma Protein Therapeutics Association, PPTA) 
nemzetközi szinten képviseli a plazmaferezis központokat és a plazmakészítmények gyártóit. 

 
Szójegyzék 
 

Albumin A plazmában legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje, amely 
különféle szállítási funkciókat lát el, szabályozza és stabilizálja a 
szervezet vízháztartását 

Alfa-1-antitripszin Plazmafehérje, amely védi a testszöveteket a gyulladásos 
folyamatokkal szemben 

Alvadási faktorok A vér alvadásához szükséges plazmafehérjék (pl. VIII-as faktor, IX-
es faktor, von Willebrand-faktor) 

Antikoagulánsok Alvadásgátló szerek 

Autoimmun betegség Olyan betegség, amelyben az immunrendszer a szervezet saját 
struktúráit támadja meg, ami súlyos gyulladásokhoz vezethet 

Elsődleges immunhiányos 
állapotok 

Az immunrendszer veleszületett gyengesége 

Fibrin A véralvadás hálószerű „ragasztóanyaga” 

Frakcionálás A plazma egyedi összetevőkre (fehérjék) való szétválasztása 

Hemofília Más szóval vérzékenység, véralvadási zavar 

Immunglobulinok Antitestek 

Másodlagos 
immunhiányos állapotok 

Az immunrendszer szerzett gyengesége 
 

Plazmaferezis A plazma gépi kinyerése a vérből a véradás folyamán 

Proteinek Fehérjék 

Ritka betegség 10 000 személy közül kevesebb, mint 5 embernél előforduló 
betegség 

Trombociták A véralvadáshoz szükséges vérlemezkék  

Tüdőemfizéma Krónikus tüdőkárosodás, a tüdőfunkció beszűkülése 

Vérplazma A vér folyékony összetevője (92% víz, 7% fehérje, 1% ásványi sók) 

Von Willebrand–Jürgens- 
szindróma 

Veleszületett vérzékenység  
 

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

fordításához, és honlapunkon való közzétételéhez.  

 


