
Què cal saber sobre les PFA?
Camí a l’autosuficiència en plasma



 El plasma és un líquid transparent i lleugerament
groguenc que representa el 55% de la sang

 Al plasma es troben en suspensió les cèl·lules sanguínies:
glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes

 Està format principalment per aigua (90%), sals minerals
i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon
funcionament del l’organisme i entre les quals destaquen:

• Immunoglobulines.
• Factors de coagulació.
• Albúmina
• Alfa1 antitripsina         

 Dels 5 litres de sang que té de mitjana una persona
de 70 quilos, uns 3 litres són de plasma.

Camí cap a l’autosuficiència en plasma 





Obtenció



Selecció del donant. Criteris d’exclusió (T-DI-EM-001)

Procés. Diferències amb la donació de sang (temps i cadència)
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Ubicació de les PFA





on estem?

Hemoderivat
Litres plasma 

per 100% 
consum

Autosuficiència:
indispensable

Situació 
actual

IgG
(Plangamma®) 175.438 87.719 38%

Albúmina 
(Albuplan®) 70.685 92%

F VIII i antripsina
(Fandhi® i 

Prolasplan®)
61.780 100%

F.IX (F.IX®) 10.787 100%
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Necessitats de plasma per arribar a l’autosuficiència en Ig G

Autosuficiència en IgG (50% consum) 390.352 grams

Litres de plasma necessaris 87.719  litres

Litres de plasma que venen de les donacions de 
sang

55.000 
litres

Litres de plasma que cal que vinguin via 
plasmafèresis

32.719 
litres

Número de plasmafèresis necessàries 54.532

Camí a l’autosuficiència en plasma



ESPECIALITAT 
MÈDICA Descripció de la indicació

Dermatología

DER-ALTRES- Necrolisi epidèrmica tòxica, síndrome Stevens Johson

Hematología
HEM-Teràpia reposició mieloma múltiple amb hipogammaglobulinèmia secundària severa i infeccions recurrents

Hematología HEM-Teràpia reposició leucèmia limfàtica crònica amb hipogammaglobulinèmia secundària severa i infeccions recurrents

Hematología
HEM-Teràpia reposició leucèmia limfàtica crònica amb hipogammaglobulinèmia secundària severa i infeccions recurrents

Hematología HEM-Teràpia reposició leucèmia limfàtica crònica amb hipogammaglobulinèmia i infeccions recurrents

Hematología HEM-Teràpia reposició en trasplantament al·logènic de cèl mare hematopoètiques amb hipogammaglobulinèmia

Hematología
HEM-Immunomodulació – Trombocitopènia immune primària amb risc d’hemorràgia 

Hematología
HEM-Immunomodulació – Púrpura trombocitopènica immunitària (PTI) amb producció d’anticossos alterada

Hematología HEM-ALTRES-Linfohistiocitosi hemofagocítica/Síndrome hemofagocítica
Hematología HEM-ALTRES-Anèmia hemolítica autoimmune

Hematología
HEM-Púrpura trombocitopènica immunitària

infeccioses
MIR-Teràpia reposició immunodeficiència secundària amb infeccions greus o recurrents, tract antimicrobià ineficaç i fallida 
comprovada d’anticossos específics (PSAF)

Immunodeficiència MIR-Teràpia reposició immunodeficiència primària amb alteració de producció d’anticosos

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició per sínd immunodeficiència primària d’anticossos

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició per sínd de deficiència d’anticossos secundària

Immunodeficiència
MIR-Teràpia de reposició amb SIP - Hipogammaglobulinèmies congènites

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició amb SIP - Hipogammaglobulinèmies congènites

Immunodeficiència
MIR-Teràpia de reposició amb SIP - Agammaglobulinèmies

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició amb SIP - Agammaglobulinèmies

Immunodeficiència
MIR-Teràpia de reposició abans i després de trasplantament al·logènic de cèl mare hematopoètiques amb 
hipogammaglobulinèmia 

Immunodeficiència
MIR-Teràpia de reposició abans i després de trasplantament al·logènic de cèl mare hematopoètiques amb 
hipogammaglobulinèmia 

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició a SIP - Immunodeficiència variable comú

Immunodeficiència
MIR-Teràpia de reposició a SIP - Immunodeficiència severa combinada

Immunodeficiència MIR-Teràpia de reposició a SIP - Deficiència de subclasses d’IgG amb infeccions recurrents

Immunodeficiència MIR-ALTRES-Immunodeficiències secundàries 

Infecciosas MIR-Teràpia reposició en SIDA congènit i infeccions recurrents

   
    
    
       
     

        

    

     

       

       

    
      
 

  
         
   

   

  
  
    

     

      

       

         

      

    
     
       

           
        
        
          

 
   

      

          

           

           

         

          

        

         
  

  

  

              
   

        

       

        

       

       

      

      

              
 

              
 

        

        

            

  

       

Infeccioses MIR-ALTRES- Shock sèptic tòxic
Infeccioses MIR-ALTRES- Profilaxis post exposició xarampio
Infeccioses MIR-ALTRES- Profilaxis post exposició varicel.la
Infeccioses MIR-ALTRES- Profilaxis post exposició rubèola  en gestants
Infeccioses MIR-ALTRES- Profilaxis post exposició hepatitis A

Infeccioses MIR-ALTRES - Trombocitopènia associada a infecció VIH - adultos

Neurología NRL-Immunomodulació – Síndr Guillain Barré

Neurología NRL-Immunomodulació – Polirradiculoneuropatia desmineralitzant inflamatòria crònica

Neurología NRL-Immunomodulació - Polineuropatia desmineralitzant inflamatòria crònica, teràpia manteniment

Neurología
NRL-Immunomodulació - Polineuropatia desmineralitzant inflamatòria crònica, teràpia manteniment

Neurología
NRL-Immunomodulació – Neuropatia motora multifocal

Neurología NRL-ALTRES-Síndrome Susac (encelopatia, dèficit visual i auditiu)
Neurología NRL-ALTRES-Pioderma gangrenós

Neurología
NRL-ALTRES-Miastènia Gravis exacervacions

Pediatría PED-ALTRES-Malaltia hemolítica fetal i nounatal (icterícia hemolítica isoimmune en nounat)
Neurología NRL-ALTRES-Epilèpsia greu i refractària
Neurología NRL-ALTRES-Encefalitis autoinmune o paraneoplàsica
Neurología NRL-ALTRES-Dermatomiositis
Neurología NRL-ALTRES- Síndrome opsoclonus-mioclonus
Neurología NRL-ALTRES- Miopatías inflamatòries
Neurología NRL-ALTRES- Lupus Eritematós Sistèmic (LES)

Neurología
NRL-ALTRES - Síndrome miastèmic de Lambert-Eaton

Neurología NRL-ALTRES - Síndrome de la persona rígida

Neurología
NRL-ALTRES - Neuropatia desmineralitzant associada a paraproteines (IgM)

Neurología

NRL-ALTRES - Neuropatia desmineralitzant associada a paraproteines (IgG o IgA)

Infeccioses MIR-ALTRES - Neumonitis postrasplantament induïda per citomegalovirus

Pediatría PED-Immunomodulació – Malaltia de Kawasaki
Pediatría PED-ALTRES-Trombocitopènia al·loimmune: tractament en el nounat
Pediatría PED-ALTRES-Trombocitopènia al·loimmune: teràpia fetal (tractament a la mare)

Transplant CIR-ALTRES- Tractament desensibilitzador previ a un trasplant d'organ sòlid d'alt risc immunològic
Transplant CIR-ALTRES- Tractament desensibilitzador previ a un trasplant ABO incompatible
Transplant CIR-ALTRES- Tractament del rebuig humoral en transplantament d'organ sòlid
Transplant CIR-ALTRES- Tractament de la nefropatía per virus BK en transplantament renal



Moltes
Gràcies

Roser Vallès
rvalles@bst.cat
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