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De ce IVIG – dincolo de “realitate”? 

 Boli in care sunt indispensabile (deficitele imunitatii umorale) 

 

 Prezente in tratamentul majoritatii bolilor autoimune sau 
inflamatorii sistemice 

 In situatii extreme/de salvare/de neresponsivitate  

 

 Cazuri foarte grave, pacient netransportabil intr-un centru tertiar 
- terapie de urgenta in spitalul teritorial! 

 

 Pot salva vieti! 

 

 Exista o situatia particulara a Romaniei! 

 

 

 



Date generale imunoglobuline  

 Preparate multiple: concentratia IgG/M/A,  

aditivi, stabilizatori etc.  

 

 

 Administrare: intravenoasa, subcutanata sau  

intramusculara (aprobari distincte pentru fiecare preparat) 

 



Mecanism de actiune 

Efectul de substitutie: 

- deficitele imune 

- protectia impotriva 

infectiilor prin administrare  

periodica (3- 4 sapt.) 

 

 

 



Mecanism de actiune 

Efectul de substitutie: 

- deficitele imune 

- protectia impotriva 

infectiilor prin administrare  

periodica (3- 4 sapt.) 

 

 

 

Efectele imunomodulatorii 

si antiinflamatorii:  

- celelalte indicatii  

- doze mai mari (4-5x) 

- oarecum “paradoxal” 

 



Neutralizarea autoanticorpilor 

Inhibarea caii complementului 

Efecte mediate la nivelul 

receptorilor Fc 

Cresterea clearance-ului 

autoanticorpilor patogeni 

Supresia citokinelor 

Neutralizarea superantigenelor 

Reducerea activitatii Ly B si T 

 

Efectele imunomodulatorii 

si antiinflamatorii:  

- celelalte indicatii  

- doze mai mari (4-5x) 

- oarecum “paradoxal” 

 

Mecanism de actiune 



 



 

“Rearanjarea” sistemului imun 



Doze 

 Mici: imunodeficiente 

 300-500 mg/kg la 3-4 saptamani pentru a reduce riscul de 

infectii, controla infectiile cronice, mentine nivelul tinta de Ig 

 administrarea subcutanata posibila/utila (farmacocinetica 

particulara; administrabile la domiciliu)  

 

 Mari: pentru efectele imunomodulatorii si antiinflamatorii 

 necesare pentru a obtine concentratii crescute care sa 

interfere cu sistemul imun 

 Boala Kawasaki 2 g/kg; doza administrata in 2-5 prize 



Indicatii aprobate de FDA 

 Sindroamele de imunodeficienta primara  

 Trombocitopenia autoimuna (PTI) 

 Imunodeficienta secundara din LLC 

 Infectia HIV in populatia pediatrica 

 Boala Kawasaki 

 Preventia rejetului de grefa si a infectiilor la pacientii cu transplant 

de celule stem/transplant renal 

 Polineuropatia inflamatorie demielinizanta cronica (Chronic 

inflammatory demyelinating polyneuropathy-CIDP) 

www.fda.gov 





Rol terapeutic clar 

 

Rol terapeutic “emergent” 

 

Circumstante exceptionale 

 



Rol terapeutic clar 

•dovezi “rezonabile” si 

opinia expertilor 

•prima linie de tratament 

•unicul tratament 



Rol terapeutic 

“emergent” 

•dovezi “variabile” 

•pacienti selectati 

•a doua sau a treia linie 

de tratament cand 

tratamentul initial/ 

standard a esuat, este 

intolerabil/contraindicat 

 



Circumstante 

“exceptionale” 

•Situatii de urgenta 

•Contraindicatii pentru alte 

terapii 

•Boli foarte rare 



Evolutia prescriptiilor… 



Foarte important !!! 

 Off-label in multe indicatii!  

www.anm.ro - RCP IG VENA 

http://www.anm.ro/


“off-label”  vs “on-label” 



Practica medicala 

Agentiile nationale care 
reglementeaza politica 

medicamentelor 

Aproba utilizarea unui 
medicament intr-o anumita 

circumstanta clinica 

Recomandarile societatilor 
savante/organismelor nationale 

abilitate 

Experienta clinica 

Particularitatile cazului  

Informarea stiintifica 



Practica medicala 

Agentiile nationale care 
reglementeaza politica 

medicamentelor 

Aproba utilizarea unui 
medicament intr-o anumita 

circumstanta clinica 

Aprobare reflectata in prospectul 
produsului si publicata in 

documentele agentiei  

Recomandarile societatilor 
savante/organismelor nationale 

abilitate 

Experienta clinica 

Particularitatile cazului  

Informarea stiintifica 

On-label=aprobare! 



Practica medicala 

Recomandarile societatilor 
savante/organismelor nationale 

abilitate 

Articolele de sinteza din reviste  

Lectura “critica” a studiilor originale 

Cazuri similare in literatura 

Agentiile nationale care 
reglementeaza politica 

medicamentelor 

Experienta clinica 

Particularitatile cazului  

Informarea stiintifica 

Tratatele de medicina 

Off-label= fara aprobare!  

 

DAR 

 

Recomandate de ghiduri, experti  

 

 

Sunt fara aprobare pentru ca nu 

exista studii/dovezi suficiente nu 

pentru ca nu sunt eficiente 



“off-label”  vs. “on-label” 

 
RECOMANDATE   VS.  APROBATE 



56% - off-label 



56% - off-label 



Situatia centrului nostru –  

pacienti adulti cu ID primara 
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Situatia ID in Romania – 2016 

Monitorul oficial 



Ce putem face in Romania?  

Cum putem avea Ig intr-un spital din Romania?  

 

 Programe nationale 

-doar pentru anumite boli (ID, neurologice, transplant) 

-licitatie/acord cadru 

 Achizitia directa de catre spital  

-trebuie sa existe pe piata (farmacii, distribuitori) 

-spitalul sa aprobe acizitionarea (in urgenta/inainte) 

 Donatii 

 Cumpararea directa de catre pacient/familie 

 



Ordinul nr. 767/2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, 
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 

La secţiunea A, capitolul III, subcapitolul IV, punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", titlul 

"Intervenţii", punctul 1) "Intervenţia pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:  

1) Intervenţia pentru asigurarea:  

a) prevenţiei şi tratamentului accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie, precum şi tratamentului cu chelatori de fier 

pentru bolnavii cu talasemie;  

b) tratamentului bolnavilor cu:  

b.1) scleroză multiplă;  

b.2) HTAP;  

b.3) mucoviscidoză (adulţi şi copii);  

b.4) tratamentul bolnavilor cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune: forme cronice (polineuropatie cronică 

inflamatorie demielinizantă, neuropatie motorie multifocală cu bloc de conducere, neuropatie demielinizantă 

paraproteinică, sindroame neurologice paraneoplazice, miopatie inflamatorie, scleroza multiplă - forme cu recăderi şi 

remisiuni la copii sub 12 ani, encefalita Rasmussen) şi forme acute - urgenţe neurologice (poliradiculonevrite acute, 

sindrom Guillan-Barre, miastenia - crize miastenice);  

b.5) scleroza laterală amiotrofică;  

b.6) osteogeneza imperfectă;  

b.7) boala Fabry;  

b.8) boala Pompe;  

b.9) tirozinemie;  

b.10) epidermoliză buloasă;  

b.11) sindromul Prader Willi;  

b.12) mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter);  

b.13) mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);  

b.14) afibrinogenemie congenitală;  

b.15) sindrom de imunodeficienţă primară.  

Activităţile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor şi unităţile care realizează intervenţia 1) lit. a) şi lit. b) pct. b1)-b11) 

sunt prevăzute în secţiunea B.  Începând cu trimestrul II al anului 2012, medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu 

mucopolizaharidoză tip II, mucopolizaharidoză tip I, afibrinogenemie congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară sunt 

finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."  

 



a)Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj 

Napoca – coordonator tehnic la nivel national 

b)Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;  

c)Spitalul Judeţean Bacău;  

d)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;  

e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi;  

f)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;  

g)Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;  

h)Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;  

i)Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;  

j)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;  

k)Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;  

l)Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti;  

m)Spitalul Clinic de Urgenţă Arad;  

n)Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;  

o)Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Ordinul Nr.72 din 19.03.2012 
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.591/1.110/2010 
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 03 aprilie 2012 



www.harta-romaniei.org 

2012 



Provocari specifice Romaniei daca 

ar exista Ig 
 Licitatia castigata/acordul cadru este pentru un produs! (daca pe 

piata exista alt preparat, trebuie reluata procedura – timp)! 

Posibila solutie (temporara) – licitatia centralizata! 

 

 Unii pacienti nu tolereaza produsul castigator al licitatiei! 

Referate pentru achizitionarea unui alt preparat! 

 

 Flacoanele programele nationale nu pot fi utilizate la alti pacienti! 

Ce facem daca este o urgenta?  

-Alegerea medicului: fisc/audit/amenzi/penal vs malpraxis;  

-Daca decide sa administreze off-label + evolutie nefavorabila: 

malpraxis ca a administrat off-label;  

 

 

 

 

 



Provocari specifice Romaniei daca 

ar exista Ig 

 Situatii de urgenta/amenintatoare de viata (in 

provincie de exemplu)?  

-Ideal: sa fie in farmacia spitalului permanent!  

-Real: nu exista in farmacia spitalului! 

-Pacient transportabil: transferul pacientului (intr-un spital care are) 

-Pacient netransportabil: se aduce de undeva Ig!  

-MS: e-mail si numar de telefon pentru situatii de urgenta!  

-Cursa contracronometru! 
 

 Alocarea fondurilor ca sa achizitionezi in program 

national: INSUFICIENTE! De ex. 2018: 1/6 din suma 

solicitata; rectificare in august! 



Provocari specifice Romaniei cand nu 

exista Ig/aprovizionare inconstanta  

 Aici suntem acum! 
 

 Cumpararea directa de catre minister din strainatate 

(cazul Pentaglobin) – timp!  
 

 Producerea in tara (fractionarea plasmei) – timp pina 

la implementare! Decizie politica! 
 

 Cumpararea de catre pacienti din strainatate! (Atentie! 

Daca face reactie adversa la un preparat neinregistrat 

in Romania…) 

 

 

 

 

 



Ce trebuie facut? 

 Ig trebuie sa existe pe piata libera (farmacii, distribuitori) 

nu doar in programe; ideal mai multe preparate!  

 Factorii de decizie: toate eforturile pentru a realiza acest 

obiectiv!  

 Politici atractive de atragere pe piata din Romania  

 Achizitia directa de catre MS 

 Producerea in tara 

 Alocarea corecta a fondurilor – suma corecta si la timp 

(foarte simplu in programe; mai greu in alte situatii) 

 Ghid de prescriptie pentru Romania  

 



 

#imunoglobuline 

 

 


