
   
 

 
 

Αθήνα, Φθινόπωρο 2012 
 
 
Αναγκαιότητα διάθεσης γ-σφαιρίνης στους ασθενείς με Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια 
 
 
Η γ-σφαιρίνη είναι απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή φάρμακο για τους ασθενείς με 
Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με τα φάρμακα που σώζουν ζωές. Αυτό ισχύει απόλυτα για τους 
ασθενείς με ΠΑΑ, ιδιαιτέρως τους έχοντες αντισωματική ανεπάρκεια, στους οποίους και  
χορηγείται ως θεραπεία υποκατάστασης.  
 
Τους  τελευταίους μήνες δημιουργούνται σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία των ασθενών 
λόγω ελλειψής της. ∆ιευκρινίζεται ότι η πλειοψηφία των ασθενών υποβάλλεται σε θεραπεία με 
υποδόρια έγχυση γ-σφαιρίνης (SCIG), η οποία εφαρμόζεται κατ’ οίκον από τον ίδιο τον 
ασθενή ή τους γονείς του, αφού εκπαιδευτεί στο Νοσοκομείο. Η υποδόρια χορήγηση είναι 
σαφώς οικονομικότερη (υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία) από την ενδοφλέβια (IVIG) 
ενδονοσοκομειακή χορήγηση και απαλλάσσει την οικογένεια από τις συχνές εισαγωγές, και τα 
νοσοκομεία από το κόστος νοσηλείας. Οι ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και 
δραστηριοποιούνται φυσιολογικά στο σχολείο ή στις εργασίες τους. 
 
Τα σκευάσματα που διατίθενται διεθνώς είναι Hizentra & Vivaglobin της  εταιρείας CSL-
Behring, Subcuvia της BAXTER και Gammanorm της Octapharma. Αυτή την περίοδο στη 
χώρα μας είναι διαθέσιμο μόνο το Hizentra 
 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 η διάθεση του φαρμάκου γινόταν από τα κεντρικά φαρμακεία 
του ΕΟΠΥΥ που όμως σταμάτησε για οικονομικούς λόγους. Για τους ίδιους λόγους ούτε τα 
Νοσοκομεία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών.  Η αγορά του σκευάσματος 
από τους ασθενείς για την αναγκαία συστηματική θεραπευτική αγωγή δεν είναι δυνατή - η 
τιμή είναι απαγορευτική.  
 
Επισημαίνεται ότι η γ-σφαιρίνη είναι παράγωγο πλάσματος, αναγκαίο και αναντικατάστατο, 
ένα φάρμακο που σώζει ζωές. Η διακοπή της θεραπείας θα οδηγήσει τους ασθενείς σε 
επικίνδυνες – θανατηφόρες επιπλοκές.  
 
Είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί άμεση λύση για την ζωτικής σημασίας φαρμακευτική 
αγωγή των ασθενών με Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια. 
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