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U  dospelých  pacientov sa najčastejšie stretávame  s  sekundárnymi imunodeficienciami , ktoré  

vznikajú poškodením už vyvinutého imunitného systému ako následok  rozličných patologických  

stavov- malignity, metabolických chorôb, nefropatií, infekcií, malnutrície, liekov (imunosupresíva, 

CHT, RT) . Spomedzi  primárnych protilátkových imunodeficiencií sa v dospelosti  najčastejšie 

stretávame s selektívnou  deficienciou  IgA (sIGAD) a  CVID   (Common Variable Immunodeficiency) 

. CVID je najčastejšou indikáciou pre imunosubstitúciu imunoglobulínmi v dospelosti . Jedinou 

možnosťou  liečby ochorenia je substitučná terapia t.j. náhrada  chýbajúcich imunoglobulínov. U 

nás  k substitúcii sú dostupné imunoglobulíny podávané cestou : IVIG, SCIG, fSCIG / kombinácia 

IVIG a SCIG/. Každá aplikačná forma má svoje výhody aj nevýhody.  Výhody SCIG aplikácie sú  : 

Väčšia sloboda pre pacienta- aplikuje  si sám / rod. príslušník/ v pohodlí domova vtedy,  kedy to 

vyhovuje jemu. Používame ju pre  pacientov so zlým venóznym prístupom. Má rovnakú účinnosť 

ako  IVIG,  ale väčšiu bezpečnosť /  menej NU , menšie riziko anafylaxií/. Udržuje stabilné hladiny 

IgG /absentuje riziko  infekcií  v poslednom týždni pred aplikáciou IVIG/ , navyše zníži sa riziko 

infekcie získanej v nemocnici . Nevýhody  SCIG aplikácie : Dajú sa podať len „ malé objemy „ , vysoká 

frekvencia  aplikácií  = veľa vpichov / u niektorých pacientov aj 3 a viac krát do týždňa, ob - deň /. 

Výhody  fSCIG aplikácie  : Kombinuje výhody IVIG / možnosť podať väčšie objemy/ a SCIG  / možnosť 

podať  sám doma  /  , navyše : menšia frekvencia aplikácií ako SCIG= menej vpichov,  ale zostávajú 

rovnaké ostatné výhody  ako pri SCIG :   Nevýhody fSCIG: Niektorí pacienti  horšie tolerujú  „ väčšie 

objemy“ , môžu sa objaviť  lokálne reakcie po aplikácii. V Európe  fSCIG používa  v súčasnosti 2658 

pacientov  a v SR 198 pacientov,   z toho 150 dospelých. / dáta od spol. Baxalta, s.r.o. Slovensko,  

august, 2017 /. Táto  prednáška bola podporená  firmou Baxalta  Slovensko,  s.r.o.  
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