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BOLI RARE: Date generale

• Bolile rare: la nivel individual sunt rare, la nivel colectiv sunt multiple
• 5-10% din populația globală (350-400 milioane de indivizi afectați)
• 80% sunt de natură genetică
• 50% din acestea afectează vârsta pediatrică
• Unele boli rare sunt tipuri de cancere solide rare și afecțiuni hematologice

maligne; multe dintre tulburări sunt excepțional de rare
• Multe afecțiuni rare sunt cronice, progresive și pun viața în pericol, cu opțiuni

limitate de tratament disponibile
• Bolile rare sunt greu de diagnosticat
• Un pacient va prezenta adesea simptome asociate cu afecțiuni mai frecvente,

motiv pentru care pot fi atât de dificil de diagnosticat
• Este posibil ca medicii să nu fi văzut niciodată o anumită boală rară înainte
• Cunoștințele medicale necesare pentru identificarea bolilor neobișnuite nu sunt

accesibile tuturor 2



Provocările asociate bolilor rare
Poate că nu este surprinzător faptul că, în ciuda progreselor tehnologice și medicale din
ultimii 10 ani, un diagnostic greșit sau o lipsă de cunoștințe rămân provocări semnificative
pentru persoanele cu o boală rară sau o afecțiune nediagnosticată.

 Datele epidemiologice reale
 Diagnosticul bolilor rare
 Accesul la servicii de îngrijire a sănătății și intervenții specifice bolii (bariere geografice,

bariere de tratament)
 Lipsa personalului clinic specializat și a infrastructurii specifice
 Lipsa resurselor ample pentru cercetarea și dezvoltarea asociate cu bolile rare
 Factori care țin de boală: heterogenitatea clinică, comorbiditatea și cursul variat al bolii

între diferiți pacienți cu boli rare care necesită foarte mult timp pentru a fi descoperite,
precum și un diagnostic diferențial al bolii
 Provocările personale cu care se confruntă pacienții cu boli rare și familiile acestora3



CĂILE SCHIMBĂRII în ultimii 15 ani

• Sporirea cunoștințelor privind epidemiologia bolilor rare, inclusiv recunoașterea
specificității bolilor rare;

• Dezvoltarea informațiilor pentru pacienți;
• Creșterea numărului profesioniștilor din domeniul sănătății și a publicului larg cu

privire la bolile lor;
• Instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a identifica mai bine

bolile rare;
• Organizarea mai bună a screeningurilor și accesarea testelor de diagnostic;
• Îmbunătățirea accesului la tratament și a calității îngrijirii pacienților;
• Continuarea eforturilor în favoarea medicamentelor orfane: să răspundă nevoilor

specifice persoanelor care suferă de boli rare;
• Promovarea cercetării privind bolile rare;
• Dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale 4



Diagnosticul bolilor rare înainte și după NGS

https://diagnostics.medgenome.com/rare-disease/5



PROVOCĂRI IN DOMENIUL BOLILOR RARE (I)

Răspândirea neuniformă a bolilor rare în diferite regiuni
• Nu există un tablou complet despre numărul real al persoanelor

afectate în diferite țări sau populații, deoarece nu există baze de
date/registre datele sunt incompleterealitatea deformată
Finanțarea
• Deoarece bolile rare afectează un număr mic de indivizi în raport cu

cancerul, bolile cardiovasculare și diabetul, ele sunt adesea
considerate priorități mai mici atunci când vine vorba de alocarea
finanțării  medicamentele necesare pentru tratarea bolilor rare
sunt desemnate ca medicamente orfane, ceea ce înseamnă, în esență,
că tratează afecțiuni medicale atât de rare  nu ar fi profitabil să le
producem și să le dezvoltăm.
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PROVOCĂRI (II)

Efectuarea de studii clinice pentru boli rare poate fi la fel de dificilă
• Aceste studii sunt vitale pentru a le arăta cercetătorilor ce

funcționează și ce nu, dar poate fi extrem de dificil să recrutezi
numărul necesar de cazuri de testare pentru ei atunci când sunt atât
de puțini pacienți care ar putea participa. Acest lucru face foarte
dificilă obținerea de rezultate fiabile din studiile clinice pentru boli
rare și înseamnă că acestea pot costa sute de milioane de dolari și pot
dura ani pentru a fi finalizate.
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Soluții inovatoare pentru bolile rare

Progresele tehnologice
Evoluțiile în cercetarea medicală
Analiza îmbunătățită a datelor
Noile moduri de a gândi medicamentele
Mai multe terapii genetice pentru boli rare au fost deja aprobate și

multe altele sunt în pregătire. Exemple de terapii genice aprobate:
amauroză congenitală Leber, atrofie musculară spinală, beta-talasemie

Aceste aspecte oferă speranțe în lupta împotriva bolilor rare!
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PROGRESE (I)

ÎN TRECUT
• Bolile rare au fost insuficient cercetate în

multe aspecte cu limite legate de:
- date epidemiologice bazate pe populație
- studiul etiologic al mecanismelor asociate

bolii
- studii de tratament clinic
- instrumente de diagnostic
- cercetare în domeniul serviciilor de

sănătate
- cercetări familiale/comunități și sociale

ACTUAL
• Domeniul cheie în cercetarea medicală: studiile asupra

cauzei bolii genetice și de mediu și interacțiunile lor
asupra bolilor rare

- studiile asupra bolilor rare au devenit curentul principal
din ramura în domeniul cercetării pediatrice

- politici și orientări privind bolile rare au fost emise în
diferite regiuni și țări

- creșterea sprijinului pentru finanțarea cercetării a
asigurat din ce în ce mai multă coordonare în diferite
discipline/domenii de management pentru a oferi
formarea celor mai bune practici

- conștientizarea bolilor rare a crescut calitatea vieții, iar
impactul care a rezultat asupra pacienților s-a
îmbunătățit, deși încă ne confruntăm cu provocări în
probleme medicale și non-medicale
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PROGRESE (II)
• Aplicații concentrate pe găsirea de noi utilizări pentru medicamentele existente
• Au fost dezvoltate noi metode de testare epidemiologică și clinică care promovează mai

eficient cercetarea mai eficientă și cercetarea efectivă a bolilor rare.
Noi metode de analiză statistică pentru a examina rezultatele din studiile clinice într-un mod
care compensează grupurile mici de pacienți și au dezvoltat chiar noi modalități de a-și
încadra studiile, astfel încât să poată atrage mai mulți pacienți. Acest lucru ar putea ajuta la
derularea de studii clinice pentru boli rare și mai ușor și mai accesibilă.
• Îmbunătățirile în precizia testelor genetice și utilizarea clinică a secvențierii genomului

accelerează acum și diagnosticarea bolilor rare.
Tehnologia oferă avantaje și pacienților cu boli rare. Internetul a favorizat accesul la
informație, ducând la o schimbare a asimetriei informaționale tradiționale între experți și
pacienți.
• Îmbunătățirea procesului de diagnosticare
Cu scopul de a oferi un diagnostic mai rapid, algoritmii de învățare automată (machine
learning algorithms) au fost utilizați în cadrul unor studii pilot pentru a lega simptomele
subtile și a semnala posibilele boli rare. 10



Activitatea de diagnostic boli genetice rare
CRGM Bucuresti

Componenta Pediatrie
INSMC Alessandrescu Rusescu

ANUL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(ian-feb)PANDEMIE

Nr. total consultatii
Cabinet genetica
Pacienti internati
+ 
Pacienti ambulator
varsta pediatrica

777 893 973 1113 1069 1192 1198 1353 200
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MESAJE FINALE
• A fi fără un diagnostic este o situație foarte dificilă pentru familii, deoarece

afectează sănătatea, supraviețuirea, calitatea vieții și, adesea, însăși identitatea
pacientului.

• Obținerea unui diagnostic, chiar dacă nu există tratament pentru boală, poate
ajuta cel puțin familia să înțeleagă cu ce se confruntă; poate începe să se
concentreze asupra modului de a gestiona boala și „noul lor normal”; permite
oferirea corectă și completă a sfatului genetic pentru familie.

• Odată cu progresele tehnologiilor genomice, rata de detectare a bolilor rare
genetice a crescut dramatic.

• Utilizarea tehnologiei și a rețelelor sociale poate acționa ca platforme
puternice pentru pacienți și specialiști pentru a construi rețele și a sprijini
comunități și poate oferi un cale utilă pentru acumularea de informații,
experiențe și cunoștințe valoroase într-un cadru real.

• NOI ORIZONTURI: Părinții construiesc companii biotehnologice, grupuri de
susținere a pacienților, platforme tehnologice și modele de date și aceștia sunt
noii pionieri care stau alături de comunitatea medicală și științifică. 12
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