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Spørgsmål og svar vedrørende suspenderingen af 
markedsføringstilladelserne for Octagam (humant normalt 
immunoglobulin 5 % og 10 %) 
Resultat af en procedure i henhold til artikel 107 i direktiv 2001/83/EF 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har foretaget en revurdering af Octagam som følge af 

indberetninger af alvorlige tromboemboliske hændelser. EMA's Udvalg for Lægemidler til Mennesker 

(CHMP) anbefalede, at alle markedsføringstilladelser for lægemidlet suspenderes i hele Den 

Europæiske Union (EU), og at man tilbagekalder det Octagam, der i øjeblikket er på markedet. 

Hvad er Octagam? 

Octagam er en infusionsvæske, opløsning (drop i en vene), som indeholder humant normalt 

immunoglobulin, der er udvundet af blod, som det aktive stof. Humant normalt immunoglobulin er 

antistoffer (en type proteiner), der normalt findes i blodet, og som hjælper kroppen med at bekæmpe 

infektioner og andre sygdomme.  

Octagam anvendes til patienter, som risikerer at få en infektion, fordi de ikke danner tilstrækkeligt 

med antistoffer, herunder personer med primært immundefektsyndrom eller børn, der er født med 

erhvervet immundefektsyndrom (AIDS). Det anvendes ligeledes til personer med visse 

immunsygdomme, såsom idiopatisk trombocytopenisk purpura, og til patienter, der har fået en 

knoglemarvstransplantation. 

Octagam fremstilles af Octopharma. Det er godkendt i Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den 

Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, 

Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, 

Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. 

Hvorfor blev Octagam vurderet igen? 

I september 2010 suspenderede de tyske og svenske lægemiddelkontrolmyndigheder 

markedsføringstilladelserne for Octagam. Det skete efter et uventet højt antal indberetninger af 

alvorlige tromboemboliske hændelser (problemer, som skyldes dannelsen af blodpropper i 

blodkarrene) hos patienter, der tager lægemidlet. Man mente, at disse hændelser hang sammen med 
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problemer med lægemidlets fremstilling, og de omfattede slagtilfælde, myokardieinfarkt (hjerteanfald) 

og lungeemboli (en blodprop i et blodkar, der forsyner lungerne med blod). 

Sådan som artikel 107 foreskriver, informerede de tyske og svenske lægemiddelkontrolmyndigheder 

CHMP om de foranstaltninger, de havde truffet, så udvalget kunne udarbejde en udtalelse om, hvorvidt 

markedsføringstilladelserne for Octagam burde opretholdes, ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i 

hele EU. 

Hvilke data vurderede CHMP? 

CHMP vurderede de indberettede tromboemboliske hændelser og så på dokumentationen i forbindelse 

med lægemidlets sikkerhed. 

Hvad konkluderede CHMP? 

CHMP bemærkede, at der på baggrund af den tilgængelige information var et klart bevis for en nylig 

stigning i antallet af tromboemboliske hændelser i forbindelse med Octagam, men at den nøjagtige 

årsag til problemerne ikke kunne fastlægges med sikkerhed. På grund af sikkerhedsproblemerne med 

Octagam anbefalede CHMP således, at markedsføringstilladelserne for lægemidlet suspenderes i EU. 

Octagam vil ikke være i handelen, så længe markedsføringstilladelserne er suspenderet. 

Suspenderingen vil vare ved, indtil problemet er blevet løst. 

Hvilke anbefalinger gives der til ordinerende læger og patienter? 

 Læger bør ikke længere ordinere Octagam, og de bør lade deres patienter skifte til en passende 

alternativ behandling. 

 Patienter, som har spørgsmål, bør henvende sig til deres læge eller på apoteket. 

Europa-Kommissionen traf en afgørelse på grundlag af denne udtalelse den 23. maj 2011.  

 

 


