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Klausimai ir atsakymai dėl Octagam (žmogaus normaliojo 
imunoglobulino 5 % ir 10 %) rinkodaros teisių galiojimo 
sustabdymo 
Direktyvos 2001/83/EB 107 straipsnyje numatytos procedūros rezultatai 

Europos vaistų agentūra užbaigė vaistinio preparato Octagam peržiūrą, kurią paskatino pranešimai 

apie sunkius tromboembolijos reiškinius. Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas 

(CHMP) rekomendavo sustabdyti visų šio vaistinio preparato rinkodaros teisių galiojimą visoje Europos 

Sąjungoje (ES) ir atšaukti šiuo metu rinkoje esantį Octagam. 

Kas yra Octagam? 

Octagam yra infuzinis (į veną lašinamas) tirpalas, kurio sudėtyje esanti veiklioji medžiaga yra iš kraujo 

išskiriamas žmogaus normalusis imunoglobulinas. Žmogaus normalieji imunoglobulinai yra antikūnai 

(viena iš baltymų rūšių), kurių paprastai galima rasti žmogaus kraujyje ir kurie padeda organizmui 

kovoti su infekcijomis ir kitomis ligomis. 

Octagam skiriamas pacientams, kuriems kyla infekcijos pavojus, nes jų organizme yra nepakankamai 

antikūnų, įskaitant žmones, sergančius pirminiu imunodeficito sindromu, arba vaikus, nuo gimimo 

sergančius įgytu imunodeficito sindromu (AIDS). Preparatas taip pat skiriamas žmonėms, turintiems 

tam tikrų imuninės sistemos sutrikimų, pvz., sergantiems idiopatine trombocitopenine purpura, ir 

pacientams, kuriems persodinti kaulų čiulpai. 

Octagam gamina bendrovė „Octopharma“. Šio vaistinio preparato rinkodaros teisės suteiktos 

Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, 

Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, 

Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, 

Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 

Kodėl Octagam buvo peržiūrėtas? 

2010 m. rugsėjo mėn. Vokietijos ir Švedijos vaistų reguliavimo agentūros sustabdė Octagam 

rinkodaros teisių galiojimą. Tai padaryta gavus nenumatytai daug pranešimų apie sunkius 

tromboembolijos reiškinius (kraujagyslėse susidariusių kraujo krešulių sukeltas problemas), nustatytus 

šį vaistinį preparatą vartojantiems pacientams. Manyta, kad šie reiškiniai susiję su vaistinio preparato 



 
Klausimai ir atsakymai dėl Octagam (žmogaus normaliojo imunoglobulino 5 % ir 10 %) 
rinkodaros teisių galiojimo sustabdymo  

 

EMA/588737/2010 red.1 Psl. 2/2 
 

gamybos nesklandumais; pacientams buvo nustatyti šie tromboembolijos reiškiniai: insultas, miokardo 

infarktas (širdies smūgis) ir plaučių embolija (krešulys kraujagyslėje, kuria krauju aprūpinami plaučiai). 

Vadovaudamosi 107 straipsnyje nustatytu reikalavimu, Vokietijos ir Švedijos agentūros informavo 

CHMP apie savo veiksmus, kad komitetas galėtų parengti nuomonę dėl būtinybės išsaugoti Octagam 

rinkodaros teises, jas pakeisti, sustabdyti jų galiojimą arba panaikinti jas visoje ES. 

Kokius duomenis CHMP peržiūrėjo? 

CHMP peržiūrėjo duomenis apie tromboembolijos reiškinius, apie kuriuos buvo pranešta, ir susipažino 

su įrodymais, susijusiais su vaistinio preparato saugumu. 

Kokios yra CHMP išvados? 

CHMP atkreipė dėmesį į tai, kad remiantis turima informacija, yra akivaizdžių įrodymų, jog pastaruoju 

metu padaugėjo su Octagam susijusių tromboembolijos reiškinių, tačiau nustatyti tikslią šių problemų 

priežastį nepavyko. Todėl CHMP rekomendavo dėl su Octagam saugumu susijusių rūpestį keliančių 

klausimų sustabdyti šio vaistinio preparato rinkodaros teisių galiojimą ES. Kol Octagam rinkodaros 

teisių galiojimas bus sustabdytas, šio vaistinio preparatas nebus galima įsigyti. Išsprendus šią 

problemą, sustabdytas rinkodaros teisės galiojimas bus atnaujintas.  

Kokios rekomendacijos vaistus skiriantiems gydytojams ir pacientams? 

 Gydytojai turėtų nebenaudoti Octagam savo pacientams gydyti, o šį preparatą vartojantiems 

pacientams paskirti kitą tinkamiausią pakaitinę gydymo priemonę. 

 Iškilus klausimų pacientai turėtų pasikalbėti su savo gydytoju arba vaistininku. 

Europos Komisija sprendimą dėl šios nuomonės paskelbė 2011 m. gegužės 23 d. 


