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Jautājumi un atbildes par Octagam (5 % un 10 % cilvēka 
normālā imūnglobulīna) reģistrācijas apliecību darbības 
apturēšanu 

Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107. pantu veiktās procedūras iznākums 

Eiropas Zāļu aģentūra ir pabeigusi Octagam lietas pārskatīšanu, kas bija ierosināta par nopietniem 

trombemboliskiem traucējumiem saņemto ziņojumu dēļ. Aģentūras cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 

(CHMP) ieteica pārtraukt reģistrācijas apliecību darbību zālēm visā Eiropas Savienībā (ES) un atsaukt 

pašlaik tirgū esošo Octagam. 

Kas ir Octagam? 

Octagam ir šķīdums infūzijām (ievadīšanai pilienveidā vēnā), kas satur cilvēka normālo imūnglobulīnu, 

kas iegūts no asinīm aktīvas vielas veidā. Cilvēka normālie imūnglobulīni ir antivielas (olbaltumvielu 

veidi), kas dabīgi atrodamas asinīs un palīdz organismam cīnīties ar infekcijām un citām slimībām.  

Octagam lieto pacientiem, kuriem ir infekcijas risks, jo viņiem nav pietiekami antivielu, tostarp 

cilvēkiem ar primāru imūndeficīta sindromu vai bērniem, kuri piedzimuši ar iegūtu imūndeficīta 

sindromu (AIDS). To lieto arī cilvēkiem ar noteiktiem imūnsistēmas traucējumiem, piemēram, 

idiopātisku trombocitopēnisko purpuru, un pacientiem, kuriem ir veikta kaulu smadzeņu transplantācija. 

Octagam ražo Octapharma. Tas ir reģistrēts Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijas Republikā, 

Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īslandē, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, 

Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, 

Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. 

Kādēļ pārskatīja Octagam lietu? 

2010. gada septembrī Vācijas un Zviedrijas zāļu aģentūras apturēja Octagam reģistrācijas apliecību 

darbību. Pēc tam tika saņemts negaidīti daudz ziņojumu par nopietniem trombemboliskiem 

traucējumiem (problēmas, kas saistītas ar asins recekļu veidošanos asinsvados) pacientiem, kuri lieto 

šīs zāles. Uzskatīja, ka šie traucējumi ir saistīti ar problēmām zāļu ražošanā un ietvēra insultu, 

miokarda infarktu (sirdslēkmi) un plaušu emboliju (asins receklis asinsvadā, kas apgādā plaušas). 
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Saskaņā ar 107. pantā iekļautajām prasībām Vācijas un Zviedrijas aģentūras informēja CHMP par viņu 

rīcību, lai Komiteja varētu sagatavot atzinumu par to, vai Octagam reģistrācijas apliecības ES ir 

jāsaglabā, jāmaina, to darbība jāpārtrauc uz laiku vai pilnībā. 

Kādus datus CHMP pārskatīja? 

CHMP pārskatīja saņemtos ziņojumus par trombemboliskiem traucējumiem un vērtēja ar zāļu drošību 

saistītos pierādījumus. 

Kādi ir CHMP secinājumi? 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, CHMP pieņēma zināšanai, ka iegūti skaidri pierādījumi par nesen 

konstatētu trombembolisku traucējumu biežuma palielināšanos saistībā ar Octagam lietošanu, bet ka 

precīzs problēmu cēlonis droši nav nosakāms. Ņemot vērā bažas par drošību, lietojot Octagam, CHMP 

ieteica ES apturēt zāļu reģistrācijas apliecību darbību. Kamēr reģistrācijas apliecību darbība ir 

pārtraukta, Octagam nebūs pieejams. Darbība būs apturēta līdz problēmas novēršanai. 

Kādi ir ieteikumi zāļu parakstītājiem un pacientiem? 

 Ārstiem jāpārtrauc Octagam lietošana un jānomaina pacientiem terapija uz piemērotāko alternatīvo 

ārstēšanas veidu. 

 Pacientiem, kuriem ir radušies jautājumi, jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. 

Pamatojoties uz šo atzinumu, Eiropas Komisija pieņēma lēmumu 2011. gada 23. maijā.  

 

 


