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Octagami (inimese normaalimmunoglobuliin 5% ja 10%) 
müügilubade peatamise teave 
Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107 kohase esildismenetluse tulemused 

Euroopa Ravimiamet on lõpetanud Octagami kohta tehtud esildise läbivaatamise, mis algatati seoses 

raskete tromboemboolianähtude teadetega. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee soovitas 

peatada kõik Octagami müügiload kogu Euroopa Liidus ja võtta turustatav ravim tagasi. 

Mis on Octagam? 

Octagam on infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus), mis sisaldab toimeainena inimverest eraldatud 

normaalimmunoglobuliini. Inimese normaalsed immunoglobuliinid on normaalses veres sisalduvad 

antikehad (teatud valgud), mis aitavad organismil võidelda nakkuste ja muude haigustega. 

Octagami kasutatakse patsientidel, keda ohustab infektsioon, sest nende veri ei sisalda piisavalt 

antikehi, sealhulgas primaarse immuunpuudulikkuse sündroomiga patsientidel ja omandatud 

immuunpuudulikkuse sündroomiga (AIDS) sündinud lastel. Samuti kasutatakse seda patsientidel, kellel 

on teatud immuunhäired, näiteks idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur, ja patsientidel, kellele on 

siiratud luuüdi. 

Octagami toodab ettevõte Octopharma. Octagam on heaks kiidetud Austrias, Belgias, Bulgaarias, 

Eestis, Hispaanias, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Luksemburgis, Lätis, Madalmaades, 

Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, 

Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Ühendkuningriigis. 

Miks Octagami andmed uuesti läbi vaadati? 

Saksamaa ja Rootsi ravimiametid peatasid Octagami müügiload 2010. aasta septembris. Sellele eelnes 

ebatavaliselt palju teateid rasketest tromboemboolianähtudest (trombide ehk soonesiseste 

verehüüvete tekkest põhjustatud probleemid) ravimit võtvatel patsientidel. Neid juhte, sealhulgas 

insulti, südameinfarkti ja kopsuembooliat, seostati ravimi tootmise probleemidega. 

Artikli 107 kohaselt teatasid Saksamaa ja Rootsi ravimiametid inimravimite komiteele oma tegevusest, 

et komitee saaks ette valmistada arvamuse selle kohta, kas Octagami müügiload tuleb kogu Euroopa 

Liidus jätta jõusse, kas neid tuleb muuta, kas need tuleb peatada või tühistada. 
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Mis andmed inimravimite komitee läbi vaatas? 

Inimravimite komitee vaatas läbi teatatud tromboemboolianähtude andmed ja tutvus ravimi 

ohutusandmetega. 

Mis on inimravimite komitee järeldused? 

Inimravimite komitee märkis, et olemasolevate andmete põhjal oli selge, et Octagamiga seotud 

tromboemboolianähtude arv on viimasel ajal suurenenud, aga probleemide täpset põhjust ei olnud 

võimalik kindlalt tuvastada. Komitee soovitas Octagami ebakindla ohutuse tõttu peatada ravimi 

müügiload Euroopa Liidus. Ajal, mil müügiload on peatatud, Octagami ei turustata. Peatamine kehtib 

seni, kuni probleem on lahendatud. 

Mis on komitee soovitused ravimit määravatele arstidele ja patsientidele? 

 Arstid peavad lõpetama Octagami kasutamise ja määrama patsientidele kõige sobivama muu ravi. 

 Küsimuste korral peavad patsiendid pöörduma arsti või apteekri poole. 

Euroopa Komisjon tegi sellel arvamusel põhineva otsuse 23. mail 2011. 

 

 


