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Mistoqsijiet u tweġibiet dwar is-sospensjoni tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għal Octagam 
(immunoglobulina normali umana 5% u 10%) 
Riżultat ta’ proċedura skont l-Artikolu 107 tad-Direttiva 2001/83/KE 

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini temmet reviżjoni ta’ Octagam wara rapporti ta’ avvenimenti 

tromboemboliċi serji. Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija 

rrakkomanda li l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq kollha għall-mediċina jiġu sospiżi madwar l-

Unjoni Ewropea (UE) u li Octagam attwalment fis-suq jiġi rtirat. 

X’inhu Octagam? 

Octagam huwa soluzzjoni għal infużjoni (dripp fil-vina) li fiha immunoglobulina normali umana estratta 

mid-demm bħala s-sustanza attiva. L-imunoglobulini normali umani huma antikorpi (tipi ta’ proteini) li 

normalment jinstabu fid-demm li jgħinu lill-ġisem jiġġieled l-infezzjonijiet u mard ieħor.  

Octagam jintuża f’pazjenti li huma f’riskju ta’ infezzjoni minħabba li ma għandhomx biżżejjed antikorpi 

inklużi persuni bis-sindromu tal-immunodefiċjenza primarja, jew tfal li jitwieldu bis-sindromu tal-

immunodefiċjenza akkwiżita (AIDS). Jintuża wkoll f’persuni b’ċerti problemi immunoloġiċi bħal purpura 

tromboċitopenika idjopatika u f'pazjenti li kellhom trapjant tal-mudullun. 

Octagam huwa magħmul minn Octopharma. Huwa awtorizzat fl-Awstrija, fil-Belġju, fil-Bulgarija, f’Ċipru, 

fir-Repubblika Ċeka, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Finlandja, fi Franza, fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-

Ungerija, fl-Islanda, fl-Italja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Lussemburgu, f’Malta, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fin-

Norveġja, fil-Polonja, fil-Portugall, fir-Rumanija, fis-Slovakkja, fis-Slovenja, fi Spanja, fl-Isvezja u fir-

Renju Unit. 

Għalxiex ġie rivedut Octagam? 

F’Settembru 2010, l-aġenziji regolatorji tal-mediċini Ġermaniżi u Svediżi ssospendew l-

awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għal Octagam. Dan seħħ wara numru għoli mhux mistenni ta’ 

rapporti ta’ avvenimenti tromboemboliċi serji (problemi minħabba l-formazzjoni ta’ emboli fil-vini u l-

arterji) f’pazjenti li kienu qegħdin jieħdu l-mediċina. Dawn l-avvenimenti kienu maħsuba li kienu 

relatati ma’ problemi fil-manifattura tal-mediċina, u kienu jinkludu puplesija, infart mijokardijaku 

(attakk tal-qalb) u emboliżmu pulmonari (embolu fil-vina jew l-arterja li jissupplixxu l-pulmuni). 
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Kif mitlub mill-Artikolu 107, l-aġenziji Ġermaniżi u Svediżi nfurmaw lis-CHMP bl-azzjonijiet tagħhom 

sabiex il-Kumitat seta’ jħejji opinjoni dwar jekk l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għal Octagam 

għandhomx jinżammu, jinbidlu, jiġu sospiżi jew irtirati madwar l-UE. 

Liema dejta rreveda s-CHMP? 

Is-CHMP irreveda l-avvenimenti tromboemboliċi rrapportati u ħares lejn l-evidenza relatata mas-

sigurtà tal-mediċina. 

X’inhuma l-konklużjonijiet tas-CHMP? 

Is-CHMP innota li, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, kien hemm evidenza ċara ta’ żieda reċenti 

fl-avvenimenti tromboemboliċi assoċjati ma’ Octagam iżda li l-kawża eżatta tal-problemi ma setgħetx 

tiġi identifikata b’ċertezza. Is-CHMP għalhekk irrakkomanda li, minħabba t-tħassib dwar is-sigurtà 

b’Octagam, l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għall-mediċina jiġu sospiżi fl-UE. Waqt li l-

awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq huma sospiżi, Octagam ma jkunx disponibbli. Is-sospensjoni 

sejra tibqa’ fis-seħħ sakemm il-problema tiġi rranġata. 

X’inhuma r-rakkomandazzjonijiet għal min jippreskrivi u għall-pazjenti? 

 It-tobba għandhom jieqfu jużaw Octagam u jaqilbu lill-pazjenti tagħhom għall-kura alternattiva l-

aktar xierqa. 

 Pazjenti li għandhom xi mistoqsijiet għandhom ikellmu lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet deċiżjoni dwar din l-opinjoni fit-23 ta’ Mejju 2011.  

 

 


