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Otázky a odpovede týkajúce sa pozastavenia povolení na 
uvedenie na trh pre liek Octagam (normálny humánny 
imunoglobulín 5 % a 10 %) 
Výsledok konania podľa článku 107 smernice 2001/83/ES 

Európska agentúra pre lieky uskutočnila preskúmanie lieku Octagam, ktoré sa vykonalo na základe 

hlásení o závažných tromboembolických udalostiach. Výbor agentúry pre lieky na humánne použitie 

(CHMP) odporučil, aby sa v celej Európskej únii (EÚ) pozastavili všetky povolenia na uvedenie tohto 

lieku na trh a aby bol liek Octagam, ktorý je v súčasnosti na trhu, z trhu stiahnutý. 

Čo je liek Octagam?  

Liek Octagam je infúzny roztok (na kvapkanie do žily), ktorého účinnou látkou je normálny humánny 

imunoglobulín extrahovaný z krvi. Humánne normálne imunoglobulíny sú protilátky (typy bielkoviny), 

ktoré sa prirodzene vyskytujú v krvi a pomáhajú telu bojovať proti infekciám a iným chorobám.  

Liek Octagam sa používa u pacientov, u ktorých existuje riziko infekcie, pretože nemajú dostatočné 

množstvo protilátok, vrátane osôb so syndrómom primárnej imunodeficiencie, alebo detí narodených 

so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). Liek sa používa aj u osôb, ktoré majú určité 

poruchy imunitného systému, ako napríklad idiopatická trombocytopenická purpura, a u pacientov po 

transplantácii kostnej drene. 

Liek Octagam vyrába spoločnosť Octopharma. Liek je povolený v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, na 

Cypre, v Českej republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, na 

Islande, v Taliansku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Nórsku, Poľsku, 

Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. 

Prečo bol liek Octagam preskúmaný? 

V septembri 2010 regulačné úrady pre lieky v Nemecku a vo Švédsku pozastavili povolenie na 

uvedenie na trh pre liek Octagam. Uskutočnilo sa to na základe neočakávane veľkého množstva hlásení 

o závažných tromboembolických udalostiach (problémy v dôsledku tvorby krvných zrazenín v krvných 

cievach) u pacientov používajúcich tento liek. Predpokladalo sa, že tieto udalosti sú spojené 

s problémami súvisiacimi s výrobou lieku, a patrila k nim mŕtvica, infarkt myokardu (srdcový infarkt) 

a pľúcna embólia (zrazenina v krvnej cieve zásobujúcej pľúca). 
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Úrady v Nemecku a vo Švédsku v súlade s článkom 107 informovali výbor CHMP o svojom konaní, aby 

výbor mohol pripraviť stanovisko k tomu, či sa majú povolenia na uvedenie lieku Octagam na trh 

v celej EÚ zachovať, zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť. 

Aké údaje preskúmal výbor CHMP? 

Výbor CHMP preskúmal hlásené tromboembolické udalosti a dôkazy týkajúce sa bezpečnosti lieku. 

Aké sú závery výboru CHMP? 

Výbor CHMP poznamenal, že na základe dostupných informácií existuje jasný dôkaz o nedávnom 

zvýšení výskytu tromboembolických udalostí spojených s liekom Octagam, ale presná príčina týchto 

problémov sa nemôže s istotou určiť. Výbor CHMP preto odporučil, aby sa v EÚ pozastavili povolenia na 

uvedenie tohto lieku na trh vzhľadom na výhrady týkajúce sa bezpečnosti lieku Octagam. Kým budú 

povolenia na uvedenie lieku na trh pozastavené, liek Octagam nebude dostupný. Pozastavenie bude 

platiť dovtedy, kým sa problém neodstráni. 

Aké sú odporúčania pre pacientov a lekárov predpisujúcich tento liek? 

 Lekári majú prestať používať liek Octagam a majú zabezpečiť, aby ich pacienti prešli na 

najvhodnejšiu alternatívnu liečbu. 

 Pacienti, ktorí majú akékoľvek otázky, sa majú obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika. 

Európska komisia vydala rozhodnutie o tomto stanovisku 23. mája 2011.  

 

 


