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Frågor och svar om det tillfälliga upphävandet av 
godkännandena för försäljning av Octagam (humant 
normalt immunglobulin 5 % och 10 %) 
Resultat av ett förfarande enligt artikel 107 i direktiv 2001/83/EG 

Europeiska läkemedelsmyndigheten har avslutat en granskning av Octagam som igångsattes på grund 

av rapporter om allvarliga tromboemboliska händelser. Myndighetens kommitté för humanläkemedel 

(CHMP) har rekommenderat att alla godkännanden för försäljning av läkemedlet tillfälligt ska upphävas 

i hela Europeiska unionen (EU) och att Octagam som för närvarande finns på marknaden ska 

återkallas. 

Vad är Octagam? 

Octagam är en infusionsvätska (ges som dropp i en ven) innehållande humant normalt immunglobulin, 

som utvunnits ur blod, som den aktiva substansen. Humana normala immunglobuliner är antikroppar 

(en typ av proteiner) som normalt finns i blodet och som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och 

andra sjukdomar. 

Octagam används hos patienter som riskerar att få infektioner för att de inte har tillräckligt med 

antikroppar, samt hos personer med primärt immunbristsyndrom eller barn med medfött förvärvat 

immunbristsyndrom (Aids). Det används också hos personer med vissa immunsjukdomar såsom 

idiopatisk purpura och hos patienter som har fått benmärgstransplantation. 

Octagam tillverkas av Octopharma. Det är godkänt för försäljning i Belgien, Bulgarien,  Cypern, 

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Island, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, 

Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Varför granskades Octagam? 

De tyska och svenska läkemedelsmyndigheterna upphävde tillfälligt godkännandena för försäljning av 

Octagam i september 2010. Detta skedde efter ett oväntat stort antal rapporter om allvarliga 

tromboemboliska händelser (problem på grund av bildning av blodproppar i blodkärlen) hos patienter 
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som tog läkemedlet. Dessa händelser ansågs ha samband med problem med läkemedlets tillverkning 

och omfattade stroke, hjärtinfarkt och lungemboli (blodpropp i ett blodkärl som försörjer lungorna). 

I enlighet med kraven i artikel 107 informerade de tyska och svenska myndigheterna CHMP om sina 

åtgärder, så att kommittén kunde utarbeta ett yttrande om huruvida godkännandena för försäljning av 

Octagam skulle behållas, ändras, tillfälligt upphävas eller återkallas i hela EU. 

Vilka data har CHMP granskat? 

CHMP granskade de rapporterade tromboemboliska händelserna och tittade på bevis relaterade till 

läkemedlets säkerhet. 

Vilka slutsatser drog CHMP? 

Baserat på tillgänglig information konstaterade CHMP att det fanns tydliga bevis för en nyligen 

inträffad ökning av tromboemboliska händelser i samband med Octagam, men att den exakta orsaken 

till problemen inte med säkerhet kunde fastställas. På grund av säkerhetsproblemen med Octagam 

rekommenderade därför CHMP att godkännandena för försäljning av läkemedlet tillfälligt skulle 

upphävas i EU. Under tiden godkännandena för försäljning tillfälligt är upphävda kommer Octagam inte 

att vara tillgängligt. Det tillfälliga upphävandet kommer att vara kvar tills problemet har rättats till. 

Vilka är rekommendationerna för förskrivare och patienter? 

 Läkare bör sluta att använda Octagam och låta sina patienter byta till lämpligaste alternativa 

behandling. 

 Patienter som har frågor bör tala med läkare eller farmaceut. 

Europeiska kommissionen utfärdade ett beslut om detta yttrande den 23 maj 2011. 

 

 


