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VI.2 Avsnitt i en sammanfattning för allmänheten 

IV.2.1 Översikt om sjukdomsepidemiologi 

En av njurens uppgifter är att tillverka erytropoetin, ett hormon som stimulerar 

benmärgen till att bilda fler röda blodkroppar. När njurfunktionen försämras tillverkas för 

lite erytropoetin, vilket leder till anemi (blodbrist; för få röda blodkroppar). De flesta 

patienter som står på dialys har anemi. Långvarig njursvikt förekommer hos både män 

och kvinnor och sannolikheten att utveckla njursvikt ökar med åldern. Risken för att 

drabbas av anemi är högre för yngre, svarta, diabetespatienter som står på dialys eller 

patienter som nyligen har varit inlagda på sjukhus. De patienter som inte står på dialys, 

men som drabbas av anemi, är oftare kvinnor som inte har kaukasiskt ursprung och som 

är något äldre. Hos patienter med njursvikt är anemi kopplat till hjärt- och kärlproblem, 

vilket kan leda till dödsfall. 

Anemi är också vanligt hos patienter med cancer och kan orsakas eller förvärras av 

kemoterapi, strålbehandling, infektion, dålig kosthållning, blödningar, tumörceller i 

benmärgen och andra faktorer. En av de vanligaste biverkningarna av kemoterapi är att 

benmärgen hindras från att tillverka tillräckligt med blodkroppar. Mot slutet av 

behandlingen med kemoterapi, speciellt om patienten har fått mycket kemoterapi, kan 

han eller hon drabbas av anemi. Detta är vanligare hos kvinnor än hos män. 

Förekomsten av anemi ökar med åldern.  

Symtomen på anemi är bland annat trötthet, svaghet och andnöd. 

IV.2.2 Sammanfattning av behandlingsfördelarna 

Darbepoetin alfa (Aranesp®) är ett godkänt läkemedel för behandling av symtomgivande 

anemi hos: 

 vuxna och barn med kronisk njursvikt (långvarigt nedsatt njurfunktion som förvärras 
med tiden) 

 vuxna som behandlas med kemoterapi mot ”icke-myeloid” cancer (cancer som inte 
uppkommit i benmärgen). 

Darbepoetin alfa ökar produktionen av röda blodkroppar och fungerar på samma sätt 

som det kroppsegna erytropoetinet. Det finns flera andra läkemedel som verkar på 

samma sätt som darbepoetin alfa och denna läkemedelsgrupp kallas för 

erytropoesstimulerande läkemedel (ESA). Darbepoetin alfa har längre verkningstid än de 

flesta andra ESA (korttidsverkande ESA), vilket innebär att det inte behöver ges lika ofta. 
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Hos patienter med kronisk njursvikt jämfördes darbepoetin alfa först med 

korttidsverkande ESA i 4 studier med över 1200 patienter. Darbepoetin alfa ökade och 

bibehöll halterna av de röda blodkropparna lika bra som korttidsverkande ESA hos 

patienter med kronisk njursvikt. Detta var fallet även om darbepoetin alfa gavs mer sällan 

än de korttidsverkande ESA. Ytterligare studier har visat att darbepoetin alfa kan 

korrigera och bibehålla nivåerna av de röda blodkropparna hos vissa patienter till och 

med när det ges med ännu längre intervaller (upp till en gång per månad) än i de 

inledande studierna (en gång per vecka eller varannan vecka).  

Hos patienter med cancer jämfördes darbepoetin alfa först med placebo (behandling 

utan aktiv substans) i 2 studier med 669 patienter som behandlades med kemoterapi 

mot olika typer av cancer, som lungcancer, myelom och lymfom. Det huvudsakliga 

måttet på effekt var en minskning av antalet patienter som behövde blodtransfusioner, 

vilket annars kan ge en tillfällig ökning av de röda blodkropparna. Bland 

cancerpatienterna som behandlades med kemoterapi var det färre patienter bland dem 

som fick darbepoetin alfa som behövde blodtransfusioner jämfört med dem som fick 

placebo. 

IV.2.3 Okända parametrar relaterade till behandlingsfördelarna 

Sedan studierna med darbepoetin alfa först inleddes har ungefär 18 600 patienter med 

njurproblem och 6700 cancerpatienter deltagit i kliniska prövningar sponsrade av 

Amgen. Kunskapen från dessa samt från det stora antal patienter (motsvarande totalt 

> 4,4 miljoner patientår) som har fått det godkända läkemedlet sedan darbepoetin alfa 

först marknadsgodkändes år 2001, har lett till att fördelarna med darbepoetin alfa är väl 

förstådda. 
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VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsbetänkligheter 

Viktiga identifierade risker 

Risk Vad är känt Förebyggande åtgärder 

Högt blodtryck 

(hypertoni, däribland 

hypertensiv kris) 

Högt blodtryck drabbar upp till 

ungefär 80 % av patienterna med 

kronisk njursvikt och 40 % av 

patienterna med cancer. I kliniska 

studier var högt blodtryck en 

biverkning av behandlingen med 

darbepoetin alfa hos ≥ 1 av 10 

patienter med kronisk njursvikt 

och hos < 1 av 10 

cancerpatienter. Ett förhöjt 

blodtryck kan bero på en snabb 

ökning av hemoglobin (röda 

blodkroppar) i blodet och är 

också en känd biverkning av 

många cancerläkemedel. Högt 

blodtryck kan leda till 

hälsoproblem som hjärtproblem, 

stroke och förvärrad kronisk 

njursvikt. 

Patienter ska inte ta darbepoetin 

alfa om de har högt blodtryck som 

inte hålls under kontroll med hjälp 

av läkemedel. Hos patienter med 

kronisk njursvikt ska blodtrycket 

kontrolleras ofta under 

behandlingen med darbepoetin 

alfa, särskilt i början av 

behandlingen. Patienterna ska tala 

om för läkare om de drabbas av 

symtom som kraftig huvudvärk, 

dåsighet, förvirring, synproblem, 

illamående, kräkningar eller anfall 

(kramp). Dessa kan vara tecken på 

högt blodtryck. Det är viktigt att 

läkare och patienter följer 

dosanvisningarna för darbepoetin 

alfa och håller hemoglobinhalterna 

inom det rekommenderade 

intervallet. 

Blodproppar 

(tromboemboliska 

händelser) (i 

venerna, endast hos 

patienter med 

njursjukdom).  

Patienter med njursvikt och som 

tidigare har haft en blodpropp, 

genomgått en operation eller är 

orörliga under en längre tid samt 

cancerpatienter, löper högre risk 

att drabbas av blodproppar. Det 

är vanligast att blodproppar i 

venerna (djup ventrombos) 

uppstår i benen. Men delar av 

blodproppen kan brytas loss och 

vandra till andra delar av 

kroppen. Blodproppar i lungan 

kan orsaka andningssvikt, vilket i 

sin tur kan leda till sjukhusvistelse 

eller dödsfall. Baserat på de 

studiedata som finns anses 

blodproppar vara en mindre 

vanlig biverkning av darbepoetin 

alfa hos patienter med kronisk 

njursvikt och en vanlig biverkning 

hos patienter med cancer.  

Bildningen av blodproppar kan 

kopplas till hur snabbt hemoglobin 

(koncentrationen av röda 

blodkroppar) korrigeras och till 

höga halter hemoglobin i blodet. 

Det är därför viktigt att läkare och 

patienter följer dosanvisningarna 

för darbepoetin alfa och att 

hemoglobinhalterna hålls inom det 

rekommenderade intervallet. 

Friska personer ska inte använda 

darbepoetin alfa, eftersom det kan 

orsaka kärlproblem. 
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Viktiga identifierade risker (fortsättning) 

Risk Vad är känt Förebyggande åtgärder 

Anfall eller kramper  

(konvulsioner) 

Anfall kan förekomma hos patienter 

med farligt högt blodtryck eller en 

plötslig ökning av det arteriella 

blodtrycket, infektion eller epilepsi. 

Anfall kan också vara relaterade till 

tumörer eller blödningar i hjärnan 

samt till kemoterapi som ges direkt i 

vätskan som omger hjärnan och 

ryggmärgen. Konvulsioner kan leda 

till skador och till ett tillstånd (status 

epilepticus) som i sin tur kan leda till 

dödsfall eller permanent 

funktionsnedsättning. Baserat på de 

studiedata som finns anses 

konvulsioner vara en mindre vanlig 

biverkning av darbepoetin alfa. 

Patienter ska tala om för läkare 

om de har epilepsi eller har haft 

konvulsioner (kramper eller 

anfall). Darbepoetin alfa ska ges 

med försiktighet till dessa 

patienter och läkare ska 

övervaka dem noga för tidiga 

symtom på neurologiska 

problem. Förhållandet mellan 

anfall och hur snabbt hemoglobin 

korrigeras är oklart. Det är 

emellertid viktigt att läkaren och 

patienten följer dosanvisningarna 

för darbepoetin alfa och att 

hemoglobinhalterna kontrolleras 

regelbundet.  

Allergiska reaktioner 

(hypersensitivitet) 

Allergiska reaktioner mot 

darbepoetin alfa är bland annat 

hudutslag och klåda. I sällsynta fall 

kan dessa reaktioner vara allvarliga, 

som svullnad i ansiktet och svalget 

samt andningssvårigheter, och då 

vara dödliga om de inte behandlas 

omedelbart. Baserat på de 

studiedata som finns anses 

allergiska reaktioner vara en mycket 

vanlig biverkning av darbepoetin 

alfa. Svåra reaktioner har 

förekommit hos patienter på 

sjukhus. 

Patienter som tidigare har 

drabbats av allergiska reaktioner 

mot darbepoetin alfa, andra ESA 

eller andra innehållsämnen i 

detta läkemedel ska inte 

använda darbepoetin alfa. 

Personer med latexallergi ska 

känna till att den förfyllda 

sprutans grå nålskydd innehåller 

en typ av latex. Även om det är 

svårt att förutsäga allergiska 

reaktioner kan följderna 

minimeras genom lämpliga, 

förebyggande åtgärder. 

Antikroppar mot 

darbepoetin alfa 

som gör att kroppen 

helt eller delvis 

slutar att tillverka 

röda blodkroppar, 

endast hos patienter 

med njurproblem 

(antikroppsmedierad 

erytroblastopeni) 

Erytroblastopeni, eller PRCA (pure 

red cell aplasia), leder till svår 

anemi, med symtom som ovanlig 

trötthet och brist på energi. Om 

patienter har drabbats av PRCA på 

grund av antikroppar mot 

darbepoetin alfa eller andra ESA får 

de inte använda dessa läkemedel 

och behöver i stället få 

blodtransfusioner för att öka antalet 

röda blodkroppar i blodet. Mycket få 

patienter som tar darbepoetin alfa 

har drabbats av PRCA på grund av 

antikroppar mot darbepoetin alfa 

eller andra ESA. De flesta av dessa 

patienter hade kronisk njursvikt och 

fick darbepoetin alfa under huden 

eller hade hepatit C som behandlas 

med interferon och ribavirin. 

Darbepoetin alfa ska inte 

användas för att behandla anemi 

som beror på en hepatit C-

infektion. Om patienten inte 

svarar på behandlingen med 

darbepoetin alfa ska orsaken 

klarläggas med hjälp av olika 

tester. Det kan innebära 

kontroller av benmärgen för 

tecken på PRCA. Om det är 

positivt ska det följas upp av 

testning för antikroppar mot ESA. 

Patienter som har sådana 

antikroppar ska inte få någon 

ytterligare behandling med 

darbepoetin alfa eller annan 

ESA, eftersom antikropparna kan 

reagera mot samtliga av dessa 

läkemedel. 
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Viktiga identifierade risker (fortsättning) 

Risk Vad är känt Förebyggande åtgärder 

Stroke eller 

transitorisk 

ischemisk attack 

(TIA), endast hos 

patienter med 

njurproblem 

(cerebrovaskulära 

sjukdomar) 

Stroke kan orsakas av blödningar 

eller blodproppar i hjärnan och 

kan leda till tillfällig eller 

permanent funktionsnedsättning 

eller dödsfall. Risken för stroke är 

högre hos patienter med 

diabetes, högt blodtryck, eller 

blodkoaguleringsrubbningar, 

samt hos äldre patienter. Risken 

för stroke identifierades i en 

studie med diabetespatienter 

med kronisk njursvikt (som inte 

stod på dialys) som behandlades 

med darbepoetin alfa och nådde 

högre hemoglobinhalter än de 

som för närvarande 

rekommenderas. En större andel 

patienter som behandlades med 

darbepoetin alfa (5 %) drabbades 

av stroke än de som behandlades 

med placebo (behandling utan 

aktiv substans) (3 %). 

Förhållandet mellan stroke och 

hemoglobinhalterna är osäkert. 

Men risken observerades när 

darbepoetin alfa gavs för att 

korrigera hemoglobin till en högre 

halt än den som för närvarande 

rekommenderas. Det är därför 

viktigt att läkare och patienter följer 

dosanvisningarna för darbepoetin 

alfa och att hemoglobinhalterna 

hålls inom det rekommenderade 

intervallet. 

Blodproppar i den 

del av kroppen där 

det sätts in en port 

som används för att 

koppla en 

dialyspatient till 

dialysmaskinen 

(vaskulär access-

trombos) 

En blodpropp som blockerar 

kopplingen mellan dialyspatienten 

och dialysmaskinen kan innebära 

att patienten måste få dialysen på 

något annat sätt, t.ex. genom en 

central kateter, vilket innebär en 

högre risk för infektion, eller direkt 

i buken (peritonealdialys). Om 

blockeringen är permanent kan 

det krävas en operation eller 

annat ingrepp för att avlägsna 

blockeringen. Den ökade risken 

för blockering observerades i 

kliniska prövningar där andra 

ESA gavs till dialyspatienter för 

att de skulle uppnå en högre 

hemoglobinhalt som är högre än 

den för närvarande 

rekommenderas. 

Förhållandet mellan access-

trombos och hemoglobinhalterna 

är osäkert. Men risken 

observerades när ESA gavs för att 

bibehålla hemoglobinhalten vid en 

högre nivå än den som för 

närvarande rekommenderas. Det 

är därför viktigt att läkare och 

patienter följer dosanvisningarna 

för darbepoetin alfa och att 

hemoglobinhalterna hålls inom det 

rekommenderade intervallet. 
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Viktiga potentiella risker 

Risk Vad är känt 

Minskad blodförsörjning 

till hjärtat (vilket kan 

orsaka hjärtinfarkt), 

endast hos patienter 

med njurproblem 

(ischemisk 

hjärtsjukdom, däribland 

myokardiell infarkt) 

Hjärtsjukdomar som orsakas av minskat blodflöde till hjärtat, 

däribland hjärtinfarkter, betraktas som en potentiell risk hos 

patienter med kronisk njursvikt. Detta baseras på resultaten från 

studier där ökad risk för allvarliga hjärt- och kärlproblem (allvarliga 

kardiovaskulära händelser) observerades hos de patienter som fick 

andra ESA än darbepoetin alfa för att öka hemoglobinhalterna 

utöver den högsta rekommenderade halten jämfört med de 

patienter hos vilka hemoglobinhalterna hölls inom det 

rekommenderade intervallet. Det observerades dock inte någon 

ökad risk för hjärtinfarkt i en studie med diabetespatienter med 

kronisk njursjukdom (som inte stod på dialys) som behandlades 

med darbepoetin alfa och uppnådde högre hemoglobinhalter än de 

som för närvarande rekommenderas. Förhållandet mellan 

kardiovaskulära händelser och hemoglobinhalterna är osäkert, men 

risken observerades när andra ESA än darbepoetin alfa gavs för att 

korrigera hemoglobin till en högre halt än den som för närvarande 

rekommenderas. Det är därför viktigt att läkare och patienter följer 

dosanvisningarna för darbepoetin alfa och att hemoglobinhalterna 

hålls inom det rekommenderade intervallet. 

Hjärtsvikt, endast hos 

patienter med 

njurproblem 

Hjärtsvikt betraktas som en potentiell risk hos patienter med kronisk 

njursvikt och som får darbepoetin alfa. Detta baseras på resultaten i 

samma studie som beskriver risken för ischemisk hjärtsjukdom 

ovan. Det observerades dock ingen ökad risk för hjärtsvikt i en 

studie med diabetespatienter med kronisk njursjukdom (som inte 

stod på dialys) som behandlades med darbepoetin alfa och 

uppnådde högre hemoglobinhalter än de som för närvarande 

rekommenderas. Precis som ovan är förhållandet mellan 

kardiovaskulära händelser och hemoglobinhalterna osäkert, men 

risken observerades när andra ESA än darbepoetin alfa gavs för att 

korrigera hemoglobin till en högre halt än den som för närvarande 

rekommenderas. Det är därför viktigt att läkare och patienter följer 

dosanvisningarna för darbepoetin alfa och att hemoglobinhalterna 

hålls inom det rekommenderade intervallet. 

Stroke eller transitorisk 

ischemisk attack (TIA), 

endast hos patienter 

med cancer 

(cerebrovaskulära 

sjukdomar) 

Stroke betraktas som en potentiell risk hos cancerpatienter. Detta 

baseras på resultaten från en klinisk studie med patienter med 

lungcancer. I studien observerades en liten skillnad i 

cerebrovaskulära händelser mellan de försökspersoner som fick 

darbepoetin alfa och de som fick placebo (behandling utan aktiv 

substans). När det gjordes en sammantagen bedömning av 

resultaten från ett flertal studier med cancerpatienter observerades 

emellertid ingen skillnad i andelen patienter som drabbades av 

dessa händelser mellan de som fick darbepoetin alfa och de som 

fick placebo. I studien med lungcancerpatienter (se ovan) 

observerades risken när darbepoetin alfa gavs för att korrigera 

hemoglobin till en högre halt än den som för närvarande 

rekommenderas. Det är därför viktigt att läkare och patienter följer 

dosanvisningarna för darbepoetin alfa och att hemoglobinhalterna 

hålls inom det rekommenderade intervallet. 
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Viktiga potentiella risker (fortsättning) 

Risk Vad är känt 

Dödsfall eller 

tumörprogression/-återfall 

hos patienter med cancer 

eller som har haft cancer 

Dödsfall och tumörprogression/-återfall betraktas som en 

potentiell risk. Detta baseras på resultaten från kliniska studier 

där darbepoetin alfa eller andra ESA gavs till cancerpatienter 

vars anemi inte var orsakad av kemoterapi eller där 

läkemedlen gavs för att uppnå högre hemoglobinhalter än de 

som rekommenderas. I teorin kan darbepoetin alfa öka antalet 

röda blodkroppar och öka tillväxten av cancercellerna. Men i 

djurstudier och studier på normala celler och cancerceller har 

darbepoetin alfa inte haft någon direkt effekt på cancer. 

Kliniska studier där darbepoetin alfa har administrerats till 

patienter i enlighet med läkemedlets godkännande har 

dessutom inte visat någon ökad risk för dödsfall eller 

tumörprogression/-återfall. Det är därför viktigt att läkare och 

patienter följer dosanvisningarna för darbepoetin alfa och att 

hemoglobinhalterna hålls inom det rekommenderade 

intervallet. 

Antikroppar mot darbepoetin 

alfa som gör att kroppen helt 

eller delvis slutar att tillverka 

röda blodkroppar, endast hos 

patienter med cancer 

(antikroppsmedierad 

erytroblastopeni) 

Antikroppsmedierad erytroblastopeni betraktas som en 

potentiell risk för cancerpatienter, eftersom dessa patienter 

skulle kunna bilda antikroppar mot darbepoetin alfa på samma 

sätt patienter med kronisk njursvikt. Det har dock inte 

rapporterats några tydliga fall av antikroppsmedierad 

erytroblastopeni hos cancerpatienter. 

Sida 2 av 2 

Data som saknas 

Risk Vad är känt 

Mängden data om gravida 

eller ammande kvinnor är 

begränsad 

Gravida eller ammande kvinnor har inte deltagit i studierna med 

darbepoetin alfa och det är okänt om darbepoetin alfa överförs 

till bröstmjölk. Djurstudier tyder inte på att darbepoetin alfa har 

några direkta skadliga effekter under dräktigheten och 

förlossningen eller på utvecklingen hos de nyfödda ungarna. 

Men de potentiella riskerna för människa i motsvarande 

situationer är inte kända. Därför bör läkare tillämpa försiktighet 

när de fattar beslut om att förskriva darbepoetin alfa till gravida 

kvinnor. Eftersom många läkemedel kan passera över i 

bröstmjölk ska inte heller ammande kvinnor använda 

darbepoetin alfa. 

Mängden data om barn 

eller ungdomar med 

kronisk njursjukdom är 

begränsad 

Darbepoetin alfa är godkänt för användning i barn och ungdomar 

med anemi som orsakas av kronisk njursvikt. Darbepoetin alfa 

har studerats i ett begränsat antal ungdomar och barn ≥ 1 år. 

Säkerheten av darbepoetin alfa hos dessa patienter liknade den 

som observerades hos vuxna patienter med kronisk njursvikt. 

Säkerheten av darbepoetin alfa hos barn < 1 år har inte 

studerats.  
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Data som saknas (fortsättning) 

Risk Vad är känt 

Mängden data om patienter 

som inte svarar bra på 

darbepoetin alfa 

(hyporesponders) är 

begränsad 

Hyporesponders är patienter vars hemoglobinhalter inte ökar till 

en lämplig nivå trots behandling med darbepoetin alfa eller 

annan ESA. Man har observerat att dessa patienter löper ökad 

risk för dödsfall eller allvarliga hjärt-kärlproblem (kardiovaskulära 

händelser) jämfört med patienter som svarar bra på ESA. Det 

verkar inte som att ESA-dosen är orsaken till denna ökade risk. 

Orsaken till det skenbara sambandet mellan dåligt svar på ESA-

behandling och dödsfall eller allvarliga kardiovaskulära 

händelser är inte känd. 

Mängden data om 

säkerheten hos 

njurpatienter som får en 

högre dos darbepoetin alfa 

är begränsad  

Darbepoetin alfa kan administreras en gång per vecka, en gång 

varannan vecka eller en gång per månad för att korrigera och 

bibehålla hemoglobinhalterna hos patienter med kronisk 

njursvikt som inte står på dialys. Det har inte observerats några 

ytterligare säkerhetsbetänkligheter hos patienter som får 

darbepoetin alfa en gång per månad, även om det är färre 

sådana patienter som har studerats jämfört med de patienter 

som fått läkemedlet en gång per vecka eller varannan vecka. 

Dessa patienter kan behöva en högre dos, även om dosen 

beräknas som ett genomsnitt per vecka. 
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VI.2.5 Sammanfattning av ytterligare riskminimeringsåtgärder ordnade efter 
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Det finns inga ytterligare riskminimeringsåtgärder för darbepoetin alfa. 
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Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter marknadsgodkännandet 

Tabell 1. Planerad utvecklingsplan för säkerhet och effekt efter marknadsgodkännandet  

Studie/aktivitet (inklusive 

studienummer) Syften 

Säkerhetsbetänklig

het(er) eller 

effektfrågeställning 

som behandlas Status 

Planerat datum 

för inlämning av 

preliminära eller 

slutliga resultat 

Studie 20070782 

En randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie för 

utvärdering av långsiktig säkerhet och 

effekt av darbepoetin alfa som 

administreras vid 500 μg var tredje 

vecka hos försökspersoner med anemi 

och långt framskriden icke-småcellig 

lungcancer som får flera kurer av 

kemoterapi. 

Visa att darbepoetin alfa inte är sämre än placebo 

med avseende på total överlevnad och 

progressionsfri överlevnad samt att visa att 

darbepoetin alfa är bättre än placebo för att minska 

antalet blodtransfusioner. Dessutom kommer även 

andra parametrar för säkerhet och effekt att 

utvärderas. 

Dödsfall och/eller 

tumörprogression 

eller återfall hos 

patienter med 

cancer; 

blodproppar; stroke/ 

transitorisk 

ischemisk attack 

(TIA); patienter som 

inte svarar bra på 

darbepoetin alfa. 

Pågår Slutrapport 

förväntas 2019 

Studie 20050256:  

En dubbelblind, randomiserad 

multicenterstudie för utvärdering av 

nybehandling med darbepoetin alfa en 

gång per vecka eller en gång varannan 

vecka för korrigering av anemi hos en 

pediatrisk population med kronisk 

njursjukdom som står på eller inte står 

på dialys. 

Undersöka om darbepoetin alfa en gång per vecka 
och en gång varannan vecka kan korrigera 
hemoglobinkoncentrationer hos försökspersoner 
mellan 1 och 18 år. Dessutom kommer dessa 
försökspersoner att bedömas för säkerhet, 
tolerabilitet och dosnivåer av darbepoetin alfa, 
hemoglobinkoncentrationer samt livskvalitet under 
studieperioden. Slutligen kommer halterna av 
darbepoetin alfa i blodet att utvärderas hos 
försökspersoner < 6 år. 

Säkerhet och effekt 

hos barn och 

ungdomar samt 

farmakokinetik hos 

barn < 6 år. 

Pågår Slutrapport 

förväntas 2016 
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Tabell 1. Planerad utvecklingsplan för säkerhet och effekt efter marknadsgodkännandet 

Studie/aktivitet (inklusive 

studienummer) Syften 

Säkerhetsbetänklig

het(er) eller effekt 

frågeställning som 

behandlas Status 

Planerat datum för 

inlämning av 

preliminära eller 

slutliga resultat 

Studie 20110226:  

En fas 3, multicenter, randomiserad, 

dubbelblind, parallellgruppsstudie för 

utvärdering av doser av darbepoetin 

alfa som titrerats till att upprätthålla 

en hemoglobinkoncentration på 

≥ 10,0 g/dl (i enlighet med 

förskrivningsinformation i USA) 

jämfört med låga, fasta doser av 

darbepoetin alfa hos försökspersoner 

med kronisk njursvikt som inte står 

på dialys och som har anemi, och 

som inte har behandlats med en ESA 

nyligen. 

Utvärdera antalet försökspersoner som behöver 

blodtransfusioner i varje darbepoetin alfa-dosgrupp 

och för att utvärdera skillnaden mellan de två 

dosgrupperna med avseende på antalet 

försökspersoner som behöver blodtransfusioner. 

Dessutom kommer såväl ytterligare information om 

blodtransfusionerna som 

hemoglobinkoncentrationer och doser av 

darbepoetin alfa att utvärderas i de två 

dosgrupperna. Vidare kommer darbepoetin alfas 

säkerhetsprofil att beskrivas, däribland biverkningar 

och förekomsten av kliniska händelser som 

bedömts vara av intresse. 

Identifierade och 

potentiella risker 

Pågår Slutrapport förväntas 

2017 

Meta-analys för återanalys av 

kliniska prövningsdata rörande 

hemoglobinhalter och ESA-doser i 

patientböckerna (CRF). 

Analysera befintliga studiedata för att undersöka 

förhållandet mellan darbepoetin alfa-dos och 

hemoglobinkoncentrationer och 

mortalitet/kardiovaskulära utfall. Förhållandet 

mellan hemoglobinkoncentrationer och dessa utfall 

kommer att undersökas ytterligare i delgrupper av 

patienterna, såsom patienter med eller utan 

diabetes och som står eller inte står på dialys. 

Säkerhet då högre 

doser ges till 

njurpatienter 

Pågår Resultat från första 

stadiet och metoder 

för det andra stadiet 

förväntas i februari 

2014 

20110125 

ESA APRISE-onkologiprogram ESA-

användningsmönster (endast 

amerikanskt krav för riskutvärdering 

och mitigeringsstrategi) 

Utvärdera ESA-användning genom att kontrollera 

hur mycket ESA som används av patienter som får 

myelosuppressiv kemoterapi och relaterade 

parametrar 

ESA-användning 

(endast krav i USA) 

Pågår Data lämnas till FDA 

i USA enligt ett i 

förväg uppsatt 

schema (det kommer 

inte att tas fram 

någon slutrapport) 
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Studier som utgör ett villkor för marknadsgodkännandet 

Ingen av de ovan beskrivna studierna utgör ett villkor för marknadsgodkännandet. 

VI.2.7 Sammanfattning av ändringarna i riskhanteringsplanen i tidsordning 

Inledningsvis upprättades separata riskhanteringsplaner för nefrologi- respektive 

onkologiindikationerna (version 1.0 till 3.0 av varje). Dessa riskhanteringsplaner har 

slagits samman och uppdaterats i detta dokument (version 4). 

Tabell 2. Huvudsakliga ändringar i riskhanteringsplanen i datumordning 

Versions

nummer Datum Säkerhetsbetänkligheter Anmärkningar 

Nefrologi-RMP 

1.0 05 dec 2008 Identifierade risker 

 Hypertoni 

 Venös tromboemboli 

 Kramper 

 Allergiska reaktioner 
(hypersensitivitet) 

 Antikroppsmedierad 
erytroblastopeni 

Potentiella risker 

 Ischemisk hjärtsjukdom, däribland 
myokardiell infarkt 

 Hjärtsvikt 

 Cerebrovaskulär blödning och 
ischemiska tillstånd 

 Vaskulär access-trombos  

Data som saknas 

 Graviditet 

 Ammande mödrar 

 Användning i en geriatrisk 
population 

 Användning i en pediatrisk 
population 

 Hyporesponders 

Risk för hypertoni och 

tromboemboliska händelser 

identifierades genom analys av 

kliniska prövningsdata. Risk för 

kramper, 

hypersensitivitetsreaktioner 

och antikroppsmedierad 

erytroblastopeni identifierades 

genom analys av data efter 

marknadsgodkännandet. 

De potentiella riskerna 

fastställdes utifrån kliniska 

prövningsdata. 

2.0 28 jul 2010  Cerebrovaskulär blödning och 
ischemiska tillstånd ändrades från 
en potentiell till en identifierad 
risk. 

 Nefrogen systemisk fibros och 
dödlighet hos försökspersoner 
som tidigare har haft 
tumörsjukdomar lades till som 
potentiella risker. 

 Risker förknippade med olika 
tillverkningsprocesser (rullflaskor 
jämfört med hög-
kapacitetsmetoder) togs bort. 

Cerebrovaskulär risk ändrades 

och mortalitetsrisken lades till, 

baserat på resultaten från 

TREAT.  

Nefrogen systemisk fibros 

lades till för att 

överensstämma med PSUR-

riskidentifiering.  

Tillverkningsrisker ändrades 

eftersom endast hög-

kapacitetsmetoder används. 
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Tabell 2. Huvudsakliga ändringar i riskhanteringsplanen i datumordning 

Versions

nummer Datum Säkerhetsbetänkligheter Anmärkningar 

Nefrologi-RMP (fortsättning) 

3.0 14 dec 2011  Vaskulär access-trombos 
ändrades från en potentiell till en 
identifierad risk. 

 Hypertensiv kris lades till 
beskrivningen av den 
identifierade hypertonirisken. 

 Nefrogen systemisk fibros togs 
bort som en potentiell risk. 

Vaskulär access-trombos 

ändrades på grund av 

resultaten från 

placebokontrollerade studier.  

Allvarlig hypertoni 

observerades hos patienter 

med kronisk njursjukdom.  

Förekomsten av nefrogen 

systemisk fibros var låg (3 fall 

på 9 år). 

Onkologi-RMP 

1.0 april 2005 Viktiga områden 

 Trombotiska händelser 

 Immunogenicitet definierat som 
positiv antikroppsbindning till 
erytropoetin och erytroblastopeni 

 Överlevnad och tumörprogression 

Risken för trombotiska 

händelser och 

överlevnad/tumörprogression 

baserades på resultat från 

kliniska studier. 

Immunogenicitetsrisken 

baserades på resultaten med 

en annan ESA; det 

observerades inga fall hos 

cancerpatienter som fick 

darbepoetin alfa. 

2.0 08 jun 2009 Identifierade risker 

 Hypertoni 

 Tromboemboliska händelser 
(tidigare ”trombotiska händelser”) 

 Kramper 

 Allergiska reaktioner 
(hypersensitivitet) 

Potentiella risker 

 Antikroppsmedierad 
erytroblastopeni 

 Cerebrovaskulära störningar 

 Ökad dödlighet och negativa 
tumörutfall 

Data som saknas 

 Graviditet 

 Ammande mödrar 

 Användning i en pediatrisk 
population 

 Hyporesponders 

Baserat på den nya mallen för 

en riskhanteringsplan 

kategoriserades de tidigare 

viktiga områdena som risker. 

Antikroppsmedierad 

erytroblastopeni ändrades från 

identifierad till potentiell risk. 

Nya och potentiella risker 

lades också till baserat på 

kliniska prövningsdata och 

data från efter 

marknadsgodkännandet. 

Data som saknas 

uppdaterades med information 

om hyporesponders. 
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Tabell 2. Huvudsakliga ändringar i riskhanteringsplanen i datumordning 

Versions

nummer Datum Säkerhetsbetänkligheter Anmärkningar 

Kombinerad RMP för nefrologi och onkologi 

4 08 okt 2013  Säkerhet vid högre doser lades till 
som data som saknas för 
nefrologi-indikationen 

 

 

 Användning i en geriatrisk 
population togs bort från data 
som saknas (tidigare för nefrologi-
indikationen) 

 Namn på risk i nefrologi-
indikationen ändrades från 
”cerebrovaskulär blödning och 
ischemiska tillstånd” till 
”cerebrovaskulära störningar” 

Tillägg begärdes av EMA efter 

CHMP:s godkännande av 

Aranesp
®
 QM dosvariation 

108. 

 

För båda indikationerna utgör 

äldre patienter en stor andel av 

patienterna som har fått 

läkemedlet. 

Riskbeskrivningen för 

cerebrovaskulära störningar 

uppdaterades så att den 

överensstämde mellan 

indikationerna. 
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