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VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 

VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst  

Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt ärftlig sjukdom som karakteriseras av 
återkommande episoder av anhopning av vätskor utanför blodkärlen, som blockerar blodets 
eller lymfatiska vätskors normala flöde och orsakar snabb svullnad av vävnader i händerna, 
fötterna, lemmarna, ansiktet, tarmkanalen eller luftvägen. Dessa symptom utvecklas som ett 
resultat av brist på eller oriktig funktion av vissa proteiner som hjälper att upprätthålla det 
normala flödet av vätskor genom mycket små blodkärl (kapillärer). Sjukdomens 
svårighetsgrad varierar mycket mellan de drabbade individerna.  Den vanligaste formen av 
sjukdomen är HAE typ I, vilken är ett resultat av onormalt låga nivåer av vissa 
komplexproteiner i blodet (C1 esterashämmare) som kallas komplement. HAE typ II, en 
ovanligare form av sjukdomen, uppträder som resultat av produktionen av onormala 
komplementproteiner. 

VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 

C1 hämmare (C1 INH) är en normal beståndsdel av mänskligt blod. HAE är också känt som C1 
INH (C1 INH)-brist. Administrering av CINRYZE® höjer plasmanivåerna av C1 INH aktivitet och 
återställer temporärt den naturliga regleringen av komplementproteiner. Därvid kontrolleras 
svullnad och förhindras svullnad. 
 
Kliniska prövningar har visat att behandling med CINRYZE® inom 4 timmar efter början av en 
HAE-attack resulterade i en mer än tvåfaldig minskning av symptomen som förknippas med en 
HAE-attack, jämfört med placebo. Användning av CINRYZE (jämfört med placebo) för att 
förhindra HAE-attacker, i doser på 1000 enheter var 3-4 dag, minskade väsentligt frekvensen 
av angioödemattacker hos patienter som studerades. 

VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen   

Det förefaller som om barn som inte uppnått puberteten har nytta av samma dosering och 
frekvens som vuxna.  Detta kan förklaras av det faktum att C1 INH metaboliseras genom att 
det används i feed-back-hämning av det (de) aktiverade kontakt- (och komplement-) 
systemet(en)  Utvecklingsprogramdata stöder denna teori då barn som fått 1000 enheter för 
behandling eller 1000 enheter var 3-7 dag för förhindrande inte uppnådde suprafysiologiska 
nivåer av C1 INH i studier före godkännande.  Ett barn med svåra HAE-attacker kan således 
kräva lika mycket eller mer CINRYZE än en vuxen med mindre svår sjukdom.  Detta är 
emellertid teori och således en ”okänd faktor”.   

VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Trombos med höga doser Bland andra effekter i 
regleringen av 
komplementproteiner reglerar 
C1 INH också blodets 
koaguleringssystem.  Emedan 
C1 INH inaktiverar faktor XIIa 

CINRYZE® är ett läkemedel 
som med begränsningar 
lämnas ut mot recept. 
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Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

och kallikrein, vilka båda är 
aktiverare av blodets 
koaguleringssystem, kan 
administrering av C1 INH 
teoretiskt ha 
blodkoaguleringsverkan.  I 
klinisk praxis har blodproppar 
rapporterats i nyfödda och 
spädbarnspatienter som 
genomgår en bypass-
operation i hjärta medan de 
ges en hög dos av C1 INH-
produkter, som inte varit 
CINRYZE® , för att förhindra 
kapillärläckagesyndrom. 
Mängden läkemedel som 
getts dessa barn (upp till 
500 enheter/kg) var 
väsentligt större än den som 
rekommenderas för 
CINRYZE®  (1000 enheter, 
vilket motsvarar ~14 
enheter/kg hos en person 
som väger 70 kg), och den 
administrerades till en 
patientpopulation som inte 
led av C1 INH-brist.  Därför 
är relevansen av dessa data 
för användning av CINRYZE® 
till patienter med C1 INH-
brist okänd.    

Trombos i patienter med 
trombogeniska riskfaktorer 

Trombos (blodproppar) eller 
andra tromboemboliska 
händelser kan inträffa hos 
patienter som har en större 
risk för att utveckla 
blodproppar, inkluderande 
patienter med kvarkatetrar, 
kända 
blodkoaguleringssyndrom, 
övervikt, inaktivitet, cancer, 
hjärtsjukdom, tobaksrökning, 
högt blodtryck och höga 

CINRYZE® är ett läkemedel 
som med begränsningar 
lämnas ut mot recept. 
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Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

kolesterolvärden. 
CINRYZE® -behandling av 
patienter med trombotiska 
riskfaktorer ska övervägas 
endast efter värdering av 
riskerna och fördelarna med 
behandlingen för patienten. 
 

Överkänslighetsreaktioner Patienter som behandlas med 
humana plasmaproteiner kan 
få immunresponser, som kan 
resultera i 
överkänslighetsreaktioner, 
t.ex. milda hudutslag eller 
potentiellt allvarligare 
anafylaktiska reaktioner. En 
överkänslighetsreaktion 
förväntas emellertid inte 
uppträda ofta då CINRYZE® 
är ett naturligt 
förekommande humant 
plasmaprotein som inte 
typiskt igenkänns som en 
främmande antigen epitop av 
patientens immunsystem.   
Vissa patienter som har en 
autoimmun sjukdom eller 
lymfoproliferativt syndrom 
kan utveckla antikroppar mot 
C1 INH. 

CINRYZE® är ett läkemedel 
som med begränsningar 
lämnas ut mot recept. 

Utveckling av C1 INH-
antikroppar 

CINRYZE® tillverkas av 
humant blodplasma.  
Patienter som behandlas med 
humana blodplasmaproteiner 
kan utveckla ett 
antikroppsvar.  Under mer än 
30 års klinisk erfarenhet av 
C1 INH-produkter som 
härstammar från människa, 
har emellertid bildning av 
anti-C1 INH-antikroppar 
rapporterats endast i 
samband med autoimmuna 

CINRYZE® är ett läkemedel 
som med begränsningar 
lämnas ut mot recept. 
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Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

sjukdomar och inte på grund 
av behandling med detta 
plasmaprotein. 

Biverkningar i samband med 
själv- eller hemadministrering 
av CINRYZE® 

Det finns en risk för allvarliga 
biverkningar i samband med 
själv- eller 
hemadministrering, 
inkluderande, men inte 
begränsat till, blödning, 
lokala inflammatoriska 
reaktioner, artärpunktering, 
luftblockering via 
kvarkatetrar, oriktig 
administrering av heparin 
(används för att stoppa 
blodproppar) i kvarkatetrar 
eller lokala infektioner.   

CINRYZE® är ett läkemedel 
som med begränsningar 
lämnas ut mot recept. 

Viktiga eventuella risker 

Risk Vad är känt (inkluderande orsaker varför den anses 
vara en eventuell risk) 

Överföring av 
infektionssjukdom ar 

CINRYZE® tillverkas av humant blodplasma och innebär som 
sådant en teoretisk risk för att vissa infektionssjukdomar 
överförs till andra människor.  Donerat humant blodplasma 
undersöks med mycket känsliga metoder med avseende på 
humana virus, inkluderande humant immunbristvirus (HIV) 
och vissa hepatitvirus (hepatit A-virus, hepatit B-virus och 
hepatit C-virus). I tillverkningsprocessen för CINRYZE® ingår 
ytterligare tre inaktiverings-/ borttagningssteg av virus: 
polyetylenglykolutfällning, pastörisering och nanofiltrering för 
att ytterligare minska möjligheten för överföring av 
infektionssjukdomar.  

Medicineringsmisstag CINRYZE kan administreras hemma. Eventuella risker 
förbundna med behandling hemma har samband med själva 
administreringen samt med identifieringen av vissa 
biverkningar/läkemedelsreaktioner, speciellt överkänslighet 
(då symptomen kan vara liknande dem vid ett 
angioödemanfall). En annan eventuell risk som är förbunden 
med behandling hemma är självadministrering med 
otillräckliga doser. Mycket höga doser av C1-hämmare (upp 
till 500 enheter/kg) har varit förknippade med uppkomsten av 
blodproppar inne i ett blodkärl (trombotiska händelser) hos 
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Risk Vad är känt (inkluderande orsaker varför den anses 
vara en eventuell risk) 

nyfödda. Sådana höga doser skulle emellertid inte typiskt nås 
med den mängd läkemedel som ges ut för förhindrandet av 
angiooödemanfall.  

Användning utanför indikation  Data från prekliniska prövningar och några mindre kliniska 
pilotprövningar antyder att C1 INH kan vara en nyttig 
behandling för en mängd inflammatoriska patologier.  Utanför 
säkerhetsrapportering från klinisk prövning har emellertid 
användning utanför indikation för sådana tillstånd inte 
inneburit ett säkerhetsproblem. 
CINRYZE har använts för idiopatisk och typ 3 HAE samt för 
förvärvat angioödem, och kan som sådant utgöra användning 
utanför indikation.   Rutinmässig farmakovigilans upptäcker 
alla säkerhetsproblem. 

Återstående information 

Risk Vad är känt 

Användning hos barn före 
pubertet 
 

Säkerhetsprofilen för CINRYZE® har inte karakteriserats hos 
prematura nyfödda, nyfödda (födsel till 27 dagar) och hos 
spädbarn och småbarn (28 dagar till 23 månader) då 
tillståndet inte typiskt manifesterar sig kliniskt hos dessa 
åldersgrupper.  Även om det inte är indikerat för barn före 
pubertet vet man att CINRYZE® har använts effektivt hos 
yngre barn med HAE. 
 

Begränsad information finns 
att tillgå för användning 
under graviditet. Cinryze har 
använts utan relaterade 
biverkningar hos flera 
patienter som var gravida. 
 

Graviditet 
Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter tyder 
inte på några oönskade effekter av C1-hämmare på graviditet 
eller på hälsan för fostret/det nyfödda barnet. Hittills är inga 
andra relevanta epidemiologiska data tillgängliga. Inga 
behandlingseffekter observerades på modern eller fostret i 
reproduktionsstudier av råttor vid dosnivåer upp till 28 
gånger den rekommenderade humana dosen (1 000 enheter) 
baserat på en genomsnittlig kroppsvikt hos vuxna på 70 kg. 
Den potentiella risken för människan är okänd.  
 
Därför bör CINRYZE® ges till gravida kvinnor endast om det 
är tydligt indikerat. 
 
Amning 
Det är okänt om C1-hämmare utsöndras i human bröstmjölk. 
En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. 
Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller 
avbryta/avstå från behandling med CINRYZE® efter att man 
tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen 
med behandling för kvinnan. 
 
Fertilitet 
Inga specifika studier har utförts av fertilitet, tidig embryonisk 
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Risk Vad är känt 

och postnatal utveckling eller karcinogenicitet. 
Användning hos icke-vita 
patienter 

C1-esterashämmaren blir biologiskt inaktiv efter att det binds 
till sitt mål och metaboliseras sedan på samma sätt 
oberoende av etnicitet.  

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 

För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och 
annan hälso- och sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker 
gällande användning och rekommendationer för minimering av dem.   En allmänspråklig 
kortversion av produktresumén finns i form av bipacksedel.  Åtgärderna som anges i 
produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 

Produktresumén och bipacksedeln för CINRYZE® kan hittas på Europeiska 
läkemedelsverkets (EMA) European Public Assessment Report (EPAR) webbplats. 

Detta läkemedel har speciella villkor eller begränsningar (ytterligare 
riskminimeringsåtgärder) för en säker och effektiv användning.  Fullständig information av 
dessa villkor och nyckelbudskap av utbildningsmaterial finns i Bilaga II till produktresumén, 
som har publicerats på CINRYZE®s EPAR sida. Implementering av ytterligare 
riskminimeringsåtgärder beror ändå på överenskommelsen mellan tillverkaren och den 
nationella läkemedelsmyndigheten.  

Ytterligare riskminimeringsåtgärder för följande risker är: 

Biverkningar i samband med själv- eller hemadministrering  

Riskminimeringsåtgärd(er): Utbildningsmaterial för hälsovårdspersonal och lekmän 
(icke-hälsovårdspersonal) 

Inkludering av nyckelelement i utbildningsmaterialet för hälsovårdspersonal 

Det är på den förskrivande läkarens ansvar att bestämma vilka patienter kan vara lämpade för 
själv- eller hemadministrering av CINRYZE®.  

Det är på den förskrivande läkarens ansvar att tillhandahålla lämplig träning för lekmän som 
administrerar behandlingen hemma, såsom patienten för själv- och hemadministrering eller en 
familjemedlem. Regelbunden genomgång av administreringen av patienten eller vårdgivaren 
bör utföras för att tillförsäkra att CINRYZE® administreras korrekt och lämpligt. 

Det är på den förskrivande läkarens ansvar att kontrollera att alla nödvändiga kunskaper har 
inhämtats av lekmännen och att CINRYZE® kan säkert och effektivt administreras hemma. 

En broschyr med detaljerad information om nyckelavsnitten i träningen som ska förvaras 
hemma för senare referens.  
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VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

Det finns inte för närvarande någon utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 

Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplan 

Versionnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

1.0 02.09.2009 Inte tillämpligt Ursprunglig version 
2.0 25.02.2010 Inga uppdateringar 

av säkerhetsfrågor 
 

3.0 10.09.2010 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Uppdateringar av 
modul i anhållan om 
försäljningstillstånd 
på grund av dag 120 
svar. 

4.0 12.01.2011 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Uppdateringar av 
modul i anhållan om 
försäljningstillstånd 
på grund av dag 180 
svar. 

5.0 21.02.2011 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Uppdateringar på 
grund av 
märkningsuppdaterin
gar för EMA-
godkännande, 
uppdaterade 
patientnummerprojek
tioner 

6.0 10.03.2011 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Uppdateringar på 
grund av 
märkningsuppdaterin
gar för EMA-
godkännande och 
sammanfattningstabe
ll i 
riskhanteringsplan,  

7.0 16.03.2011 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Tillägg av klinisk 
studierapportdatum 
för studie 0624-400  

8.0 31.08.2011 Inga uppdateringar 
av säkerhetsfrågor 

Tillägg av information 
efter godkännande 

9.0 14.02.2014 Överkänslighet tillagd 
som eventuell risk  

Uppdaterat 
modulformat, tillägg 
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Versionnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

av eventuell risk 
(beskriven i tidigare 
versioner).  
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