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VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 

VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 

Filgrastim kan användas  

- för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att hjälpa 
till att förhindra infektioner 

- för att öka antalet vita blodkroppar efter en benmärgstransplantation för att hjälpa 
till att förhindra infektioner 

- före kemoterapi i höga doser för att få benmärgen att producera fler stamceller, 
som kan samlas in och ges tillbaka till patienten efter kemoterapibehandlingen. 
Cellerna kan tas från patienten eller från en donator. Stamcellerna vandrar sedan 
tillbaka in i benmärgen och producerar blodkroppar. 

- för att öka antalet vita blodkroppar hos patienter som lider av allvarlig kronisk 
neutropeni 

- för att minska risken för infektioner hos patienter med framskriden HIV-infektion 

Kemoterapiinducerad neutropeni (CIN) 

Kemoterapiinducerad neutropeni (sänkt antal vita blodkroppar) förekommer hos 

patienter som får kemoterapi. CIN kan leda till infektioner, sjukdomstillstånd och i vissa 

fall till dödsfall. Neutropeni är mycket vanligt bland dessa patienter. Ju allvarligare 

neutropeni och ju längre tid det kvarstår, desto högre är risken för infektion. Filgrastim 

används för att öka antalet vita blodkroppar och för att förkorta tiden med neutropeni. 

Patienter som får behandling som sänker antalet blodstamsceller (myeloablativ 

behandling) följt av benmärgstransplantation (BMT) 

Efter behandling med mycket höga doser kemoterapi får patienterna stamceller som 

antingen har samlats in från benmärgen eller perifert blod (perifera blodprogenitorceller 

[PCPC]) med hjälp av aferes (m.h.a. en maskin som separerar de olika 

blodkomponenterna). Eftersom antalet vita blodkroppar är lågt löper patienten hög risk 

att drabbas av infektioner tills de nya stamcellerna börjar producera nya vita 

blodkroppar. Filgrastim används för att stimulera stamcellerna till att producera vita 

blodkroppar, så att patientens vita blodkroppar snabbare ökar i antal. 

Stimulering av benmärgens produktion av blodstamceller före kemoterapibehandling 

Filgrastim kan också användas för att öka antalet blodstamceller som kan samlas in från 

patienten eller från en frisk donator, före behandling med höga doser kemoterapi (se 

ovan). 
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Allvarlig kronisk neutropeni 

Vissa patienter har kroniskt lågt antal vita blodkroppar och löper därför risk att drabbas 

av svåra infektioner. Allvarlig kronisk neutropeni kan bero på flera orsaker och kan 

förekomma hos både vuxna och barn. Filgrastim används för att öka antalet vita 

blodkroppar hos dessa patienter och minska risken för infektion. 

Neutropeni hos patienter med HIV 

Neutropeni efter antiviral behandling (läkemedel mot HIV) hos patienter med HIV-

infektion kan öka risken för potentiellt livshotande infektioner. Filgrastim används för att 

öka antalet neutrofiler (en neutrofil är en särskild typ av vita blodkroppar) hos dessa 

patienter. 

VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 

Filgrastim 

Filgrastim är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) 

och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som 

produceras naturligt i kroppen, men de kan också framställas med hjälp av bioteknik för 

att användas som läkemedel. Filgrastim fungerar genom att stimulera benmärgen till att 

producera fler vita blodkroppar.  

Studier som visar att filgrastim är effektivt 

Nyttan med filgrastim vid behandling av kemoterapiinducerad neutropeni studerades hos 

340 patienter med lungcancer. Patienter som fick filgrastim hade färre, kortare och 

mindre allvarliga episoder av neutropeni. En annan studie med 521 patienter med akut 

myeloid leukemi visade att filgrastim förkortade den tid som patienterna hade lågt antal 

vita blodkroppar och feber. 

I huvudstudien med filgrastim som behandling av lågt antal vita blodkroppar efter en 

benmärgstransplantation ingick 54 patienter med högrisk-blodcancer (lymfom). De vita 

blodkropparna hos patienter som fick filgrastim ökade snabbare i antal än hos patienter 

som fick placebo. 

I 2 huvudstudier användes filgrastim för att öka antalet stamceller inför en insamling för 

en stamcellstransplantation. Dessa stamceller kan antingen ges tillbaka till samma 

patient efter behandling med kemoterapi, eller samlas in från en donator. I den första 

studien genomgick 72 patienter med Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom antingen en 
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benmärgstransplantation eller en blodstamcellstransplantation efter behandling med 

filgrastim.  

Antalet vita blodkroppar samt en annan typ av blodkropp som kallas trombocyter ökade 

snabbare hos patienterna som fick en blodstamscelltransplantation efter behandling med 

filgrastim. De behövde dessutom färre trombocyttransfusioner och hade färre 

sjukhusdagar. I den andra studien visades filgrastim vara mycket effektivt för att öka 

antalet stamceller för insamling hos 20 friska donatorer. 

I huvudstudien för allvarlig kronisk neutropeni ingick 123 försökspersoner med 

återkommande infektioner. Filgrastim ökade antalet vita blodkroppar och minskade 

risken för infektioner. 

I huvudstudien där 258 patienter med HIV ingick, hade patienterna som fick filgrastim 

färre infektioner än patienterna som inte behandlades mot lågt antal vita blodkroppar. 

VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 

Filgrastim har inte studerats hos gravida eller ammande kvinnor. Filgrastim skulle kunna 

påverka en kvinnas förmåga att bli eller förbli gravid. Kvinnor som ammar ska inte 

använda filgrastim.  
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VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Allvarligt förstorad mjälte 

eller brusten mjälte (svår 

splenomegali/mjältruptur) 

Förstorad mjälte är vanligt hos 

patienter med svår, kronisk 

neutropeni och patienter med 

HIV, och mindre vanligt hos friska 

stamcellsdonatorer. Förstorad 

mjälte kan öka risken för brusten 

mjälte, vilket kan få dödlig utgång 

om det inte upptäcks och 

behandlas utan dröjsmål. 

Patienten ska kontakta läkare 

om de får ont i övre vänstra 

delen av magen (buken), 

smärta under revbenen på 

vänster sida eller vid 

skulderbladets spets, detta 

kan vara symtom på 

förstorad mjälte. 

Inflammation i hudens 

blodkärl (kutan vaskulit) 

Inflammation i hudens blodkärl är 

vanligt hos patienter med allvarlig 

kronisk neutropeni. Kutan vaskulit 

går i allmänhet tillbaka helt när 

det är begränsat till de små 

blodkärlen i huden. 

Patienterna ska kontakta 

läkare om de upptäcker 

hudförändringar som till 

exempel lila eller röda fläckar 

eller knölar, ansamlingar av 

små prickar, fläckar, 

blåmärken eller nässelutslag. 

Plommonfärgade, 

upphöjda smärtande sår 

på armar/ben och ibland 

ansiktet och halsen med 

feber (Sweets syndrom) 

Sweets syndrom är en mindre 

vanlig biverkning hos 

cancerpatienter som behandlats 

med filgrastim. 

Behandling av tillstånd som 

ökar risken för Sweets 

syndrom, som cancer och 

infektion, kan hjälpa till att 

förebygga Sweets syndrom. 

Skelettsjukdomar (sänkt 

bendensitet och 

osteoporos) hos barn 

med allvarlig kronisk 

neutropeni som 

långtidsbehandlas 

Sänkt bendensitet har 

rapporterats hos barn med 

allvarlig kronisk neutropeni och 

verkar till största delen orsakas av 

sjukdomen i sig. Men behandling 

med filgrastim kan accelerera 

benförlusten hos barn med 

allvarlig kronisk neutropeni. 

Vårdgivare och barn med 

allvarlig kronisk neutropeni 

bör diskutera med läkare om 

de löper risk att utveckla 

skelettproblem och, om så är 

fallet, den potentiella nyttan 

av regelbundna kontroller. 

Snabbt framskridande, 

livshotande allergisk 

reaktion (anafylaktisk 

reaktion) 

Allergiska reaktioner, däribland 

snabbt framskridande, 

livshotande allergisk reaktion 

(anafylax); hudutslag; och/eller 

nässelutslag (urtikaria), 

förekommer i sällsynta fall hos 

patienter som får filgrastim. 

Patienterna ska sluta att 

använda filgrastim och 

omedelbart tala om för läkare 

om de drabbas av en 

allergisk reaktion, som 

kraftlöshet, blodtrycksfall, 

svullnad i ansiktet, hudutslag, 

kliande utslag (urtikaria), 

svullnad i ansiktet, läpparna, 

munnen, tungan eller halsen 

(angioödem) eller andnöd 

(dyspné).  
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Viktiga kända risker (fortsättning) 

Risk Vad är känt 

Förebyggande 

möjligheter 

Vätskeläckage från små 

blodkärl (kapillärläckage-

syndrom) 

Vätskeläckage från små blodkärl 

kan leda till lågt blodtryck 

(hypotoni), kraftigt koncentrerat 

blod (hemokoncentration) och 

låga halter av proteinet albumin i 

blodet (hypoalbuminemi). Detta 

tillstånd har rapporterats som 

mindre vanligt hos 

cancerpatienter som får 

kemoterapi, har infektioner och 

som behandlas med filgrastim. 

Om behandlingen fördröjs kan 

det leda till dödsfall. 

Patienterna ska kontakta 

läkare om de drabbas av 

svullnader, en känsla av 

övermättnad, 

svindelkänsla, 

illamående, mun- och 

halstorrhet, minskad 

urinering, kraftlöshet, 

trötthet, låg 

hudtemperatur på händer 

eller fötter, eller förändrad 

mental aktivitet. Det finns 

förnärvarande ingen 

information om hur ett 

sådant tillstånd ska 

förhindras. 

Svår lunginflammation som 

orsakar andningssvårigheter 

(allvarliga lungrelaterade 

händelser [som interstitiell 

lungsjukdom och akut 

andnödsyndrom {ARDS}]) 

Patienterna ska berätta för läkare 

om de drabbas av hosta, feber 

och andningssvårigheter under 

tiden de använder filgrastim, 

eftersom det finns en teoretisk 

risk att dessa tillstånd förvärras. 

Patienterna ska uppsöka 

läkare om de drabbas av 

symtom som hosta, feber 

och andnöd, eftersom 

detta kan vara tidiga 

tecken på ARDS. 

Svåra smärtor i skelettet, 

bröstet, tarmen eller lederna 

hos patienter med 

sicklecellanemi (sicklecellkris 

hos patienter med 

sicklecellsjukdom) 

Sicklecellkris har förekommit hos 

patienter med sicklecellsjukdom 

under tiden de fått filgrastim. 

Patienterna ska berätta för läkare 

om de lider av sicklecellanemi 

eller liknande tillstånd som gör att 

de röda blodkropparna får formen 

av en skära. 

Patienter med 

sicklecellsjukdom ska 

endast ges filgrastim efter 

noggrann utvärdering av 

både riskerna och nyttan 

av behandlingen. 

Smärta i muskler och/eller 

skelettet (symtom relaterad till 

muskuloskeletal smärta) 

Skelettsmärta är vanligt hos 

patienter med cancer och 

patienter med allvarlig kronisk 

neutropeni som använder 

filgrastim. Hos patienter med 

cancer är smärtan ofta lindrig 

eller måttlig och består i 1 till 2 

dagar.  

Det finns förnärvarande 

ingen information om hur 

ett sådant tillstånd ska 

förhindras.  

Ökat antal vita blodkroppar 

(leukocytos) 

Filgrastim ges för att öka antalet 

vita blodkroppar; det finns 

således en risk för att ökningen 

blir för stor och regelbundna 

kontroller av antalet vita 

blodkroppar rekommenderas 

under behandling med filgrastim. 

En sänkning av dosen 

eller ett 

behandlingsavbrott kan 

korrigera leukocytos. 
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Viktiga kända risker (fortsättning) 

Risk Vad är känt 

Förebyggande 

möjligheter 

Minskat antal trombocyter, 

vilket minskar blodets 

förmåga att levra sig 

(trombocytopeni) 

Låga halter av trombocyter har 

rapporterats från kliniska 

prövningar med filgrastim. Hos 

patienter med cancer kan 

trombocytopenin varit förknippad 

med kemoterapibehandlingen. 

Hos friska stamcellsdonatorer 

kan trombocytopenin varit 

förknippad med processen som 

används för att extrahera de vita 

blodkropparna. 

Patienternas 

trombocytantal ska 

kontrolleras regelbundet 

under behandlingen med 

filgrastim. 

Avvikande blodceller och 

blodcancer (övergång till 

myelodysplastiskt syndrom 

eller leukemi hos allvarlig 

kronisk neutropeni) 

Eftersom filgrastim stimulerar 

produktionen av vita blodkroppar 

finns en teoretisk möjlighet att 

filgrastim kan förknippas med 

utveckling av blodcancer (akut 

myeloisk leukemi) eller 

rubbningar som förekommer när 

blodbildande celler hos 

benmärgen är skadade 

(myelodysplastiskt syndrom hos 

patienter som behandlas med 

filgrastim). Det är inte känt om 

filgrastim är förknippat med 

denna risk. 

Det finns förnärvarande 

ingen information om hur 

ett sådant tillstånd ska 

förhindras. 

En reaktion hos 

donatorcellerna mot 

transplantatmottagaren 

(transplantat-mot-

värdsjukdom [GVHD]) hos 

patienter som får benmärg 

från en annan person eller 

blodstamcellstransplantat 

Hos patienter som genomgår en 

allogen (från en donator) 

stamcells- eller 

benmärgstransplantation kan 

transplantat-mot-värdsjukdom 

uppträda. Detta är en reaktion 

hos donatorcellerna mot 

transplantatmottagaren; tecken 

och symtom är bland annat klåda 

i handflatorna eller fotsulorna 

samt sår i munnen, tarmen, 

levern, huden eller ögonen, 

lungorna, vaginan och lederna. I 

företagssponsrade kliniska 

prövningar var transplantat-mot-

värdsjukdom inte vanligare hos 

försökspersoner som fick 

filgrastim jämfört med dem som 

fick placebo. 

Det finns idag ingen 

effektiv behandling för att 

förebygga GVHD. 

Transplantatmanipulering 

har förknippats med 

minskad risk (till exempel 

T-cellstömning), vilket 

inte har översatts till 

förbättrad överlevnad på 

grund av minskad 

avstötningsrisk, återfall 

och infektion. 
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Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt 

Avvikande blodceller och 

blodcancer (cytogena 

avvikelser och utveckling av 

sekundära hematologiska 

maligniteter) 

Eftersom filgrastim stimulerar produktionen av vita blodkroppar 

finns en teoretisk möjlighet att filgrastim kan förknippas med 

utveckling av blodcancer (akut myeloisk leukemi) eller 

rubbningar som förekommer när blodbildande celler hos 

benmärgen är skadade (myelodysplastiskt syndrom) hos 

patienter som behandlas med filgrastim. Det är inte känt om 

filgrastim är förknippat med denna risk. 

Utsöndring av 

immunstimulerande celler 

(cytokiner) från celler som 

behandlas av läkemedel 

som utgörs av antikroppar 

(cytokinutsöndringssyndrom) 

Cytokinutsöndringssyndrom kännetecknas av symtom som 

illamående, huvudvärk, snabba hjärtslag (takykardi), lågt 

blodtryck (hypotoni), utslag och andnöd. De flesta reaktioner är 

lindriga till måttliga, men reaktionen kan vara allvarlig och 

livshotande eller orsaka dödsfall. 

Medicineringsfel, däribland 

överdosering 

Effekterna av överdosering av filgrastim är inte kända. 

Patienterna ska berätta för läkare om de fått mer filgrastim än 

vad läkaren har ordinerat. 

Läkemedelsinteraktion med 

litium 

En läkemedelsinteraktion med litium skulle kunna öka 

produktionen av de vita blodkropparna till högre halter än vad 

som förväntas från behandlingen med filgrastim, men det finns 

inga bevis för att en sådan interaktion är skadlig. 

Off-label användning Filgrastim ska endast användas för den godkända indikationen. 

Det har inte identifierats några särskilda säkerhetsrisker då 

filgrastim har använts för annat än dess godkända indikation 

(off-label användning) 

Immunsvar 

(immunogenicitet [förekomst 

och kliniska följder av anti-

G-CSF-antikroppar]) 

Det finns risk för att kroppen reagerar mot filgrastim som om 

det vore en sjukdomsorsakande organism. Även om ett litet 

antal patienter har uppvisat ett immunsvar mot filgrastim, 

påverkade detta svar inte proteinets aktivitet, utan filgrastim var 

fortfarande effektivt och patienterna drabbades inte av några 

biverkningar. 

Bildning och utveckling av 

blodkroppar utanför 

skelettets inre del 

(extramedullär hematopoes) 

Blodkropparna produceras normalt i skelettets inre del 

(medullär hålighet). När blodkropparna börjar att bildas utanför 

den medullära håligheten kan det orsaka blodrubbningar. Det 

är möjligt att filgrastim kan öka denna effekt. 
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Återstående information 

Risk Vad är känt 

Risker under graviditet och 

amning 

Filgrastim har inte studerats hos gravida kvinnor. Filgrastim 

skulle kunna påverka en kvinnas förmåga att bli eller förbli 

gravid.  

Filgrastim har inte studerats hos ammande kvinnor. Kvinnor som 

ammar ska inte använda filgrastim. 

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder  

Det finns inga ytterligare riskminimeringsåtgärder för filgrastim. 

VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

Filgrastim godkändes 1991. Det planeras inte för ytterligare effektstudier. 

Ingen studie villkorar marknadsgodkännandet. 

VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
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Tabell 1. Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplan 

Versionsnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

2 16 december 

2013  

 

Transformation till 

myelodysplastiskt syndrom 

eller leukemi hos patienter med 

allvarlig kronisk neutropeni och 

GVHD hos patienter som 

genomgår allogen 

benmärgstransplantation eller 

transplantation av perifera 

blodcellprogenitorceller lades 

till som kända risker. 

Den kända risken 

"splenomegali/mjältruptur) 

ändrades till "svår 

splenomegali/mjältruptur" 

Den kända risken "ARDS" 

ändrades till "allvarliga 

lungrelaterade biverkningar 

(däribland interstitiell 

lungsjukdom och ARDS)" 

Den kända risken 

"sicklecellkris" ändrades till 

sicklecellkris hos patienter med 

sicklecellsjukdom" 

Den kända risken 

"skelettsmärta" ändrades till 

"symtom relaterade till 

muskuloskeletal smärta" 

Medicineringsfel, däribland 

överdosering; 

läkemedelsinteraktion med 

litium; off-labelanvändning; 

immunogenicitet (förekomst 

och kliniska följder av anti-

G-CSF-antikroppar); och 

extramedullär hematopoes 

lades till som potentiella risker  

Återstående information om 
barn (stamcellsmobilisering 
[patienter < 16 år], efter 
transplantation, HIV och 
nyfödda), patienter med 
nedsatt njurfunktion, patienter 
med nedsatt leverfunktion, 
patienter med nedsatt 
lungfunktion samt patienter 
med hjärtproblem togs ej med. 
Återstående information 
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ändrades till "risker under 
graviditet och amning" 

 

Versionsnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

3 02 juni 2014 Uppdateringar av följande 

avsnitt: SVI.4; III.1 och III.4 till 

att även innehålla 

farmakovigilansaktiviteter; Del 

VI.2; 

Uppdatering av del 5 till att 

innehålla nyckeldelar och inte 

exakt ordalydelse från 

produktresumén 

 

 


