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Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för 

Ristempa (pegfilgrastim) 

 

Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som 

beskriver de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Ristempa används på säkrast möjliga sätt. 

Mer information om RMP-sammanfattningar finns här. 

Denna RMP-sammanfattning ska läsas tillsammans med det offentliga europeiska 

utredningsprotokollet (EPAR) och produktinformationen för Ristempa som finns på Ristempas EPAR-

webbplats.  

Information om sjukdomsförekomst 

Ristempa används för att förkorta tiden med neutropeni (onormalt låga halter av neutrofiler, en typ 

av vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter med 

cancer som behandlas med cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som behandlar cancer genom att döda 

celler) för att förhindra infektioner. 

Kemoterapi ger upphov till neutropeni (låga halter av vita blodkroppar), vilket kan leda till infektioner 

och sjukdom. Ju allvarligare neutropeni och ju längre tid den pågår, desto större är risken för 

infektion. Genom att öka antalet vita blodkroppar förkortar Ristempa tiden med neutropeni och 

minskar förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber). 

Upp till 70 % av patienter med cancer drabbas av neutropeni. Faktorer som ökar risken för att 

utveckla febril neutropeni innefattar vilken typ av cancer patienten har och vilken typ  av läkemedel 

och dosering som används som behandling (för några är risken >20 %). Det är troligare att febril 

neutropeni uppträder hos äldre patienter (≥65 år), kvinnor, patienter med andra hälsoproblem och 

patienter som tidigare har haft febril neutropeni eller infektion. Nästan 10 % av patienterna som 

läggs in på sjukhus på grund av febril neutropeni dör och risken är nästan dubbel så hög hos 

patienter som har ytterligare hälsoproblem (t.ex. hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom) eller som 

drabbas av en bakterie- eller svampinfektion. 

Sammanfattning av nyttan av behandlingen 

Ristempa är detsamma som Neulasta, ett läkemedel som redan är godkänt i EU. 

Ristempa har studerats i två huvudstudier med 467 patienter med bröstcancer som behandlades 

med cytotoxisk kemoterapi. I båda studierna jämfördes en enda injektion av Ristempa med flera 

dagliga injektioner av ett annat läkemedel, filgrastim, under var och en av fyra kemoterapicykler. 

Huvudmåttet på effekt var tiden med allvarlig neutropeni under den första kemoterapicykeln. 

Ristempa var lika effektivt som filgrastim när det gällde att förkorta tiden med allvarlig neutropeni. I 

båda studierna var tiden med allvarlig neutropeni omkring 1,7 dagar under den fösta 

kemoterapicykeln med Ristempa och filgrastim, jämfört med omkring fem till sju dagar när inget 

läkemedel användes. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp


Okända faktorer för nyttan av behandlingen 

Säkerhetsdata för användning av Ristempa hos barn är begränsad. Ristempa har inte studerats hos 

kvinnor som är gravida eller ammar. Ristempa ska inte användas under graviditet om det inte är 

absolut nödvändigt. Kvinnor som ammar ska inte använda Ristempa. 

Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga identifierade risker 

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Förstorad mjälte eller brusten 
mjälte (allvarlig 
splenomegali/mjältruptur)  

Förstorad mjälte har 
rapporterats som mindre 
vanligt förekommande vid 
användning av Ristempa (färre 
än 1 patient av 100). Förstorad 
mjälte kan öka risken för 
mjältruptur, vilket kan leda till 
döden om det inte identifieras 
och behandlas utan dröjsmål. 

Patienterna ska kontakta 
läkare om de får ont i den 
vänstra, övre delen av buken, 
smärta under vänster 
revbensbåge eller smärta vid 
spetsen av axeln, vilket kan 
tyda på en förstorad eller 
brusten mjälte. 

Inflammation i hudens blodkärl 
(kutan vaskulit) 

Inflammation i hudens blodkärl 
(kutan vaskulit) är mindre 
vanligt hos patienter som får 
Ristempa. När tillståndet är 
begränsat till de små 
blodkärlen i huden är 
patientens återhämtning i 
allmänhet god. 

Patienterna ska kontakta 
läkare om de drabbas av 
hudförändringar som lila eller 
röda fläckar eller knölar, 
ansamlingar av små prickar, 
blemmor, blåmärken eller 
nässelutslag. 

Plommonfärgade, upphöjda, 
smärtande sår på armar 
och/eller ben och ibland 
ansiktet och halsen, samt feber 
(Sweets syndrom)  

Sweets syndrom är en mindre 
vanlig biverkning hos patienter 
som behandlas med Ristempa. 

Behandling av tillstånd som 
ökar risken för Sweets 
syndrom, som infektioner, kan 
bidra till att förebygga Sweets 
syndrom. 

Svåra allergiska reaktioner 
(anafylaktisk reaktion)  

Allergiska reaktioner, däribland 
svår allergisk reaktion 
(anafylaktisk reaktion), 
hudutslag och/eller 
nässelutslag (urtikaria) har 
rapporterats som mindre 
vanligt förekommande hos 
patienter som får Ristempa. 

Patienter som är allergiska mot 
pegfilgrastim eller något av 
övriga hjälpämnen i 
läkemedlet ska inte få 
Ristempa. Allergiska reaktioner 
kan hanteras genom att 
omedelbart avsluta 
behandlingen och behandla 
symtomen. Patienter som 
drabbas av en allvarlig allergisk 
reaktion ska inte behandlas 
med Ristempa igen. Ristempa 
ska inte ges till patienter som 
tidigare har uppvisat 
överkänslighet mot 
pegfilgrastim eller filgrastim. 
Patienterna ska kontakta 
läkare om de drabbas av 
allvarliga allergi-liknande 
reaktioner, som rodnad och 



vallningar, hudutslag och 
upphöjda hudområden som 
kliar; samt allvarliga allergiska 
reaktioner, däribland 
anafylaktisk reaktion 
(svaghetskänsla, blodtrycksfall, 
andningssvårigheter, svullnad i 
ansiktet). 

Vätskeläckage från små 
blodkärl in i närliggande 
kroppshåligheter och muskler 
(kapillärläckagesyndrom)  

Vätskeläckage från små 
blodkärl kan leda till 
blodtrycksfall (hypotoni), för 
kraftig koncentration av blodet 
(hemokoncentration) och låga 
halter av proteinet albumin i 
blodet (hypoalbuminemi). 
Detta tillstånd, som kan vara 
livshotande om behandlingen 
fördröjs, har rapporterats som 
sällsynt förekommande hos 
patienter som behandlas med 
Ristempa (drabbar färre än 1 
patient av 1000). 

Patienterna ska kontakta 
läkare om de drabbas av 
svullnader, vilka kan vara 
förknippade med att urinering 
sker mer sällan än normalt, 
andningssvårigheter, svullen 
buk eller en känsla av 
övermättnad, samt en allmän 
trötthetskänsla. Patienterna 
ska omedelbart kontakta 
läkare om de drabbas av dessa 
symtom, vilka ska behandlas 
utan dröjsmål. 

Allvarlig lunginflammation som 
leder till andningssvårigheter 
(allvarliga lungrelaterade 
biverkningar som interstitiell 
pneumoni och 
andnödsyndrom [ARDS])  

ARDS har rapporterats som 
mindre vanligt förekommande 
vid användning av Ristempa 
(färre än 1 patient av 100). 

Patienterna ska kontakta 
läkare om de drabbas av 
symtom som hosta, feber och 
andnöd, vilka kan vara de 
första tecknen på ARDS. 
Behandling med Ristempa kan 
avslutas och lämplig 
behandling sättas in. 

Försämring av en ärftlig 
blodsjukdom som påverkar de 
röda blodkropparna 
(sicklecellkris hos patienter 
med sicklecellsjukdom)  

Sicklecellkris med symtom som 
kraftig smärta i skelettet, 
bröstet, tarmen eller lederna 
har rapporterats som mindre 
vanligt förekommande hos 
patienter med 
sicklecellsjukdom som får 
Ristempa (färre än 1 patient av 
100). 

Patienter med 
sicklecellsjukdom ska enbart få 
Ristempa efter en noggrann 
utvärdering av nyttan och 
riskerna med behandlingen. 
Patienterna ska berätta för 
läkare om de har 
sicklecellsjukdom, anemi (lågt 
antal röda blodkroppar) eller 
relaterade tillstånd som gör att 
de röda blodkropparna antar 
formen av en skära. 

Smärta i muskler och/eller 
skelettet (symtom relaterade 
till muskuloskeletal smärta)  

Symtom relaterade till 
muskuloskeletal smärta är 
mycket vanliga hos patienter 
som får kemoterapi och 
Ristempa (mer än 1 patient av 
10). Symtom relaterade till 
muskuloskeletal smärta är i 
allmänhet lindriga till måttliga 
och kan behandlas med 

Patienterna ska kontakta 
läkare om de drabbas av 
symtom relaterade till 
muskuloskeletal smärta samt 
allmän värk och smärta i leder 
och muskler. Det finns för 
närvarande ingen information 
om hur dessa symtom ska 
förhindras. 



smärtstillande läkemedel. 

Ökning av vita blodkroppar 
(leukocytos)  

Ristempa ges för att öka halten 
vita blodkroppar. Det finns 
således en risk för att ökningen 
av de vita blodkropparna blir 
för stor (leukocytos). 
Leukocytos har rapporterats 
som mindre vanligt 
förekommande hos patienter 
som får Ristempa (färre än 1 
patient av 100). 

Regelbundna kontroller av 
antalet vita blodkroppar 
rekommenderas under 
behandlingen med Ristempa. 
En dossänkning eller ett 
behandlingsavbrott kan 
korrigera leukocytos. 

Sänkning av halten av de 
blodkroppar (blodplättar) som 
hjälper blodet att levra sig 
(trombocytopeni)  

Låga halter av blodplättar har 
rapporterats som vanligt 
förekommande (hos fler än 1 
patient av 100) i kliniska 
studier med Ristempa. 

Regelbundna kontroller av 
antalet blodplättar ska göras 
under behandlingen med 
Ristempa. 

 

Viktiga eventuella risker 

Risk  Vad är känt 

Cancer i blodet (akut myeloisk 
leukemi [AML]/sjukdomar som 
uppträder då de blodbildande 
cellerna i benmärgen är 
skadade (myelodysplastiskt 
syndrom [MDS])  

Eftersom Ristempa stimulerar produktionen av vita blodkroppar 
finns en teoretisk risk för att Ristempa skulle kunna kopplas till 
utveckling av cancer i blodet (AML) eller sjukdomar som 
uppträder då de blodbildande cellerna i benmärgen är skadade 
(myelodysplastiskt syndrom [MDS]). Även om det inte är känt 
om Ristempa är kopplat till denna risk ska Ristempa ges med 
försiktighet till patienter med AML och inte ges till patienter med 
MDS. 

Frisättning av 
immunstimulerande 
substanser (cytokiner) 
(cytokinfrisättningssyndrom)  

Det har rapporterats om cytokinfrisättningssyndrom som 
eventuellt skulle kunna vara relaterat till pegfilgrastim. 
Cytokinfrisättningssyndrom kännetecknas av symtom som 
illamående, huvudvärk, snabba hjärtslag, lågt blodtryck, utslag 
och andnöd. De flesta reaktioner är lindriga till måttliga, men 
reaktionen kan vara allvarlig, livshotande eller dödlig. Vissa 
patienter kan drabbas av allvarliga, livshotande reaktioner som 
kräver akut läkarvård och att behandlingen med Ristempa 
avslutas för gott. 

Medicineringsfel, däribland 
överdos 

Effekterna av en överdos av Ristempa är inte kända. Patienterna 
ska berätta för läkaren om de får mer Ristempa än vad läkaren 
har ordinerat. 

Läkemedelsinteraktion med 
litium  

Effekterna då detta läkemedel används samtidigt som litium är 
inte kända. Eftersom litium främjar frisättning av en typ av vita 
blodkroppar som kallas neutrofiler och Ristempa bidrar till att 
öka produktionen av neutrofiler, finns en teoretisk risk för att 
kombinationen av dessa 2 substanser skulle kunna orsaka en 
ökning av antalet vita blodkroppar till över normala halter 
(leukocytos). Denna interaktion har inte undersökts formellt och 
än så länge finns inga bevis för att samtidig användning av de 
båda läkemedlen är skadlig. 

Användning för indikationer 
som inte är godkända ("off-

Det är känt att pegfilgrastim har använts off-label för att 
behandla AML, MDS, aferes/skörd av stamceller från perifert 



label")  blod, idiopatisk neutropeni/agranulocytos och ospecificerad 
leukemi. Det finns ingen information om hur bra Ristempa 
fungerar vid andra tillstånd eller vilka biverkningar som skulle 
kunna förekomma. 

Risk för antikroppsproduktion 
(immunogenicitet) som skulle 
kunna leda till att önskad 
effekt uteblir eller till allergiska 
reaktioner.  

Som för alla stora terapeutiska proteiner finns en teoretisk risk 
för att patienter som behandlas med Ristempa kan utveckla 
antikroppar mot läkemedlet, vilket eventuellt skulle kunna leda 
till att läkemedlet slutar fungera eller till allergiska reaktioner. 
Det är inte känt om eller hur ofta patienter som får Ristempa 
utvecklar antikroppar mot läkemedlet och mer information 
måste samlas in. 
Även om ett litet antal patienter har uppvisat immunsvar mot 
Ristempa påverkade det inte proteinets aktivitet, så Ristempa 
var fortfarande effektivt och patienterna drabbades inte av 
några biverkningar. 

Bildning och utveckling av 
blodkroppar utanför skelettets 
benmärg (extramedullär 
hematopoes) 

Blodkroppar bildas normalt i skelettets benmärg (medullär 
hematopoes). När blodkropparna börjar bildas utanför 
benmärgen kan det orsaka blodsjukdomar. Det finns en risk för 
att Ristempa kan öka denna effekt. 

 

Återstående information 

Risk Vad är känt 

Användning hos barn under 18 
års ålder  

Information om säkerheten för Ristempa hos barn är begränsad. 

Risker under graviditet och 
amning  

Ristempa har inte studerats hos gravida kvinnor. Ristempa ska 
inte användas under graviditet om det inte är absolut 
nödvändigt. 
Ristempa har inte studerats hos kvinnor som ammar. Kvinnor 
som ammar ska inte använda Ristempa. I bipacksedeln får 
kvinnor anvisningar om att fråga läkare eller apotekspersonal om 
råd innan de tar detta läkemedel om de är gravida eller ammar, 
tror att de är gravida eller planerar att skaffa barn. 

 

Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder efter säkerhetsrisk 

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.   Allmänspråklig information till patienterna finns i 

bipacksedeln. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln kallas för rutinmässiga 

riskminimeringsåtgärder.  

Produktresumén och bipacksedeln är en del av läkemedlets produktinformation. 

Produktinformationen för Ristempa finns på Ristempas EPAR-webbplats. 

Detta läkemedel har inga ytterligare riskminimeringsåtgärder. 

Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

Ej relevant 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003910/human_med_001859.jsp


Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 

Ej relevant 

Denna sammanfattning ändrades senast 03-2015. 


