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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (EPAR) 

FILGRASTIM RATIOPHARM 

Περίληψη EPAR για το κοινό 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). 
Επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) 
αξιολόγησε τις µελέτες που εκπονήθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης 
του φαρµάκου. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική σας πάθηση ή τη θεραπεία σας, διαβάστε το 
φύλλο οδηγιών χρήσης (συµπεριλαµβάνεται στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης) ή 
επικοινωνήστε µε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης 
στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης). 

 
 

Τι είναι το Filgrastim ratiopharm; 
Το Filgrastim ratiopharm είναι ένα ενέσιµο διάλυµα ή διάλυµα για έγχυση (ενστάλαξη σε φλέβα). 
Περιέχει τη δραστική ουσία φιλγραστίµη. 
Το Filgrastim ratiopharm είναι «βιοϊσοδύναµο» φάρµακο. Αυτό σηµαίνει ότι το Filgrastim ratiopharm 
είναι  παρόµοιο µε βιολογικό φάρµακo το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
και περιέχει την ίδια δραστική ουσία (επίσης γνωστό ως «φάρµακο αναφοράς»). Το φάρµακο 
αναφοράς για το Filgrastim ratiopharm είναι το Neupogen. Περισσότερες πληροφορίες για τα 
βιοϊσοδύναµα φάρµακα περιέχονται στο κείµενο ερωτήσεων-απαντήσεων που διατίθεται εδώ. 
 
Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Filgrastim ratiopharm; 
Το Filgrastim ratiopharm χρησιµοποιείται για τη διέγερση της παραγωγής λευκοκυττάρων στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
• για τη µείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας (χαµηλά επίπεδα ουδετεροφίλων, ενός τύπου 

λευκoκυττάρων) και της συχνότητας της εµπύρετης ουδετεροπενίας σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε κυτταροτοξική χηµειοθεραπεία κατά του καρκίνου. 

• για τη µείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
µυελοαφανιστική θεραπεία (θεραπεία που καταστρέφει το µυελό των οστών πριν από 
µεταµόσχευση µυελού των οστών, π.χ. σε ασθενείς µε λευχαιµία) εάν θεωρηθεί ότι 
αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο παρατεταµένης σοβαρής ουδετεροπενίας 

• για την αύξηση των ουδετερόφιλων και τη µείωση του κινδύνου λοίµωξης σε ασθενείς µε 
ουδετεροπενία µε ιστορικό σοβαρών, επαναλαµβανόµενων λοιµώξεων 

• για τη θεραπεία της επιµένουσας ουδετεροπενίας σε ασθενείς µε προχωρηµένη λοίµωξη από τον 
ιό HIV για τη µείωση του κινδύνου βακτηριακών λοιµώξεων όταν άλλες θεραπείες είναι 
ακατάλληλες. 

Το Filgrastim ratiopharm χρησιµοποιείται επίσης για δότες βλαστοκυττάρων του αίµατος που 
προορίζονται για µεταµόσχευση προκειµένου να υποβοηθηθεί η απελευθέρωση αυτών από τον µυελό 
των οστών. 
Το φάρµακο χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή. 
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Πώς χρησιµοποιείται το Filgrastim ratiopharm; 
Το Filgrastim ratiopharm χορηγείται µε υποδόρια ένεση ή µε ενδοφλέβια έγχυση. Ο τρόπος 
χορήγησης, η δόση και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από τον λόγο για τον οποίο 
χρησιµοποιείται, το σωµατικό βάρος του ασθενούς και την ανταπόκριση στην θεραπεία. Το Filgrastim 
ratiopharm χορηγείται συνήθως σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο, αν και οι ασθενείς που το λαµβάνουν 
µε υποδόρια ένεση µπορούν να κάνουν µόνοι τους την ένεση αφού εκπαιδευτούν καταλλήλως. Για 
περαιτέρω πληροφορίες συµβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
Πώς δρα το Filgrastim ratiopharm; 
Η δραστική ουσία του Filgrastim ratiopharm, η φιλγραστίµη παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες µε µια 
ανθρώπινη πρωτεΐνη που ονοµάζεται «ανθρώπινος παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων» 
(G-CSF). Η φιλγραστίµη παράγεται µε τη µέθοδο της «τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA»,δηλ. 
παράγεται από ένα βακτήριο που έχει λάβει ένα γονίδιο (DNA), το οποίο το καθιστά ικανό να παράγει 
φιλγραστίµη. Το υποκατάστατο έχει παρόµοια δράση µε την φυσικά παραγόµενη G-CSF 
ενθαρρύνοντας τον µυελό των οστών να παράγει περισσότερα λευκοκύτταρα. 
 
Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Filgrastim ratiopharm; 
Το Filgrastim ratiopharm µελετήθηκε για να αποδειχθεί ότι είναι συγκρίσιµο µε το φάρµακο 
αναφοράς Neupogen. 
Το Filgrastim ratiopharm συγκρίθηκε µε το Neupogen και µε εικονικό φάρµακο (εικονική θεραπεία) 
σε µία βασική µελέτη στην οποία συµµετείχαν 348 ασθενείς µε καρκίνο του µαστού. Η µελέτη 
εξέτασε τη διάρκεια της σοβαρής ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου της 
κυτταροτοξικής χηµειοθεραπείας των ασθενών. 
Για τη µελέτη της ασφάλειας του Filgrastim ratiopharm πραγµατοποιήθηκαν δύο ακόµα µελέτες σε 
ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα και µε λέµφωµα non-Hodgkin. 
 
Ποιο είναι το όφελος του Filgrastim ratiopharm σύµφωνα µε τις µελέτες; 
Οι θεραπείες µε Filgrastim ratiopharm και Neupogen επέφεραν παρόµοιες µειώσεις της διάρκειας της 
σοβαρής ουδετεροπενίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου χηµειοθεραπείας διάρκειας 21 
ηµερών, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγωγή µε Filgrastim ratiopharm ή Neupogen εµφάνισαν 
σοβαρή ουδετεροπενία για 1,1 ηµέρα κατά µέσο όρο, σε αντιδιαστολή µε τις 3,8 ηµέρες των ασθενών 
που έλαβαν το εικονικό φάρµακο. Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατικότητα του Filgrastim ratiopharm 
αποδείχθηκε αντίστοιχη εκείνης του Neupogen. 
 
Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Filgrastim ratiopharm; 
Η πιο συχνή ανεπιθύµητη ενέργεια που αποδίδεται στο Filgrastim ratiopharm (παρουσιαζόµενες στο 
10% των ασθενών) είναι ο µυοσκελετικός πόνος (πόνος στους µύες και τα οστά). Άλλες ανεπιθύµητες 
ενέργειες ενδέχεται να εµφανιστούν σε πάνω από 1 στους 10 ασθενείς, αναλόγως της παθήσεως κατά 
της οποίας χορηγείται. Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε 
το Filgrastim ratiopharm περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
Το Filgrastim ratiopharm δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα που ενδέχεται να παρουσιάσουν 
υπερευαισθησία (αλλεργία) στη φιλγραστίµη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρµάκου. 
 
Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Filgrastim ratiopharm; 
Η Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) έκρινε ότι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Filgrastim ratiopharm απέδειξε ότι διαθέτει ισοδύναµα στοιχεία ποιότητας, 
ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας µε το Neupogen. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Φαρµάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) ήταν της άποψης ότι, όπως και µε το Neupogen, το όφελος υπερτερεί των 
διαπιστωµένων κινδύνων. Η επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Filgrastim 
ratiopharm. 
 
Λοιπές πληροφορίες για το Filgrastim ratiopharm: 
Στις 15 Σεπτεµβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ratiopharm GmbH για το Filgrastim ratiopharm. 
 
Η πλήρης δηµόσια έκθεση αξιολόγησης (EPAR) του Filgrastim ratiopharm διατίθεται εδώ. 

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 09-2008. 
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