Factsheet Filgrastim
Filgrastim (ATC-code L03AA02) is een kortwerkende recombinant-methionyl humaan
granulocyten-koloniestimulerende factor (G-CSF). Het originele geneesmiddel is Neupogen®.
Anno juli 2021 zijn ook de biosimilars Accoﬁl®, Filgrastim Hexal®, Grastoﬁl®, Nivestim®,
Ratiograstim® en Tevagrastim® en Zarzio®, geregistreerd in Nederland.
Indicaties
De geregistreerde indicaties voor ﬁlgrastim zijn:
• Reductie van de duur van neutropenie als gevolg van gangbare cytotoxische chemotherapie
bij maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie (CML) en
myelodysplastisch syndroom)
• Reductie van de incidentie van febriele neutropenie als gevolg van gangbare cytotoxische
chemotherapie bij maligniteiten (met uitzondering van CML en myelodysplastisch syndroom)
• Reductie van de duur van neutropenie bij patiënten die myeloablatieve behandeling en
vervolgens beenmergtransplantatie ondergaan en met een verhoogde kans op langdurige,
ernstige neutropenie
• Mobilisatie van perifere bloed-voorlopercellen
• Ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie, met een absoluut aantal
neutroﬁelen (ANC) van 0,5 x 109 /l en een voorgeschiedenis van ernstige of terugkerende
infecties
• Persistente neutropenie (ANC ≤ 1,0 x 109 /l) bij patiënten met gevorderde hiv-infectie wanneer
andere therapeutische opties niet geschikt zijn.
Ook alle biosimilars van filgrastim zijn geregistreerd voor deze indicaties.
Filgrastim Hexal is alleen onderzocht als profylaxe voor ernstige neutropenie bij chemotherapie.
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Werkingsmechanisme
Oncologische patiënten die myelosuppressieve chemotherapie krijgen, ontwikkelen vaak een
neutropenie. Deze neutropenie en het ontwikkelen van ﬁbriele neutropenie kan leiden tot uitstel
van een chemokuur, wat de klinische uitkomst kan verslechteren. Filgrastim is een glycoproteïne
die de proliferatie en diﬀerentiatie van de voorlopercellen van neutroﬁelen stimuleert, gevolgd
door het vrijkomen van functionele neutroﬁelen uit het beenmerg. Hierdoor stijgt het aantal
neutroﬁelen in het bloed.

BIOSIMILARS
NEDERLAND

Aandachtspunten bij gebruik
Accofil®, Gastrofil® en Nivestim®
Onvoorziene blootstelling aan temperaturen beneden het vriespunt beïnvloed de stabiliteit niet
negatief. Bij blootstelling langer dan 24 uur of bij meer dan eenmalige blootstelling aan
vriestemperaturen, mag u deze producten niet gebruiken. Binnen de houdbaarheidsperiode en
voor het doel van ambulant gebruik mag de patiënt het product uit de koelkast halen en voor
een eenmalige periode van maximaal 15 dagen bij kamertemperatuur (beneden 25 °C) bewaren.
Daarna mag u het product niet meer opnieuw in de koelkast zetten en dient het te worden
vernietigd.
Filgrastim Hexal® en Zarzio®
Onvoorziene blootstelling aan temperaturen beneden het vriespunt beïnvloed de stabiliteit niet
negatief. Binnen de houdbaarheidsperiode en voor het doel van ambulant gebruik mag de
patiënt het product uit de koelkast halen en voor een eenmalige periode van maximaal 72 uur
lang op kamertemperatuur bewaren (niet boven 25°C). Daarna mag u het product niet meer
opnieuw in de koelkast zetten en dient het te worden vernietigd.
Neupogen®, Ratiograstim® en Tevagrastim®
Onvoorziene blootstelling aan temperaturen beneden het vriespunt beïnvloed de stabiliteit niet
negatief.
Als verdunning van een ﬁlgrastim product noodzakelijk is, dan komt daarvoor alleen een 5%
glucose-oplossing voor in aanmerking. Gebruik van een ander oplosmiddel kan leiden tot
adsorptie aan glas en plastic materiaal. De chemische en fysische stabiliteit na bereiding van de
verdunde oplossing voor infusie is aangetoond gedurende 24 uur bij 2°C tot 8°C, maar vanuit
een microbiologisch oogpunt kunt u het product beter onmiddellijk gebruiken.

Geregistreerde producten in Nederland (juli 2021)
Merknaam

Type

Fabrikant/leverancier

Toedieningsvorm

Neupogen®

Origineel

Amgen

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit ‘Singleject’ 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit ‘Singleject’ 48 ME/0,5 ml (0,96 mg/ml)
- Flacon 30 ME/ml (0,3 mg/ml)

Accoﬁl®

Biosimilar

Accord Healthcare

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,5ml (0,96 mg/ml)

Filgrastim
Hexal®*

Biosimilar

Hexal

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,5 ml (0,96 mg/ml)

Grastoﬁl®*

Biosimilar

Apotex

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)

Nivestim®

Biosimilar

Pﬁzer

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 12 ME/0,2 ml (0,6 mg/ml)*
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,5 ml (0,96 mg/ml

Ratiograstim®* Biosimilar

Ratiopharm

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,8 ml (0,6 mg/ml)

Tevagrastim®

Biosimilar

Teva

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,8 ml (0,6 mg/ml)

Zarzio®

Biosimilar

Sandoz

Oplossing voor injectie/infusie
- Voorgevulde spuit 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml)
- Voorgevulde spuit 48 ME/0,5 ml (0,96 mg/ml)

*= (nog) niet in de handel in Nederland
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