
Denna information vänder sig till dig som ska behandlas 
med NPLATE® (romiplostim). Har du frågor när det gäller din 
behandling med NPLATE® kontakta då alltid din läkare och /

eller din sjuksköterska. Denna broschyr får endast lämnas ut av 
ansvarig läkare eller sjuksköterska.

Patientinformation
till dig som får behandling med Nplate® (romiplostim)
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Vad är ITP?
ITP, eller immunologisk trombocytopeni, är en autoimmun sjukdom som 
kännetecknas av brist på blodplättar (trombocyter), de små blodceller 
som behövs för att stoppa blödningar. Trombocytopeni betyder brist 
på trombocyter och att denna brist är immunologisk betecknar att det 
är en rubbning i immunsystemet som är orsaken. Vid ITP producerar 
immunsystemet antikroppar som uppfattar kroppens egna trombocyter 
som främmande och därför förstör och rensar bort dem.

Symtom
Symtom som kan uppkomma i samband med diagnosen ITP är:
• Lilafärgade blåmärken som kan uppstå utan att man slagit sig.
• Petekier, små röda eller lilafärgade punktformiga prickar som orsakas 

av skador i kapillärerna, vanligen på underbenen.
• Underhudsblödningar, upphöjda lilafärgade svullnader som uppstår till 

följd av blödning eller blodansamling under huden.
• Näsblod och blödningar från andra slemhinnor. Blodblåsor i munnen 

kan också förekomma.



Varför är trombocytantalet lågt vid ITP?
ITP är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret vänder 
sig mot någon del av den egna kroppen. Vid ITP är det trombocyterna som 
förstörs.

Vad händer i kroppen vid ITP?
1. Vid ITP förstörs trombocyterna snabbare än normalt samtidigt som 

benmärgen inte förmår producera tillräckligt många nya trombocyter. 
Följden blir ett lågt trombocytantal som kan öka blödningsrisken.

2. Cellerna i benmärgen som producerar trombocyter kan vara skadade 
vilket kan leda till att varje cell tillverkar färre trombocyter än normalt.

3. Trombopoetin, förkortat TPO, är en naturlig tillväxtfaktor som kroppen 
producerar för att signalera till benmärgen att det är dags att tillverka 
fler trombocyter. Vid ITP är nivåerna av TPO relativt låga och det bildas 
färre trombocyter i benmärgen.





Vad är Nplate®  ?
Nplate® (romiplostim) är ett protein som används för att behandla låga 
trombocytnivåer hos patienter med ITP.

Hur hjälper Nplate® kroppen att 
tillverka fler trombocyter?
Benmärgen är den del av kroppen som 
producerar trombocyter. Nplate® är en 
så kallad TPO-receptor agonist som 
stimulerar benmärgen att producera 
fler  trombocyter. 
Nplate® är ett protein och 
verkar som den kropps-
egna tillväxtfaktorn 
trombopoetin. Genom 
att behandla din ITP 
med Nplate® ökar 
antalet trombocyter och 
därmed minskar risken för 
blödningar.
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Behandlingsmål
Målet med behandlingen är att minska risken för blödning samt att hålla antalet 
trombocyter på en nivå som minskar risken för blödningar. 

Administrering
Nplate® (romiplostim) ges en gång per vecka som subkutan injektion, alltså med 
en spruta i underhudsfettet.

Eventuella biverkningar
Som alla läkemedel kan Nplate® ge biverkningar. De vanligaste  biverkningarna 
är huvudvärk, övre luftvägsinfektion och överkänslighetsreaktioner såsom 
utslag, rodnad och klåda. Tala med din sjuksköterska eller läkare om du upplever 
 biverkningar.

Dosändring
Om du upplever symtom som du tror kan bero på ett lågt antal trombocyter 
 kanske din dos av Nplate® behöver ändras. Tala med din läkare som kan justera 
din dos så att du får en bra effekt av din behandling.



Nplate® (romiplostim) Rx, ATC-kod: B02BX04.
Pulver till injektionsvätska, lösning 125 ug, avsedd för barn (Ej förmån). Pulver till injektions 
vätska, lösning 250 μg, 500 μg omfattas idag av läkemedelsförmånerna för vuxna patienter
Indikationer: Nplate är indicerat för behandling av primär immunologisk trombocytopeni (ITP) 
hos vuxna patienter som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortiko steroider, immun-
globuliner) Nplate är indicerat för behandling av kronisk primär immunologisk trombocytopeni 
(ITP) hos barn från 1 års ålder som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroi-
der, immunglobuliner) 
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne eller 
mot proteiner som härrör från E. coli. 
Amgen Jan 2021. 
För mer information läs bipacksedeln på www.fass.se
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