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HVA ER PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a)?

PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) er en reseptpliktig medisin som brukes til behandling 
av voksne med RRMS .1

Virkestoffet i Plegridy er peginterferon beta-1a . Peginterferon beta-1a er en endret, 
langtidsvirkende form av interferon . Interferoner er naturlige stoffer som lages i kroppen 
for å bidra til å beskytte mot infeksjoner og sykdommer .1

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .1-4 .4 og vedlegg B . Pakningsvedlegg .

Indikasjon
PLEGRIDY® (peginterferon beta-1a) er indisert til behandling 
av voksne pasienter med relapserende-remitterende 
(attakkvis) multippel sklerose .1

PAKNING MED 125 mikrogram

STARTPAKNING 63 mikrogram

STARTPAKNING 94 mikrogram
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Plegridy ser ut til å virke ved å stoppe kroppens immunsystem i å skade hjernen og 
ryggmargen. Dette kan bidra til å redusere antall anfall og bremse funksjonsnedsettelsen 
som MS gir . Behandling med Plegridy kan bidra til å forhindre at du blir verre, selv om det 
ikke vil helbrede MS .1

Pegylering innebærer at PEG-polymerkjeder (polyetylenglykol) festes til et molekyl . 
Egenskapene som oppnås er illustrert i figuren under .

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 2 .

Referanser: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1 og vedlegg B .Pakningsvedlegg . 
2 . Kang JS, DeLuca PP, Lee KC . Emerging PEGylated Drugs . Expert Opin Emerg Drugs . 
2009;14(2):363-380 . 3 . Fishburn CS . The pharmacology of PEGylation: balancing PD 
with PK to generate novel therapeutics . J Pharm Sci . 2008;97(10):4167-4183 .

VIRKNINGSMEKANISME

OPTION 2

PEG-KJEDE
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KLINISK EFFEKT

Effekt og sikkerhet av Plegridy ble vurdert fra det placebokontrollerte første året av en to 
års randomisert, dobbeltblind, klinisk studie hos pasienter med relapserende-remitterende 
multippel sklerose (ADVANCE- studien) . 1512 pasienter ble randomisert til og dosert med 
125 mikrogram Plegridy gitt ved subkutan injeksjon annenhver (n=512) eller hver 4 . uke 
(n=500) eller placebo (n=500) .1

Det primære endepunktet var den årlige anfallsfrekvensen over 1 år . Studiedesign og 
pasientdemografi er presentert i tabell 2 .1

Det foreligger ingen data fra studier av klinisk effekt/sikkerhet som direkte sammenligner 
pegylert med ikke- pegylert interferon beta-1a, eller fra pasienter som bytter mellom ikke-
pegylert og pegylert interferon .1

Tabell 2: Studiedesign1

Studiedesign
Sykdomshistorie Pasienter med attakkvis MS (RRMS), med minst 2 attakk i 

løpet av de foregående 3 år, og 1 attakk i det foregående 
året, med en EDSS-score på ≤5,0

Oppfølging 1 år

Studiepopulasjon 83 % behandlingsnaive pasienter 
47 % ≥2 attakk i det foregående året  
38 % minst 1 Gd+ lesjon ved baseline  
16 % EDSS ≥4 
17 % tidligere behandlet

Karakteristika ved baseline
Gjennomsnittsalder (år) 37

Gjennomsnittlig/median sykdomsvarighet (år) 3,6/2,0

Gjennomsnittlig antall attakk de siste 3 årene 2,5

Gjennomsnittlig EDSS-score ved baseline 2,5

EDSS: Expanded Disability Status Scale 
Gd+: Gadoliniumforsterkende

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1

Plegridy annenhver uke ga en signifikant reduksjon på 36 % i den årlige anfallsfrekvensen 
sammenlignet med placebo (p=0,0007) etter ett år (tabell 3), med samsvarende reduksjon 
i årlig anfallsfrekvens i undergrupper definert av demografiske og sykdomskarakteristika 
ved baseline . Plegridy førte også til en signifikant reduksjon i risikoen for attakk på 39 % 
(p=0,0003), i risikoen for vedvarende progresjon av funksjonsnedsettelse bekreftet ved 
12 uker på 38 % (p=0,0383) og 24 uker (post-hoc-analyse) på 54 % (p=0,0069), i antall 
nye eller nylig forstørrede T2-lesjoner på 67 % (p<0,0001), antall Gd-forsterkende lesjoner 
på 86 % (p<0,0001) og i antall nye T1 hypointense lesjoner sammenlignet med placebo 
på 53 % (p<0,0001) . Det ble sett en behandlingseffekt så tidlig som etter 6 måneder med 
Plegridy 125 mikrogram annenhver uke, som viste en 61 % reduksjon (p<0,0001) i nye eller 
nylig forstørrede T2-lesjoner, sammenlignet med placebo . Uavhengig av attakk og MRI-
endepunkter viste doseringsregime med Plegridy 125 mikrogram annenhver uke en numerisk 
større behandlingseffekt enn Plegridy hver 4 . uke ved utgangen av det første året .1
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PLEGRIDY® annenhver uke;  
signifikant reduksjon i årlig anfallsfrekvensen vs PLACEBO etter 1 år

PLEGRIDY® annenhver uke;  
signifikant reduksjon av alle MRI endepunkter vs placebo etter 1 ÅR1

llustrasjon adaptert fra referanse nr 1 .
*Andel pasienter som fikk attakk etter 1 år var 19 % for pasienter behandlet med PLEGRIDY vs 29 % for placebo 
(95 % KI (0,47 – 0,80), p=0,0003) .<br>*Den relative risikoreduksjonen i andel pasienter som fikk attakk med 
PLEGRIDY var 39 % vs placebo ( p=0,0003) .

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1 .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1 2 . Peter A Calabresi, Bernd 
C Kieseier, Douglas L Arnold, Laura J Balcer et al . Pegylated interferon beta-1a for 
relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind 
study . Lancet Neurol 2014; 13: 657–65
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Resultatene etter 2 år bekreftet at effekten ble opprettholdt utover det placebokontrollerte 
første året av studien . Pasienter som ble eksponert for Plegridy annenhver uke viste en 
statistisk signifikant reduksjon i forhold til pasienter som ble eksponert for Plegridy hver 
4 . uke i to år i en post-hoc-analyse av endepunkter inkludert årlig anfallshyppighet (24 %, 
p=0,0209), risiko for anfall (24 %, p=0,0212), risiko for progresjon av funksjonsnedsettelse 
bekreftet etter 24 uker (36 %, p=0,0459) og MRI-endepunkter (nye/forstørrede T2 60 %, Gd+ 
71 % og nye T1 hypointense lesjoner 53 %, p<0,0001 for alle) . I forlengelsesstudien ATTAIN ble 
langtidseffekt av Plegridy opprettholdt ved fortsatt behandling i opptil 4 år, vist ved kliniske 
målinger og MRI av sykdomsaktiviteten . Av totalt 1468 pasienter fortsatte 658 pasienter med 
Plegridy-behandling i minst 4 år . Resultatene av denne studien er vist i tabell 3 .

Tabell 3: Kliniske resultater og MRI-resultater1

Placebo Plegridy
125 mikrogram
annenhver uke

Plegridy
125 mikrogram
hver 4. uke

Kliniske endepunkter

n 500 512 500

Årlig anfallsfrekvens 0,397 0,256 0,288

Relativ risiko
95 % KI
P-verdi

0,64 
0,50 - 0,83
p=0,0007

0,72
0,56 - 0,93
p=0,0114

Andel pasienter med attakk 0,291 0,187 0,222

HR
95 %KI
P-verdi

0,61
0,47 - 0,80
p=0,0003

0,74
0,57 - 0,95
p=0,020

Andel med progresjon av funksjons- 
nedsettelse bekreftet etter 12 uker*

0,105 0,068 0,068

HR
95 %KI
P-verdi

0,62
0,40 - 0,97
p=0,0383

0,62
0,40 - 0,97
p=0,0380

Andel med progresjon av funksjons-ned-
settelse bekreftet etter 24 uker*

0,084 0,040 0,058

HR
95 %KI
P-verdi

0,46
(0,26 - 0,81)
p=0,0069

0,67
(0,41 - 1,10)
p=0,1116

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1
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Pasienter som ikke hadde respondert på tidligere MS-behandling ble ikke inkludert i 
studien . Undergrupper av pasienter med høyere sykdomsaktivitet ble definert ut fra attakk 
og MRI-kriterier som angitt nedenfor, med følgende effektresultater:

• For pasienter med ≥1 anfall i foregående år og ≥9 T2-lesjoner eller ≥1 Gd+ lesjon 
(n=1401) var årlig anfallsfrekvens etter 1 år 0,39 for placebo, 0,29 for Plegridy hver  
4 . uke og 0,25 for Plegridy annenhver uke .

• Resultater i denne undergruppen var i overensstemmelse med resultatene for den 
totale populasjonen .

• For pasienter med ≥2 anfall i foregående år og minst 1 Gd+ lesjon (n=273) var årlig 
anfallsfrekvens etter 1 år 0,47 for placebo, 0,35 for Plegridy hver 4 . uke og 0,33 for 
Plegridy annenhver uke .

Resultater i denne undergruppen var numerisk sett i overensstemmelse med resultatene 
for den totale populasjonen, men ikke statistisk signifikant .1

Pediatrisk populasjon1

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines 
Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater 
fra studier med Plegridy i en eller flere undergrupper av den 
pediatriske populasjonen ved behandling av multippel sklerose .

Placebo Plegridy
125 mikrogram
annenhver uke

Plegridy
125 mikrogram
hver 4. uke

MRI-endepunkter

n 476 457 462

Gjennomsnittlig [Median] antall nye eller 
nylig forstørrede T2 hyperintense lesjoner 
(område)

13,3 [6,0]
(0 - 148)

4,1 [1,0]
(0 - 69)

9,2 [3,0]
(0 - 113)

lesjoner, gjennomsnittlig forhold
(95 %KI)
P-verdi

0,33 (0,27, 0,40)

p≤0,0001

0,72 (0,60, 0,87)

p=0,0008

Gjennomsnittlig [Median] antall Gd-for-
sterkende lesjoner (område)

1,4^ [0,0]
(0 - 39)

0,2 [0,0]
(0 - 13)

0,9 [0,0]
(0 - 41)

%-vis reduksjon vs placebo
P-verdi

86
p<0,0001

36
p=0,0738

Gjennomsnittlig [Median] antall nye T1 
hypointense lesjoner (område)

3,8 [1,0]
(0 - 56)

1,8 [0,0]
(0 - 39)

3,1 [1,0]
(0 - 61)

%-vis reduksjon vs placebo
P-verdi

53
p<0,0001

18
0,0815

HR: Hasardratio
KI: Konfidensintervall
* Vedvarende progresjon av funksjonsnedsettelse ble definert som minst ett poeng økning i EDSS ≥1 fra baseline 
eller 1,5 poeng økning for pasienter med EDSS 0 ved baseline, med en varighet på 12/24 uker . ^n=477

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1
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DOSERING

PLEGRIDY® PENN

Autoinjektor3     Skjult nål3

Ingen knapp å trykke på3     Ferdigfylt penn2

Vanlig dose PLEGRIDY® 
Anbefalt dose er 125 mikrogram PLEGRIDY® injisert subkutant annenhver uke . Be 
pasienten sette PLEGRIDY®-injeksjonen på samme tidspunkt og samme ukedag ved 
hver injeksjon1 . 

Hvordan bruke PLEGRIDY® PENN
PLEGRIDY® skal injiseres under huden (subkutan injeksjon)2 .  
PLEGRIDY® PENN er en autoinjektor, med skjult nål, som oppleves enkel i bruk3 . 

“PLEGRIDY® PENN oppleves enkel i bruk3 - pennen trykkes 
inn mot injeksjonsstedet og holdes i ro i 5 sekunder”

Kanylebeskytter

Legemiddelvindu

Referanser: 1 . PLEGRIDY preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .2 2 . PLEGRIDY preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .1-4 .4, 4 .8, 5 .1 
og 6 .3-6 .4 . 3 . Seddighzadeh A, Hung S, Selmaj K, Cui Y et al . Single-use autoinjector for peginterferon-β1a treatment of 
relapsing-remitting multiple sclerosis: safety, tolerability and patient evaluation data from the Phase IIIb ATTAIN study . 
Expert Opin Drug Deliv . 2014 Nov;11(11):1713-20
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Oppstart PLEGRIDY® behandling
Dosetitrering ved oppstart av behandlingen kan lindre influensalignende symptomer som 
kan oppstå ved oppstart av behandling med interferoner1 .

Det anbefales vanligvis at pasientene starter behandlingen med 63 mikrogram ved dose 1, 
som økes til 94 mikrogram ved dose 2 og når full dose på 125 mikrogram ved dose 3, og 
deretter fortsetter med full dose (125 mikrogram) annenhver uke1 .

DOSE 3, dag 28 
(deretter annenhver uke)

STARTPAKNING

125 µg VEDLIKEHOLDSPAKNING

DOSE 1, dag 0 DOSE 2, dag 14

Første injeksjon:
ORANSJE penn (63 µg)1

Andre injeksjon:
BLÅ penn (94 µg)1

Vedlikeholdsdose:
GRÅ penn (125 µg)1

Referanse: 1 . PLEGRIDY preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .2



12

Reaksjoner på injeksjonsstedet
Pasienten bør sjekke injeksjonsstedet 2 timer etter injeksjon om det er rødt, hovent eller 
ømt . Det kan også forekomme sprekker i huden sammen med hevelse, betennelse eller 
væske som lekker rundt injeksjonsstedet .1 Det er viktig at pasienten leser instruksene 
som medfølger i pakningsvedlegget til PLEGRIDY® for å redusere disse bivirkningene .  
 
Følgende punkter er viktig å huske på:1

• Plegridy skal varmes opp til romtemperatur (opptil 25 °C) før injisering . Dette tar 
omtrent 30 minutter . Man skal ikke bruke eksterne varmekilder, f .eks varmt vann, til å 
varme opp Plegridy-pennen .

• Å veksle mellom ulike injeksjonssteder . Pasienten bør unngå samme injeksjonssted 
flere ganger etter hverandre .

• Unngå å sette en injeksjon i et område på kroppen der huden på noen måte er irritert, 
rødlig, har blåmerker, er infisert eller har arr .

• Kontakte lege eller MS-sykepleier dersom det oppstår sprekker i huden sammen med 
hevelse, betennelse eller væske som lekker rundt injeksjonsstedet .

• Kontakte lege eller MS-sykepleier hvis pasienten har problemer med å sette 
injeksjonen, eller hvis pasienten får en hudreaksjon og det ikke forsvinner i løpet av 
noen dager .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 vedlegg B .Pakningsvedlegg
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Dersom pasienten glemmer å ta PLEGRIDY®
PLEGRIDY® skal injiseres én gang annenhver uke . Ved uteglemt dose bør den administreres 
så snart som mulig .

• Dersom det er 7 dager eller mer til neste planlagte dose: Pasienten bør administrere 
den glemte dosen umiddelbart . Behandlingen kan deretter fortsette med neste 
planlagte dose .

• Dersom det er mindre enn 7 dager til neste planlagte dose: Pasienten bør starte en ny 
2 ukers doseringsplan som starter når den uteglemte dosen administreres . En pasient 
skal ikke administrere to doser av Plegridy med mindre enn 7 dagers intervall .1

Dersom pasienten tar for mye PLEGRIDY®
Informer pasienten om å kontakte lege eller sykepleier umiddelbart hvis det er brukt mer 
enn én injeksjon med PLEGRIDY i løpet av 7 dager .1

Hva skal pasienten gjøre med PLEGRIDY® PENN etter bruk
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overenstemmelse med lokale krav .1 
Kast den brukte PLEGRIDY®-pennen i en spesialbeholder for skarpe gjenstander .1

Oppvaring av PLEGRIDY®
PLEGRIDY® penn skal oppbevares i kjøleskap mellom 2°C og 8°C . PLEGRIDY® skal ikke 
fryses .1 

PLEGRIDY® kan oppbevares utenfor kjøleskap ved romtemperatur (høyst 25°C) i opptil 
30 dager, men må beskyttes mot lys . Selv om PLEGRIDY® har vært ute av kjøleskapet, 
kan den legges inn igjen, så lenge det ikke har vært ute i romtemperatur i mer enn 30 
dager til sammen . Dette kan være aktuelt for eksempel hvis pasienten er på en reise . Hvis 
pasienten er usikker på hvor mange dager en penn har vært oppbevart utenfor kjøleskap, 
skal pennen kastes .1

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .2
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Ingen interaksjonsstudier er blitt utført . De kliniske studiene indikerer at 
pasienter med multippel sklerose kan få Plegridy og kortikosteroider under 
attakk . Det er rapportert at interferoner reduserer aktiviteten av hepatisk 
cytokrom P450-avhengige enzymer hos mennesker og dyr . Forsiktighet 
bør utvises når Plegridy gis i kombinasjon med legemidler som har en smal 
terapeutisk indeks og som hovedsakelig er avhengig av cytokrom P450-
systemet for clearance, f .eks . enkelte typer antiepileptika og antidepressiver . 

• Overfølsomhet overfor naturlig eller rekombinant interferon beta eller 
peginterferon eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp under:  
 - Natriumacetattrihydrat 

 - Eddiksyre, konsentrert 
 - Argininhydroklorid 
 - Polysorbat 20
 - Vann til injeksjonsvæsker

• Pasienter med eksisterende alvorlig depresjon og/eller selvmordstanker  
se kapittel om advarsler neste side

Kontraindikasjoner1

Interaksjoner2

SIKKERHETSINFORMASJON

Referanser: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .3 2 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .5
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Advarsler1

Sporbarhet 
For å forbedre sporbarheten til biologiske legemidler skal navn og batchnummer til det 
administrerte legemidlet protokollføres .

Leverskade 
Forhøyede serumnivåer av levertransaminaser, hepatitt, autoimmun hepatitt og sjeldne 
tilfeller av alvorlig leversvikt er rapportert ved bruk av legemidler med interferon beta . 
Forhøyede leverenzymer er sett ved bruk av Plegridy . Pasienter bør overvåkes for tegn på 
leverskade .

Depresjon
Plegridy bør gis med forsiktighet til pasienter med tidligere depressive lidelser . Depresjon 
forekommer med økt hyppighet hos pasienter med multippel sklerose og i forbindelse 
med bruk av interferoner . Pasienter bør rådes til umiddelbart å rapportere alle symptomer 
på depresjon og/eller selvmordstanker til behandlende lege .

Pasienter som viser tegn på depresjon bør overvåkes nøye under behandlingen og gis 
hensiktsmessig behandling . Seponering av behandling med Plegridy bør vurderes .

Overfølsomhetsreaksjoner
Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkludert tilfeller av anafylaksi er rapportert som en 
sjelden komplikasjon ved behandling med interferon beta, inkludert Plegridy . Pasienter bør 
rådes til å seponere Plegridy og oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis de får tegn og 
symptomer på anafylaksi eller alvorlig overfølsomhet . Behandling med Plegridy bør ikke 
gjenopptas .

Reaksjoner på injeksjonsstedet
Reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert nekrose på injeksjonsstedet, er rapportert 
ved subkutan bruk av interferon beta . For å minimere risikoen for reaksjoner på 
injeksjonsstedet, bør pasienter gis opplæring i bruk av en aseptisk injeksjonsteknikk . 
Prosedyren for pasientens selvadministrering bør gjennomgås regelmessig, spesielt hvis 
det har forekommet reaksjoner på injeksjonsstedet . Dersom pasienten får sprekker i 
huden, noe som kan være ledsaget av hevelse eller væskesekresjon fra injeksjonsstedet, 
bør pasienten rådes til å snakke med legen . Én pasient som ble behandlet med Plegridy i 
kliniske studier, fikk nekrose på injeksjonsstedet . Hvorvidt behandlingen seponeres etter 
nekrose på ett enkelt sted, avhenger av omfanget av nekrosen .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .4
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Reduserte perifere blodverdier
Reduserte verdier av perifere blodceller av alle cellelinjer, inkludert sjelden pancytopeni 
og alvorlig trombocytopeni er rapportert hos pasienter som får interferon beta . Cytopeni, 
inkludert sjelden alvorlig nøytropeni og trombocytopeni, er sett hos pasienter behandlet 
med Plegridy . Pasienter bør overvåkes for symptomer eller tegn på reduserte perifere 
blodverdier .

Sykdommer i nyre og urinveier
Nefrotisk syndrom (klasseeffekter)
Det er rapportert tilfeller av nefrotisk syndrom med ulike underliggende nefropatier, 
inkludert fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) variant med kollaps, sykdom med 
minimal endring (“minimal change disease”, MCD), membranoproliferativ glomerulonefritt 
(MPGN) og membranøs glomerulopati (MGN) under behandling med interferon beta-
preparater . Hendelser er rapportert på ulike tidspunkter i løpet av behandlingen og kan 
oppstå etter flere års behandling med interferon beta . Regelmessig kontroll av tidlige 
tegn eller symptomer, f .eks . ødem, proteinuri og nedsatt nyrefunksjon anbefales, spesielt 
hos pasienter med økt risiko for nyresykdom . Rask behandling av nefrotisk syndrom er 
nødvendig, og seponering av behandling med Plegridy bør vurderes .

Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
Det bør utvises forsiktighet ved administrering av Plegridy til pasienter med alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon .

Trombotisk mikroangiopati (TMA) (klasseeffekter)
Det er rapportert tilfeller av TMA, manifestert som trombotisk trombocytopenisk 
purpura (TTP) eller hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), inkludert dødelige tilfeller, i 
forbindelse med bruk av interferon beta-preparater . Hendelser ble rapportert på ulike 
tidspunkter i løpet av behandlingen og kan oppstå flere uker til flere år etter oppstart 
av behandling med interferon beta . Tidlige kliniske tegn omfatter trombocytopeni, 
nyoppstått hypertensjon, feber, symptomer i sentralnervesystemet (f .eks . forvirring, parese) 
og nedsatt nyrefunksjon . Laboratoriefunn som tyder på TMA er redusert blodplatetall, 
økt laktatdehydrogenase (LDH) i serum på grunn av hemolyse og schistocytter 
(erytrocyttfragmentering) på blodutstryk . Dersom kliniske tegn på TMA blir observert, 
anbefales derfor ytterligere testing av blodplatenivåer, serum-LDH, blodutstryk og 
nyrefunksjon . Hvis TMA blir diagnostisert, er rask behandling nødvendig (plasmautskifting 
bør overveies), og umiddelbar seponering av Plegridy anbefales .

Unormale laboratorieverdier
Unormale laboratorieverdier er forbundet med bruk av interferoner . I tillegg til 
laboratorietestene som vanligvis kreves ved overvåking av pasienter med multippel 
sklerose, anbefales fullstendig blodcelle- og differensialtelling, blodplatetall og 
blodkjemitester, inkludert leverfunksjonstester (f .eks . aspartataminotransferase (ASAT), 
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alaninaminotransaminase (ALAT)), før oppstart og med jevne mellomrom etter oppstart 
av behandling med Plegridy og deretter regelmessig ved fravær av kliniske symptomer . 
Pasienter med myelosuppresjon kan ha behov for mer intensiv overvåking av fullstendige 
blodcelletellinger, med differensialtelling og blodplatetall .

Hypotyreose og hypertyreose er sett ved bruk av interferon beta-preparater . Regelmessige 
tester av tyreoideafunksjonen anbefales hos pasienter med tidligere tyreoideadysfunksjon 
eller som klinisk indisert .

Anfall
Plegridy bør gis med forsiktighet til pasienter med tidligere krampeanfall, og til pasienter 
som behandles med antiepileptika, spesielt hvis epilepsien ikke er tilstrekkelig kontrollert 
med antiepileptika .

Hjertesykdom
Forverring av hjertesykdom er rapportert hos pasienter som får interferon beta . Insidensen 
av kardiovaskulære hendelser var omtrent den samme i Plegridy- (125 mikrogram 
annenhver uke) og placebogruppen (7 % i hver gruppe) . Det ble ikke rapportert alvorlige 
kardiovaskulære hendelser hos pasienter som fikk Plegridy i ADVANCE-studien . Likevel 
bør pasienter med eksisterende signifikant hjertesykdom, som f .eks . kongestiv hjertesvikt, 
koronararteriesykdom eller arytmi overvåkes for forverring av hjertetilstanden, spesielt ved 
oppstart av behandlingen .

Immunogenisitet
Pasienter kan utvikle antistoffer mot Plegridy . Data fra pasienter som ble behandlet 
med Plegridy i opptil 2 år tyder på at mindre enn 1 % (5/715) utviklet vedvarende 
nøytraliserende antistoffer mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a . 
Nøytraliserende antistoffer har potensial til å redusere klinisk effekt . Utvikling av antistoffer 
mot interferon-delen av peginterferon beta-1a hadde imidlertid ingen merkbar virkning 
på sikkerhet eller klinisk effekt, selv om analysen var begrenset av den lave insidensen av 
immunogenisitet .

Tre prosent av pasientene (18/681) utviklet vedvarende antistoffer mot PEG-delen av 
peginterferon beta-1a . I den kliniske studien som ble utført hadde utvikling av antistoffer 
mot PEG-delen av peginterferon beta-1a ingen merkbar effekt på sikkerhet eller klinisk 
effekt (inkludert årlig anfallsfrekvens, MRI-lesjoner og progresjon av funksjonsnedsettelse) .
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Nedsatt leverfunksjon
Forsiktighet bør utvises og nøye overvåking vurderes ved administrering av Plegridy 
til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon . Pasienter bør overvåkes for tegn på 
leverskade og forsiktighet utvises når interferoner brukes samtidig med andre legemidler 
som er forbundet med leverskade .

Natriuminnhold
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium, og er så godt som 
“natriumfritt” .
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Som med alle legemidler kan PLEGRIDY® forårsake bivirkninger, men ikke alle får dem . 
Blant de hyppigste bivirkningene ved PLEGRIDY®-behandling er influensalignende 
symptomer og reaksjoner på injeksjonsstedet1 . Under følger noen tips om hva pasienten 
kan gjøre for å håndtere disse bivirkningene . 

Influensalignende symptomer:
Noen av dem som bruker PLEGRIDY®, får influensalignende symptomer . De som opplever 
slike symptomer, rammes først og fremst ved oppstart av behandlingen . For mange vil 
symptomene gradvis avta .1  
Tre enkle måter som kan hjelpe til med å dempe de influensalignende symptomene:

1 . Vurder tidspunktet for når pasienten skal injisere Plegridy . 
 Start og slutt av influensalignende symptomer varierer fra pasient til pasient . 
 I gjennomsnitt starter influensalignende symptomer ca . 10 timer etter  
 injeksjonen og varer mellom 12 og 24 timer .

2 . Pasienten kan ta paracetamol eller ibuprofen en halvtime før  
 injeksjonen med Plegridy . Pasienten bør rådføre seg med lege  
 eller apotek om hvor mye og hvor lenge hun skal ta det .

3 . Hvis pasienten har feber bør hun drikke mye vann, slik at hun  
 har nok vann i kroppen .1

Reaksjoner på injeksjonsstedet
Pasienten bør sjekke injeksjonsstedet 2 timer etter injeksjon om det er rødt, hovent eller 
ømt . Det kan også forekomme sprekker i huden sammen med hevelse, betennelse eller 
væske som lekker rundt injeksjonsstedet1 . Det er viktig at pasienten leser instruksene som 
medfølger i pakningsvedlegget til PLEGRIDY® for å redusere disse bivirkningene . 

• Kontakte lege eller MS-sykepleier dersom det oppstår sprekker i huden sammen med 
hevelse, betennelse eller væske som lekker rundt injeksjonsstedet .

• Kontakte lege eller MS-sykepleier hvis pasienten har problemer med å sette 
injeksjonen, eller hvis pasienten får en hudreaksjon og det ikke forsvinner i løpet av 
noen dager .

Bivirkninger1

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .8
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Bivirkninger i tabellform
I kliniske studier fikk totalt 1468 pasienter Plegridy i opptil 278 uker med en samlet 
eksponering tilsvarende 4217 pasientår . 1285 pasienter fikk behandling med Plegridy  
i minst 1 år, 1124 pasienter har fått minst 2 års behandling, 947 pasienter har fått minst 
3 års behandling og 658 pasienter har fått minst 4 års behandling med Plegridy . 
Erfaringen fra den randomiserte, ukontrollerte fasen (år 2) av ADVANCE-studien og 
fra forlengelsesstudien ATTAIN (opptil 4 års behandling) var i overensstemmelse med 
erfaringen fra den 1-årige placebokontrollerte fasen av ADVANCE-studien .

Tabellen gir et sammendrag av bivirkningene (insidens høyere enn placebo og med en 
rimelig mulighet for årsakssammenheng) fra 512 pasienter behandlet med Plegridy 125 
mikrogram subkutant annenhver uke og 500 pasienter som fikk placebo i opptil 48 uker 
samt data etter markedsføring .

Bivirkningene er presentert som MedDRAs foretrukne termer i henhold til MedDRAs 
organklassesystem . Insidensen av bivirkningene nedenfor er angitt i henhold til følgende 
kategorier:

• Svært vanlige (≥1/10)

• Vanlige (≥1/100 til <1/10)

• Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)

• Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)

• Svært sjeldne (<1/10 000)

• Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

MedDRA organklassesystem Bivirkning Frekvenskategori

Sykdommer i blod og lymfatiske 
organer 

Trombocytopeni Mindre vanlige

Trombotisk mikroangiopati inkludert 
trombotisk trombocytopenisk purpura/ 
hemolytisk-uremisk syndrom* 

Sjeldne

Forstyrrelser i immunsystemet Angioødem Mindre vanlige

Overfølsomhetsreaksjon

Anafylaksi1 Ikke kjent

Psykiatriske lidelser Depresjon Vanlige

Nevrologiske sykdommer Hodepine Svært vanlige

Anfall Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,  
thorax og mediastinum

Pulmonal arteriell hypertensjon† Ikke kjent

Gastrointestinale sykdommer Kvalme Vanlige

Oppkast
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Hud- og underhudssykdommer Alopesi5 Vanlige

Pruritus 

Urtikaria Mindre vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og 
skjelett 

Myalgi Svært vanlige

Artralgi 

Sykdommer i nyre og urinveier Nefrotisk syndrom, glomerulosklerose Sjeldne

Generelle lidelser og reaksjoner på 
administrasjonsstedet 

Influensalignende sykdom Svært vanlige

Pyreksi

Frysninger

Erytem på injeksjonsstedet

Smerte på injeksjonsstedet

Pruritus på injeksjonsstedet

Asteni

Hypertermi Vanlige

Inflammasjon på injeksjonsstedet

Smerte

Hematom på injeksjonsstedet

Hevelse på injeksjonsstedet

Ødem på injeksjonsstedet

Utslett på injeksjonsstedet

Varme på injeksjonsstedet

Misfarging på injeksjonsstedet

Nekrose på injeksjonsstedet Sjeldne

*Klasseeffekt for interferon beta-preparater (se pkt . 4 .4) . 
† Klasseeffekt for interferonpreparater, se Pulmonal arteriell hypertensjon . 
5 Klasseeffekt for interferonpreparater .
1 Bivirkninger kun fra erfaring etter markedsføring .

Undersøkelser Økt alaninaminotransferase Vanlige

Økt aspartataminotransferase 

Økt gammaglutamyltransferase 

Redusert antall hvite blodceller

Redusert hemoglobin

Økt kroppstemperatur

Redusert blodplatetall Mindre vanlige
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Influensalignende symptomer
Influensalignende sykdom forekom hos 47 % av pasientene som fikk Plegridy 125 
mikrogram annenhver uke og hos 13 % av pasientene som fikk placebo . Insidensen av 
influensalignende symptomer (f .eks . influensalignende sykdom, frysninger, hyperpyreksi, 
muskel- og skjelettsmerter, myalgi, smerte, pyreksi) var høyest ved oppstart av behandlingen 
og avtok vanligvis i løpet av de første seks månedene . Av pasientene som rapporterte 
influensalignende symptomer, rapporterte 90 % alvorlighetsgraden som mild eller moderat . 
Ingen ble vurdert å være av alvorlig karakter . Færre enn 1 % av pasientene som fikk Plegridy 
i den placebokontrollerte fasen av ADVANCE-studien avbrøt behandlingen på grunn av 
influensalignende  symptomer . I en åpen studie med pasienter som byttet fra interferon beta-
behandling til Plegridy, ble start og varighet av profylaktisk behandlede influensalignende 
symptomer evaluert . Hos pasienter som fikk influensalignende symptomer var median tid til 
start 10 timer (interkvartilområde 7-16 timer) etter injeksjon, og median varighet var 17 timer 
(interkvartilområde 12-22 timer) .

Reaksjoner på injeksjonsstedet
Reaksjoner på injeksjonsstedet (f .eks . erytem, smerte, pruritus eller ødem på injeksjonsstedet)
ble rapportert av 66 % av pasientene som fikk Plegridy 125 mikrogram annenhver uke, 
sammenlignet med 11 % av pasientene som fikk placebo . Erytem på injeksjonsstedet var den 
hyppigst rapporterte reaksjonen på injeksjonsstedet . Av pasientene som fikk reaksjoner på 
injeksjonsstedet, rapporterte 95 % alvorlighetsgraden som mild eller moderat . Én av 1468 
pasienter som fikk Plegridy i kliniske studier fikk nekrose på injeksjonsstedet, som gikk over 
med vanlig medisinsk behandling .

Unormale verdier av levertransaminaser
Insidensen av økte levertransaminaser var høyere hos pasienter som fikk Plegridy enn for 
placebo . De fleste økningene i enzymverdier var <3 ganger øvre grense for normalområdet 
(ULN) . Det ble rapportert en økning av alaninaminotransferase og aspartataminotransferase 
(>5 ganger ULN) hos henholdsvis 1 % og <1 % av pasientene som fikk placebo og hos 2 % 
og <1 % av pasientene som ble behandlet med Plegridy . Økning av levertransaminaser i 
serum kombinert med økt bilirubin ble sett hos to pasienter som allerede hadde unormale 
leververdier før de fikk Plegridy i de kliniske studiene . Begge tilfellene gikk over etter 
seponering av Plegridy .

Hematologiske forstyrrelser
Reduksjon i antall hvite blodceller til <3,0 x 109/liter ble sett hos 7 % av pasientene som 
fikk Plegridy og hos 1 % som fikk placebo . Gjennomsnittlig antall hvite blodceller holdt seg 
innenfor normalområdet hos pasienter som ble behandlet med Plegridy . Reduksjon i antall 
hvite blodceller var ikke forbundet med økt risiko for infeksjoner eller alvorlige infeksjoner . 

Utvalgte bivirkninger1

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .8
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Insidensen av en potensielt klinisk signifikant reduksjon i lymfocyttall (<0,5 x 109/liter)  
(<1 %), nøytrofiltall (≤1,0 x 109/liter) (<1 %) og platetall (≤100 x 109/liter) (≤1 %) var omtrent 
den samme hos pasienter som fikk behandling med Plegridy som hos pasienter som fikk 
placebo . To alvorlige tilfeller ble rapportert hos pasienter behandlet med Plegridy: Én 
pasient (<1 %) fikk alvorlig trombocytopeni (platetall <10 x 109/liter), en annen pasient 
(<1 %) fikk alvorlig nøytropeni (nøytrofiltall <0,5 x 109/liter) . Hos begge pasientene ble 
celletall gjenopprettet etter seponering av Plegridy . Det ble sett en liten reduksjon i 
gjennomsnittlig antall røde blodceller hos pasienter som fikk behandling med Plegridy .
Insidensen av en potensielt klinisk signifikant reduksjon i antall røde blodceller (<3,3 
x1012/liter) var omtrent den samme hos pasienter som fikk behandling med Plegridy og 
pasienter som fikk placebo .

Overfølsomhetsreaksjoner
Tilfeller av overfølsomhet ble rapportert hos 16 % av pasientene som ble behandlet med 
Plegridy 125 mikrogram annenhver uke og 14 % av pasientene som fikk placebo . Færre 
enn 1 % av pasientene som fikk Plegridy opplevde et tilfelle av alvorlig overfølsomhet 
(f .eks . angioødem, urtikaria) og de ble raskt restituert etter behandling med antihistaminer 
og/eller kortikosteroider . Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av alvorlig 
overfølsomhet inkludert tilfeller av anafylaksi (frekvens ikke kjent) etter administrering av 
Plegridy .

Pulmonal arteriell hypertensjon
Tilfeller av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) har blitt rapportert med interferon  
beta-preparater . Hendelsene ble rapportert ved ulike tidspunkt, inkludert opptil flere år 
etter oppstart med interferon beta .

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig . Det gjør 
det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet  kontinuerlig . 
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning . 
Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V .

Overdosering
Ved eventuell overdosering bør pasienten legges inn på sykehus til observasjon og gis 
egnet understøttende behandling .



24

Farmakologiske egenskaper1

Farmakoterapeutisk gruppe: Antineoplastiske og immunmodulerende midler, immunstimulerende 
midler, interferoner, ATC-kode: L03A B13 . Plegridy er et interferon beta-1a som er konjugert med et 
enkelt, lineært molekyl på 20 000 Da, metoksypoly(etylenglykol)-O-2-metylpropionaldehyd (20 
kDa mPEG-O-2-metylpropionaldehyd), med en substitusjonsgrad på 1 mol polymer/mol: protein . 
Gjennomsnittlig molekylmasse er ca . 44 kDa, hvorav proteindelen utgjør ca . 23 kDa .

Virkningsmekanisme
En absolutt virkningsmekanisme for peginterferon beta-1a ved multippel sklerose (MS) er 
ikke kjent . Plegridy bindes til type I-interferonreseptoren på overflaten av cellene og utløser 
en kaskade av intracellulære hendelser som fører til regulering av interferon-responsiv gen-
ekspresjon . Biologiske effekter som kan være mediert av Plegridy omfatter oppregulering av 
antiinflammatoriske cytokiner (f .eks . IL-4, IL-10, IL-27), nedregulering av proinflammatoriske 
cytokiner (f .eks . IL-2, IL-12, IFN-gamma, TNF-alfa) og inhibering av migreringen av aktiverte 
T-celler over blod-hjernebarrieren . Flere mekanismer kan imidlertid være involvert . Det er ikke 
kjent hvorvidt virknings mekanismen til Plegridy ved MS medieres av de(n) samme veien(e) som de 
biologiske effektene som er beskrevet ovenfor, fordi patofysiologien ved MS bare er delvis forstått .

Farmakodynamiske effekter
Plegridy er interferon beta 1a konjugert til et enkelt, lineært molekyl av metoksypoly(etylenglykol) 
på 20 kDa, på alfa aminogruppen av den N terminale aminosyreresten .

Interferoner er en gruppe av naturlig forekommende proteiner som er indusert av celler som 
respons på biologiske og kjemiske stimuli, og medierer en rekke cellulære responser som 
er klassifisert som antivirale, antiproliferative og immunmodulerende . De farmakologiske 
egenskapene til Plegridy er i overensstemmelse med egenskapene til interferon beta 1a, og antas å 
være mediert av proteindelen av molekylet .

Farmakodynamiske responser ble evaluert ved å måle induksjon av interferon-responsive gener, 
inkludert de som koder for 2',5' oligoadenylatsyntetase (2',5' OAS), myksovirus resistensprotein A 
(MxA) og flere kjemokiner og cytokiner, samt neopterin (D erytro 1, 2, 3 trihydroksypropylpterin), 
et produkt av det interferon-induserbare enzymet GTP-syklohydrolase I . Geninduksjon hos friske 
forsøkspersoner var større med hensyn til maksimumsnivå og  eksponering (området under 
effektkurven) for Plegridy sammenlignet med ikke-pegylert interferon beta 1a (i .m .) når begge 
ble gitt med samme dose etter aktivitet (6 MIE) . Varigheten av denne responsen var vedvarende 
og langvarig for Plegridy, med forhøyet respons detektert i opptil 15 dager, sammenlignet med 4 
dager for ikke-pegylert interferon beta 1a . Det ble observert økte konsentrasjoner av neopterin 
hos både friske forsøkspersoner og hos pasienter med multippel sklerose som ble behandlet 
med Plegridy, med en vedvarende og langvarig forhøyet respons i 10 dager, sammenlignet med 
5 dager for ikke pegylert interferon beta 1a . Neopterinkonsentrasjoner går tilbake til verdiene ved 
utgangspunktet etter doseringsintervallet på to uker .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 5 .1
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Farmasøytiske opplysninger1

Fortegnelse over hjelpestoffer
Natriumacetattrihydrat 
Eddiksyre, konsentrert
Argininhydroklorid
Polysorbat 20
Vann til injeksjonsvæsker

Uforlikeligheter
Ikke relevant . 

Holdbarhet
3 år

Plegridy kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i opptil 30 dager, så lenge det er 
beskyttet mot lys . Hvis Plegridy har vært i romtemperatur i totalt 30 dager, skal det brukes 
eller kastes . Hvis det er usikkert om Plegridy har vært oppbevart ved romtemperatur i 30 
dager eller mer, skal det kastes .

Oppbevaringsbetingelser
Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C) .

Skal ikke fryses . 
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys .

Se pkt . 6 .3 for ytterligere informasjon vedrørende oppbevaring ved romtemperatur .

Emballasje (type og innhold)
En ferdigfylt sprøyte med Plegridy ligger i en fjærdrevet injeksjonspenn til engangsbruk, 
kalt Plegridy penn . Sprøyten inne i pennen er en 1 ml ferdigfylt sprøyte av glass (type I) med 
en brombutyl gummipropp og stiv kanylebeskyttelse av termoplast og polypropylen, som 
inneholder 0,5 ml oppløsning . En 29 G x 1/2" (0,33x13 mm) kanyle er festet på sprøyten .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 6 .1-6 .6
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Plegridy penn startpakning inneholder 1 x 63 mikrogram ferdigfylt penn (oransjemerket 
penn, 1 . dose) og 1 x 94 mikrogram ferdigfylt penn (blåmerket penn, 2 . dose) i et forseglet 
plastbrett .

Eske med to 125 mikrogram ferdigfylte penner (gråmerkede penner) i et beskyttende 
plastbrett .

Multipakninger som inneholder 6 (3 pakninger à 2) 125 mikrogram ferdigfylte penner 
(gråmerkede penner) . Pakningen inneholder tre indre esker . Hver indre eske inneholder to 
penner i et beskyttende plastbrett .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført .

Spesielle forholdsregler for destruksjon
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav .
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Fertilitet, graviditet og amming1

Graviditet
En stor mengde data (utfallet av mer enn 1000 graviditeter) fra registre og erfaring 
etter markedsføring indikerer ingen økt risiko for større medfødte misdannelser etter 
eksponering for interferon beta før unnfangelse eller slik eksponering i første trimester av 
graviditeten . Varighet av eksponering i første trimester er imidlertid usikker, fordi data ble 
innhentet da bruk av interferon beta var kontraindisert under graviditet og behandlingen 
sannsynligvis ble avbrutt da graviditet ble oppdaget og/eller bekreftet . Det er svært 
begrenset erfaring med eksponering i andre og tredje trimester .

Data fra studier på dyr (se pkt . 5 .3) viser en mulig økt risiko for spontanabort . Risikoen for 
spontanabort hos gravide kvinner som er eksponert for interferon beta kan ikke vurderes i 
tilstrekkelig grad ut fra data som er tilgjengelig per i dag, men dataene tyder så langt ikke 
på noen økt risiko .

Bruk av Plegridy under graviditet kan vurderes hvis det er klinisk nødvendig .

Amming
Det er ikke kjent om peginterferon beta 1a skilles ut i morsmelk . Begrenset tilgjengelig 
informasjon om overføring av interferon beta-1a til morsmelk, sammen med de kjemiske/
fysiologiske egenskapene til interferon beta, tyder på at mengden av interferon beta-1a 
som skilles ut i morsmelk hos mennesker er ubetydelig . Det forventes ingen skadelige 
effekter på nyfødte/spedbarn som ammes .

Plegridy kan brukes under amming .

Fertilitet
Det finnes ingen data på effekten av peginterferon beta-1a på fertilitet hos mennesker . Hos 
dyr ble anovulatoriske effekter sett ved svært høye doser . Det finnes ingen tilgjengelig 
informasjon om effekten av peginterferon beta-1a på hanners fertilitet hos dyr .

Referanse: 1 . Plegridy preparatomtale 09/2019 avsnitt 4 .6
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FK

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 125 µg: Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.: Peginterferon beta‑1a 125 µg, natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, 
argininhydroklorid, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn, startpakning 63 µg og 94 µg: Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.: Peginterferon beta‑1a 63 µg, resp. 94 µg, 
natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, argininhydroklorid, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Behandling av voksne med relapserende‑remitterende (attakkvis) multippel sklerose.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av multippel 
sklerose (MS). Bytte mellom ikke‑pegylert og pegylert interferon er ikke studert. Dette bør tas i betraktning ved ev. bytte. Voksne: Anbefalt titrering ved behandlingsstart: 
Dose 1 (dag 0): 63 µg. Dose 2 (dag 14): 94 µg. Dose 3 (dag 28) og deretter hver 2. uke (hver 14. dag): 125 µg. Dosetitrering kan lindre influensalignende symptomer som kan 
oppstå ved behandlingsstart. Profylaktisk og samtidig bruk av antiinflammatorisk, smertestillende og/eller febernedsettende behandling kan forebygge/lindre influensalignende 
symptomer som kan oppstå ved behandling med interferoner. Start og varighet av influensalignende symptomer varierer individuelt. Symptomer starter i gjennomsnitt ca. 10 
timer etter injeksjon og varer i ca. 12‑22 timer. Glemt dose: Ev. glemt dose bør gis så snart som mulig. Ved ≥7 dager til neste planlagte dose, gis den glemte dosen umiddelbart 
og behandling fortsettes etter planen. Ved <7 dager til neste planlagte dose, bør en ny 2‑ukers doseringsplan startes når den uteglemte dosen gis. Doseringsintervall skal være 
≥7 dager. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises og nøye overvåkning vurderes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: 
Ingen dosejustering nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom 0-18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Begrenset 
mengde data. Tilberedning/Håndtering: Varmes til romtemperatur (opptil 25°C) i ca. 30 minutter før injeksjon, uten bruk av ekstern varmekilde. Oppløsningen skal være 
klar, fargeløs og uten partikler. Til engangsbruk. Administrering: Til s.c. bruk. Injeksjonssted bør varieres (mage, armer, lår). Pasienten bør gis opplæring i bruk av aseptisk 
injeksjonsteknikk, og prosedyren for selvadministrering bør gjennomgås regelmessig, spesielt hvis det har forekommet reaksjoner på injeksjonsstedet. Se pakningsvedlegget. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for naturlig eller rekombinant interferon beta, peginterferon eller noen av hjelpestoffene. Eksisterende alvorlig depresjon og/eller 
selvmordstanker.
Forsiktighetsregler: Lever: Økt serumnivå av levertransaminaser, hepatitt, autoimmun hepatitt og sjeldne tilfeller av alvorlig leversvikt er sett ved bruk av interferon beta. Økning 
i leverenzymer er sett ved bruk av peginterferon beta‑1a. Pasienten bør overvåkes for tegn på leverskade. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør overvåkes for tegn 
på leverskade, og forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre legemidler forbundet med leverskade. Depresjon: Bør gis med forsiktighet ved tidligere depressive lidelser. 
Depresjon er hyppigere ved MS og i forbindelse med bruk av interferoner. Pasienten bør rådes til umiddelbart å rapportere alle symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker 
til legen. Pasienter med tegn på depresjon bør overvåkes nøye under behandlingen, og gis hensiktsmessig behandling. Seponering bør vurderes. Overfølsomhet: Pasienten bør 
rådes til å seponere behandlingen og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart ved tegn/symptomer på anafylaksi eller alvorlige overfølsomhetsreaksjoner. Behandlingen bør ikke 
gjenopptas. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Reaksjoner på injeksjonsstedet, inkl. nekrose, er sett ved s.c. bruk av interferon beta. Ved sprekker i huden, ev. med hevelse eller 
væskesekresjon fra injeksjonsstedet, bør lege konsulteres. 1 tilfelle av nekrose på injeksjonsstedet er sett. Ev. seponering avhenger av omfanget av nekrosen. Blod: Reduserte 
verdier av perifere blodceller av alle cellelinjer, inkl. sjelden pancytopeni og alvorlig trombocytopeni, er sett med interferon beta. Cytopeni, inkl. sjelden alvorlig nøytropeni 
og trombocytopeni, er sett ved bruk av peginterferon beta‑1a. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på reduserte perifere blodverdier. Nyre: Nefrotisk syndrom med 
ulike underliggende nefropatier, inkl. fokal segmental glomerulosklerose (variant med kollaps), sykdom med minimal endring (MCD), membranoproliferativ glomerulonefritt 
og membranøs glomerulopati er rapportert med interferon beta på ulike tidspunkt i behandlingen, og kan oppstå etter flere års behandling. Regelmessig kontroll av tidlige 
tegn/symptomer, f.eks. ødem, proteinuri og nedsatt nyrefunksjon anbefales, spesielt ved økt risiko for nyresykdom. Rask behandling av nefrotisk syndrom er nødvendig, og 
seponering bør vurderes. Trombotisk mikroangiopati (TMA): TMA (inkl. dødelige tilfeller) er sett ved bruk av interferon beta, manifestert som trombotisk trombocytopenisk 
purpura (TTP) eller hemolytisk‑uremisk syndrom (HUS). Dette kan oppstå flere uker til flere år etter behandlingsstart. Tidlige kliniske tegn er trombocytopeni, nyoppstått 
hypertensjon, feber, CNS‑symptomer (f.eks. forvirring, parese) og nedsatt nyrefunksjon. Laboratoriefunn som tyder på TMA er redusert blodplatetall, økt serum‑LDH pga. 
hemolyse og schistocytter (erytrocyttfragmentering) på blodutstryk. Ved kliniske tegn på TMA anbefales derfor ytterligere testing av blodplatenivåer, serum‑LDH, blodutstryk og 
nyrefunksjon. Ved diagnostisering av TMA er rask behandling nødvendig (plasmautskifting bør overveies), og umiddelbar seponering anbefales. Laboratorieverdier: Unormale 
laboratorieverdier er forbundet med bruk av interferoner. Foruten vanlige laboratorieprøver ved kontroll av MS‑pasienter, anbefales fullstendig blodcelle‑ og differensialtelling, 
måling av blodplatetall og blodkjemi inkl. leverfunksjonstester (ASAT, ALAT) før oppstart, jevnlig under behandling og deretter regelmessig ved fravær av kliniske symptomer. Ved 
myelosuppresjon kan det være behov for mer intensiv overvåkning mht. fullstendige blodcelletellinger, inkl. differensialtelling og blodplatetall. Hypo‑ og hypertyreose er sett ved 
bruk av interferon beta. Regelmessige tester av thyreoideafunksjonen anbefales ved tidligere thyreoideadysfunksjon eller som klinisk indisert. Anfall: Bør gis med forsiktighet ved 
tidligere krampeanfall og ved behandling med antiepileptika, spesielt ved utilstrekkelig kontrollert epilepsi. Hjerte: Forverring av hjertesykdom er rapportert med interferon beta. 
Selv om alvorlige kardiovaskulære hendelser ikke er sett, bør pasienter med eksisterende signifikant hjertesykdom, f.eks. kongestiv hjertesvikt, koronararteriesykdom eller arytmi, 
overvåkes for forverring av hjertetilstanden, spesielt ved behandlingsstart. Immunogenisitet: Data fra pasienter behandlet med peginterferon beta‑1a i opptil 2 år tyder på at 
<1% utvikler vedvarende nøytraliserende antistoffer mot interferon beta‑1a‑delen. Utvikling av antistoffer mot interferon‑delen hadde ingen merkbar virkning på sikkerhet eller 
klinisk effekt. 3% av pasientene utviklet vedvarende antistoffer mot peg‑delen, men uten merkbar effekt på sikkerhet eller klinisk effekt (inkl. årlig anfallsfrekvens, MRI‑lesjoner 
og progresjon av funksjonsnedsettelse). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig 
påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
MS‑pasienter kan få peginterferon beta‑1a og kortikosteroider under attakk. Interferoner reduserer aktiviteten av hepatiske CYP450‑enzymer. Forsiktighet bør derfor utvises ved 
kombinasjon med legemidler med smal terapeutisk indeks og som hovedsakelig metaboliseres via CYP450, f.eks. enkelte antiepileptika og antidepressiver.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data indikerer ingen økt risiko for større medfødte misdannelser etter eksponering før unnfangelse eller i 1. trimester (usikker 
varighet av eksponering i 1. trimester, da behandling sannsynligvis ble avbrutt ved oppdaget/bekreftet graviditet). Svært begrenset erfaring med eksponering i 2. og 3. trimester. 
Dyrestudier viser mulig økt risiko for spontanabort. Data for gravide er utilstrekkelige, men tyder så langt ikke på økt risiko for spontanabort. Bruk under graviditet kan vurderes 
hvis klinisk nødvendig. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Begrenset informasjon og kjemiske/fysiologiske egenskaper indikerer at mengden interferon beta som utskilles 
i morsmelk er ubetydelig. Ingen skadelige effekter på nyfødte/spedbarn som ammes forventes. Kan brukes under amming. Fertilitet: Anovulatoriske effekter er sett ved svært 
høye doser i dyrestudier.

Plegridy «Biogen» 
Interferon.                                                                                                       
ATC-nr.: L03A B13
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Bivirkninger: 

Frekvens Bivirkning

Svært vanlige
Generelle

Muskel‑skjelettsys‑
temet
Nevrologiske

Asteni, erytem, smerte og pruritus på injeksjonsstedet, feber, 
frysninger, influensalignende sykdom1

Artralgi, myalgi 
Hodepine

Vanlige
Gastrointestinale
Generelle

Hud
Psykiske
Undersøkelser

Kvalme, oppkast
Hypertermi, reaksjoner på injeksjonsstedet (inflammasjon, hematom, hevelse, ødem, utslett, varme, misfarging), 
smerte
Alopesi (klasseeffekt for interferonpreparater), pruritus
Depresjon
Hemoglobinreduksjon, redusert antall hvite blodceller, økt ALAT, økt ASAT, økt kroppstemperatur, økt γ‑GT

Mindre vanlige
Blod/lymfe
Hud
Immunsystemet
Nevrologiske
Undersøkelser

Trombocytopeni
Urticaria
Angioødem, overfølsomhet
Krampeanfall
Redusert platetall

Sjeldne
Generelle
Lever/galle

Nyre/urinveier

Nekrose på injeksjonsstedet
Trombotisk mikroangiopati inkl. TTP/HUS (klasseeffekt for interferon beta)
Glomerulosklerose, nefrotisk syndrom (klasseeffekt for interferon beta)

Ukjent frekvens
Immunsystemet
Luftveier

Anafylaktisk reaksjon
Pulmonal arteriell hypertensjon (klasseeffekt for interferonpreparater, kan oppstå opptil flere år etter behan‑
dlingsstart)

1Influensalignende symptomer er vanligvis milde/moderate og avtar vanligvis i løpet av de første 6 månedene.

Overdosering/Forgiftning: Behandling: Pasienten bør legges inn på sykehus til observasjon og gis egnet understøttende behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger for 
interferoner L03A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Interferon beta‑1a konjugert med et enkelt, lineært molekyl av metoksypoly(etylenglykol). De farmakologiske egenskapene til peginterferon beta‑1a 
samsvarer med egenskapene til interferon beta‑1a, og antas å være mediert av proteindelen av molekylet. Virkningsmekanisme: Absolutt virkningsmekanisme ved MS er ukjent. 
Bindes til type I‑interferonreseptoren på celleoverflaten og utløser kaskade av intracellulære hendelser som fører til regulering av interferonresponsiv genekspresjon. Biologiske 
effekter omfatter oppregulering av antiinflammatoriske cytokiner (f.eks. IL‑4, IL‑10, IL‑27), nedregulering av proinflammatoriske cytokiner (f.eks. IL‑2, IL‑12, IFN‑γ, TNF‑γ) og 
inhibering av migrering av aktiverte T‑celler over blod‑hjerne‑barrieren. Flere mekanismer kan imidlertid være involvert.  Absorpsjon: Tmax 1‑1,5 dager. Serumkonsentrasjonen er 
doseproporsjonal i området 63‑188 µg. Fordeling: Vd (ukorrigert for biotilgjengelighet) etter gjentatt s.c. dosering med 125 µg hver 2. uke er 481±105 liter. Halveringstid: T1/2 
i serum ved MS er 78±15 timer ved steady state. Clearance ved steady state er 4,1±0,4 liter/time. Utskillelse: Via nyrene.
Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Oppbevares ved 2‑8°C. Kan oppbevares ved romtemperatur (≤25°C) i opptil 30 dager. Skal deretter brukes eller kastes. Beskyttes 
mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 125 µg: 2 stk. à 125 µg1 (ferdigfylt penn) 522427. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 
startpakning: 63 µg og 94 µg: 1 stk. à 63 µg + 1 stk. à 94 µg1 (ferdigfylt penn) 373251. 
Refusjon: 
1H‑resept: L03A B13_1 Peginterferon beta‑1a

Sist endret: 21.10.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09/2019
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NOTATER
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