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 To evaluate clinical outcomes in MS PATHS patients aged ≥60 years treated with peginterferon  
Beta-1a or IM interferon beta-1a.

 These results are limited by low patient 
numbers for some of the assessments, 
particularly at later time points post baseline, 
and by potential confounding by practice 
effects.

 These findings provide insight into older 
patients with MS in real-world clinical practice 
and indicate that peginterferon beta-1a and 
IM interferon beta-1a may provide real-world 
treatment benefits to patients with MS, 
including those aged ≥60 years.

OBJECTIVE

CONCLUSIONS

 In this real-world study of patients with multiple 
sclerosis (MS) aged ≥60 or <60 years treated 
with peginterferon beta-1a or IM interferon 
beta-1a, both age groups had significantly 
improved Processing Speed Test (PST) and 
ContrastSensitivity Test (CST) Z-scores 1 year 
post baseline.

 Approximately equal proportions of patients in 
both age groups were relapse free over 2 years.
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• Peginterferon beta-1a and IM interferon beta-1a 
are approved therapies for the treatment of re-
lapsing forms of MS, including clinically isolated 
syndrome (CIS), relapsing-remitting MS (RRMS), 
and active secondary progressive MS,1,2 based on 
the results of the pivotal ADVANCE3,4 and MSCRG5 
clinical trials, respectively.

• Patients with MS in real-world clinical practice 
tend, on average, to be older than patients in clin-
ical trials.
– The mean age of patients in ADVANCE and 

MSCRG was approximately 37 years,3,5 where-
as the mean age in real-world settings is esti-
mated to be approximately 45 years.6-9

• Real-world peak prevalence of MS is shifting to 
older patients; since 2005, the greatest preva-
lence has been in patients aged ≥50 years.10,11

• Safety and treatment considerations related to 
age-dependent changes in the immune system 
should be taken into account in older MS pa-
tients.12

– However, information about the safety and ef-
ficacy/effectiveness of peginterferon beta-1a 
and IM interferon beta-1a in older patients 
with MS is limited.

1. Plegridy [prescribing information]. Cambridge, MA: Biogen Inc.; 2019; 2. Avonex [prescribing information]. Cambridge, MA: Biogen Inc.; 2019; 3. Calabresi PA, et al.Lancet 
Neurol. 2014;13:657-665; 4. Kieseier BC, et al.Mult Scler. 2015;21:1025-1035; 5. Jacobs LD, et al. Ann Neurol. 1996;39:285-294; 6. Bloomgren G, et al.Ther Clin Risk Manag. 
2012;8:313-321; 7. Jhaveri M, et al.Presented at CMSC; May 24-27, 2017; New Orleans, LA. DX48; 8. Jones D, et al.Presented at CMSC; May 24-27, 2017; New Orleans, LA. DX22; 
9. Salvetti M, et al. Presented at ECTRIMS; September 11–13, 2019; Stockholm, Sweden. P1019; 10. Kingwell E, et al.J Neurol. 2015;262:2352-2363; 11. Rotstein DL, et al. 
Neurology. 2018;90:e1435-e1441; 12. Schweitzer F, et al. Curr Opin Neurol. 2019;32:305-312; 13. Wray S, et al. Presented at CMSC (Virtual); 2020. DXT70; 14. Newman S, et 
al.Presented at CMSC; May 28–June 1, 2019; Seattle, WA. DXT65.

1. Learmonth YC, et al. BMC Neurol. 2013;13:37-37; 2. Rudick RA, et al.J Vis Exp. 2014; 88:e51318; 3. Rao SM, et al. Mult Scler. 2017;23:1929-1937;  
4. Rhodes JK, et al. Adv Ther. 2019;36:1741-1755; 5. Rao SM, et al. Eur J Neurol. 2020;27:878-886.

Methods
• An MS PATHS v.11 data cut as of February 23, 

2020 was used to identify patients who were 
taking peginterferon beta-1a or IM interferon 
beta-1a at the time of their first MS PATHS visit 
(study baseline) or began taking either therapy at 
a follow-up visit.
– Included patients were also required to have 

had ≥1 follow-up clinical assessment.
• Patient-reported disability was assessed using 

Patient-Determined Disease Steps (PDDS).1

• Multiple Sclerosis Performance Test 
(MSPT)2-5clinical outcome assessments includ-
ed the PST, the Manual Dexterity Test (MDT), the 
Walking Speed Test (WST), and the CST.
– The PST, MDT, WST, and CST are digital (iP-

ad-based) adaptations of the Symbol Digits 
Modality Test, the 9-Hole Peg Test, the 25-Foot 
Walking Test, and the Sloan Low Contrast Let-
ter Acuity Test, respectively.

– A recent interim analysis of the PLEGRIDY 
Observational Program (POP) study, in which 
the average age at enrollment was 44 years, 
characterized the real-world safety and effec-
tiveness of peginterferon beta-1a in patients 
aged ≥50 years.13

– A subgroup analysis of patients aged ≥50 
years from ADVANCE suggests that the ben-
efit-risk profile of peginterferon beta-1a is 
unchanged for older patients.14

• MS PATHS is an international network of MS 
centers and provides access to real-world data 
generated from a broad MS patient population.

• As of March 31, 2020:
– Approximately 57,369 patients have been 

prescribed subcutaneous peginterferon 
beta-1a globally in the post-market setting, 
representing 107,764 patient-years of expo-
sure.

– Approximately 581,770 patients have been 
prescribed IM interferon beta-1a globally 
in the post-market setting, representing 
2,682,407 patient-years of exposure.

• Observed trends and between-group differences 
were assessed using Z-scores based on norma-
tive data from 500 healthy volunteers.
– P values were calculated using a Wilcoxon 

signed-rank test for continuous measures and 
a Fisher exact test for categorical measures.

• Annualized relapse rates (ARRs) were evaluat-
ed in peginterferon beta-1a and IM interferon 
beta-1a patients with ≥1 post-baseline assess-
ment.
– Patient-reported relapses with “3_plus” in the 

MS PATHS data entry were treated as “3” in 
all analyses.

– Relapse rates and rate ratios were derived 
using negative binomial regression adjusted 
for follow-up time.

Introduction
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SD=standard deviation.
an=280 (age ≥60 years) and 724 (age <60 years); bn=267 (age ≥60 years) and 708 (age <60 years); cincludes time prior to study and time on study.

Results (1 of 5)

• This analysis included 1015 MS PATHS patients,
of whom 286 (28.2%) were aged ≥60 years and
729 (71.8%) were aged <60 years at baseline
(Table 1).
– Overall, 52 patients initiated treatment with

peginterferon beta-1a or IM interferon beta-1a
after their baseline visit.

– In both age groups, most patients had
received a diagnosis of RRMS (age ≥60 years:
193 of 286 patients [67.5%]; age <60 years:
526 of 729 patients [72.2%]).

Characteristic Age ≥60 years
(n=286)

Age <60 years
(n=729)

Female, n (%) 218 (76.2) 562 (77.1)

Age, mean (SD), years 

At first MS symptomsa 39.5 (11.2) 31.0 (9.4)

At MS diagnosisb 42.7 (10.3) 33.6 (8.8)

At first MSPT while on peginterferon beta-1a or IM interferon beta-1a 64.8 (4.4) 46.3 (9.1)

MS diagnosis, n (%)

RRMS 193 (67.5) 526 (72.2)

Progressive relapsing 21 (7.3) 50 (6.9)

Primary progressive 10 (3.5) 19 (2.6)

Secondary progressive 39 (13.6) 79 (10.8)

CIS 3 (1.0) 23 (3.2)

Missing 20 (7.0) 32 (4.4)

Patients with relapses in year prior to baseline, n (%)

0 189 (66.1) 462 (63.4)

1 46 (16.1) 127 (17.4)

2 28 (9.8) 85 (11.7)

≥3 20 (7.0) 49 (6.7)

Missing 3 (1.0) 6 (0.8)

Time on peginterferon beta-1a or IM interferon beta-1a, mean (SD), yearsc 4.5 (7.0) 3.4 (5.3)

Follow-up time, mean (SD), years 1.3 (1.0) 1.3 (0.9)

Table 1. Demographic, disease characteristics, and follow-up times of included MSPATHS patients

• In both age groups, about two-thirds of patients
were free from relapse in the year prior to
baseline (Table 1).

• Follow-up times were similar for patients aged
≥60 and <60 years (Table 1).

Demographic characteristics of included patients
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Comorbidity, n (%) Age ≥60 years
(n=286)

Age <60 years
(n=729)

Cardiovascular  
disease

Yes 176 (61.5) 179 (24.6)
No/missing 110 (38.5) 550 (75.4)

COPD
Yes 37 (12.9) 61 (8.4)
No/missing 249 (87.1) 668 (91.6)

Depression
Yes 107 (37.4) 217 (29.8)
No/missing 179 (62.6) 512 (70.2)

Diabetes

Yes 18 (6.3) 31 (4.3)
No/missing 268 (93.7) 698 (95.7)

Dyslipidemia
Yes 119 (41.6) 85 (11.7)
No/missing 167 (58.4) 644 (88.3)

Fatigue
Yes 50 (17.5) 126 (17.3)
No/missing 236 (82.5) 603 (82.7)

Comorbidity, n (%) Age ≥60 years
(n=286)

Age <60 years
(n=729)

IBD
Yes 6 (2.1) 8 (1.1)
No/missing 280 (97.9) 721 (98.9)

Osteoarthritis
Yes 34 (11.9) 11 (1.5)
No/missing 252 (88.1) 718 (98.5)

Pain
Yes 190 (66.4) 284 (39.0)
No/missing 96 (33.6) 445 (61.0)

Rheumatoid  
conditions

Yes 44 (15.4) 69 (9.5)
No/missing 242 (84.6) 660 (90.5)

Thyroid conditions
Yes 56 (19.6) 65 (8.9)
No/missing 230 (80.4) 664 (91.1)

Assessment,  
mean (SD)

Age ≥60  
years

(n=286)

Age <60  
years

(n=729)

P value for 
difference 
between 

age groups

PDDS scorea 2.08 (2.17) 1.03 (1.58) <0.001

PST Z-score −0.54 (1.06) −0.43 (1.11) 0.151

MDT Z-score −0.96 (1.91) −0.34 (1.61) <0.001

WST Z-score −1.93 (3.73) −0.66 (2.78) <0.001

CST Z-score −1.05 (1.55) −0.45 (1.22) <0.001

Table 2. Baseline comorbidities

Table 3. Baseline comorbidities

Figure 1. Change from baseline  
in PDDS score over 2 years

COPD=coronary obstructive pulmonary disease; IBD=inflammatory bowel disease.

Arrow next to y-axis indicates direction of improvement in outcome. No change from 
baseline is shown by dotted line. P values based on Wilcoxon signed-rank test for con-
tinuous measures.

P value for between-group differences based on Wilcoxon signed-rank test for contin-
uous measures.
an=284 for patients aged ≥60 years; n=725 for patients aged <60 years.

Results (3 of 5)
Baseline disease characteristics of included 
patients
• At study baseline, older patients had more 

disability, as assessed by PDDS score, and 
greater functional impairment, as assessed by 
MSPT Z-scores, than younger patients (Table 3).
– Baseline mean (SD) PDDS scores in patients 

aged ≥60 and <60 years were 2.08 (2.17) 
and 1.03 (1.58), respectively (P<0.001).

– Older patients also had significantly worse 
baseline Z-scores for MDT, WST, and CST  
(all P<0.001), but not for PST (P=0.151).

PDDS score over 2 years
• Over 2 years, PDDS scores did not change 

significantly from baseline for either age group 
(all P>0.05; Figure 1).
– Similarly, there were no significant between-

group differences in PDDS at any assessment 
(all P>0.05).
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younger patients (Table 3).
– Baseline mean (SD) PDDS scores in patients aged ≥60 

and <60 years were 2.08 (2.17) and 1.03 (1.58), 
respectively (P<0.001).

– Older patients also had significantly worse baseline 
Z-scores for MDT, WST, and CST (all P<0.001), but not 
for PST (P=0.151).
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Beta-1a in MS PATHS 
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Table 3. Baseline MSPT assessments in 
MS PATHS patients

Assessment, 
mean (SD)

Age ≥60 
years

(n=286)

Age <60 
years

(n=729)

P value for 
difference 
between 

age groups
PDDS scorea 2.08 (2.17) 1.03 (1.58) <0.001
PST Z-score −0.54 (1.06) −0.43 (1.11) 0.151
MDT Z-score −0.96 (1.91) −0.34 (1.61) <0.001
WST Z-score −1.93 (3.73) −0.66 (2.78) <0.001
CST Z-score −1.05 (1.55) −0.45 (1.22) <0.001

P value for between-group differences based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures.
an=284 for patients aged ≥60 years; n=725 for patients aged <60 years.

To evaluate clinical outcomes in MS PATHS 
patients aged ≥60 years treated with peginterferon 
beta-1a or IM interferon beta-1a. 

 In this real-world study of patients with MS aged 
≥60 or <60 years treated with peginterferon beta-1a 
or IM interferon beta-1a, both age groups had 
significantly improved PST and CST Z-scores 1 
year post baseline.

Approximately equal proportions of patients in 
both age groups were relapse free over 2 years.

These results are limited by low patient numbers 
for some of the assessments, particularly at later 
time points post baseline, and by potential 
confounding by practice effects.

These findings provide insight into older patients 
with MS in real-world clinical practice and indicate 
that peginterferon beta-1a and IM interferon beta-
1a may provide real-world treatment benefits to 
patients with MS, including those aged ≥60 years. 

PDDS score over 2 years
• Over 2 years, PDDS scores did not change 

significantly from baseline for either age group (all 
P>0.05; Figure 1).
– Similarly, there were no significant between-group 

differences in PDDS at any assessment (all P>0.05).

Figure 1. Change from baseline in PDDS score 
over 2 years

Arrow next to y-axis indicates direction of improvement in outcome. No change from baseline is 
shown by dotted line. P values based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures. 

Results (2 of 5)
Baseline comorbidities of included patients
• Older patients had higher rates of comorbidities than younger patients, including pain (66.4% vs 39.0%), 

cardiovascular disease (61.5% vs 24.6%), and dyslipidemia (41.6% vs 11.7%; Table 2).
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Figure 1. Change from baseline in MSPT Z-scores over 2 years

Arrows next to y-axes indicate direction of improvement in outcome. No change from baseline is shown by dotted lines.
*Significant difference from baseline. Pvalues based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures.

Results (4 of 5)
MSPT Z-scores over 2 years
• At 1 year, patients aged ≥60 years exhibited 

significant improvements in Z-scores for PST 
(mean [SD] change from baseline: 0.10 [0.68]; 
P=0.04) and CST (mean [SD] change from 
baseline: 0.66 [1.37]; P=0.04; Figure 1).

• At 1 year, patients <60 years also exhibited 
significant improvements in Z-scores for 
PST (mean [SD] change from baseline: 0.20 
[0.70]; P<0.001) and CST (mean [SD] change 
from baseline: 0.21 [1.02]; P<0.001); these 
improvements were sustained for up to 2 years 
for both PST (mean [SD] change from baseline: 

0.29 [0.74]; P=0.01) and CST (mean [SD] change 
from baseline: 0.18 [1.34]; P=0.03; Figure 1).
– At 1 year, these younger patients exhibited 

significant improvement in Z-scores for MDT 
(mean [SD] change from baseline: 0.21 
[1.09]; P=0.007; Figure 1) as well.

– There were no significant improvements in 
Z-scores for WST at any time point for patients 
in either age group (Figure 1).

• There were no significant between-group 
differences for any MSPT assessment at any 
time point.
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• There were no significant between-group differences for any MSPT assessment at any time point.
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Beta-1a or Intramuscular Interferon 
Beta-1a in MS PATHS 
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Figure 2. Change from baseline in MSPT Z-scores over 2 years

Arrows next to y-axes indicate direction of improvement in outcome. No change from baseline is shown by dotted lines.
*Significant difference from baseline. P values based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures. 
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Figure 2. Change from baseline in MSPT Z-scores over 2 years

Arrows next to y-axes indicate direction of improvement in outcome. No change from baseline is shown by dotted lines.
*Significant difference from baseline. P values based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures. 
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Figure 2. Change from baseline in MSPT Z-scores over 2 years

Arrows next to y-axes indicate direction of improvement in outcome. No change from baseline is shown by dotted lines.
*Significant difference from baseline. P values based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures. 
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Figure 2. Change from baseline in MSPT Z-scores over 2 years

Arrows next to y-axes indicate direction of improvement in outcome. No change from baseline is shown by dotted lines.
*Significant difference from baseline. P values based on Wilcoxon signed-rank test for continuous measures. 
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Results (5 of 5)
Relapse outcomes over 2 years
• Between one-half and two-thirds of each age 

subgroup (≥60 and <60 years) was free from 
self-reported relapses at 6 months (61.8% and 
57.6%), 1 year (55.9% and 62.6%), and 2 years 
(54.5% and 63.6%; Figure 3).

• Over 2 years, ARR did not differ significantly in 
patients aged ≥60 and <60 years (rate ratio 
[95% confidence interval (CI)], 1.2900 [0.8541–
1.9484]; P=0.2261; Figure 4).

Figure 3. Proportion of patients free  
from self-reported relapses over 2 years

Figure 4. ARR over 2 years

The denominator indicates the number of patients with an assessment at each time 
point.

ARR and rate ratio were evaluated using negative binomial regression adjusted for 
follow-up time.
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(interferon beta1a) 30 mikrogramów/0,5 ml  
roztwór do wstrzykiwań.

Skład: Każdy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony jed-
norazowego użytku zawiera 30 mikrogramów (6 milionów 
j.m.) interferonu beta-1a w roztworze o objętości 0,5 ml. 
Stężenie wynosi 30 mikrogramów na 0,5 ml. 30 mikrogra-
mów produktu AVONEX zawiera 6 milionów j.m. (jednostek 
międzynarodowych) aktywności przeciwwirusowej według 
Międzynarodowego Standardu dla Interferonu Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO). Nie jest znana aktywność według 
innych standardów. 
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzy-
kiwaczu. Klarowny i bezbarwny roztwór. 
Wskazania do stosowania: Produkt AVONEX jest wskazany 
w leczeniu: 1) pacjentów ze zdiagnozowaną nawracającą po-
stacią stwardnienia rozsianego (SR) określonego w badaniach 
klinicznych jako dwa lub więcej zaostrzeń choroby (nawro-
tów) w czasie ostatnich trzech lat bez oznak postępu choroby 
między nawrotami; AVONEX spowalnia postęp niesprawności 
i zmniejsza częstość nawrotów, 2) pacjentów, u których wystą-
pił pojedynczy przypadek demielinizacji z czynnym procesem 
zapalnym, którego ciężkość kwalifikuje do leczenia podawany-
mi dożylnie kortykosteroidami, jeśli alternatywna diagnoza zo-
stała wykluczona, i istnieje duże ryzyko rozwoju klinicznie zdefi-
niowanego stwardnienia rozsianego (patrz punkt: Właściwości 
farmakodynamiczne w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
(ChPL)). Produkt AVONEX należy odstawić u pacjentów, u któ-
rych rozwinie się postępujące SR. 

Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinno być 
rozpoczęte pod kontrolą lekarza prowadzącego, który ma 
doświadczenie w leczeniu tej choroby. Dawkowanie: Dorośli: 
W leczeniu nawrotowego stwardnienia rozsianego (SR) zale-
cana dawka wynosi 30 mikrogramów (0,5 ml roztworu) we 
wstrzyknięciu domięśniowym (im.) podawana raz w tygodniu 
(patrz punkt: Specjalne środki ostrożności dotyczące usu-
wania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 
w ChPL). Nie wykazano dodatkowych korzyści po stosowaniu 
większej dawki (60 mikrogramów) raz na tydzień. Dostosowy-
wanie dawki: Aby zmniejszyć częstość występowania i nasi-
lenie objawów grypopodobnych (patrz punkt: Działania nie-
pożądane), leczenie można rozpocząć od dostosowywania 
dawki. Jeżeli stosuje się zestaw ampułko-strzykawkę, lecze-
nie zaczynamy od ¼ pełnej dawki, zwiększając ją w odstę-
pach tygodniowych do osiągnięcia pełnej dawki (30 mikro-
gramów na tydzień) w czwartym tygodniu. Innym sposobem 
dostosowywania dawki jest rozpoczęcie leczenia produktem 
AVONEX od dawki odpowiadającej w przybliżeniu ½ pełnej 
dawki podawanej raz w tygodniu przed zwiększeniem jej do 
pełnej dawki. Aby uzyskać odpowiednią skuteczność, po po-
czątkowym okresie dostosowywania należy osiągnąć i utrzy-
mywać dawkę 30 mikrogramów, podawaną raz w tygodniu. 
Po osiągnięciu pełnej dawki, pacjenci mogą zacząć stosować 
wstrzykiwacz AVONEX PEN. Przed wstrzyknięciem oraz przez 
24 godziny po każdym wstrzyknięciu zaleca się podawanie 
leku przeciwbólowego o działaniu przeciwgorączkowym, aby 
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złagodzić objawy grypopodobne związane ze stosowaniem 
produktu AVONEX. Te objawy zwykle występują przez pierw-
sze kilka miesięcy leczenia. Dzieci i młodzież: Nie określo-
no dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 
produktu leczniczego AVONEX w grupie nastolatków w wieku 
od 12 do 16 lat. Aktualne dane przedstawiono w punktach: 
Działania niepożądane i Właściwości farmakodynamicz-
ne w ChPL, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania. Nie 
ustalono jak dotąd bezpieczeństwa ani skuteczności pro-
duktu AVONEX u dzieci poniżej 12. roku życia. Brak dostęp-
nych danych. Osoby w podeszłym wieku: Badania kliniczne 
nie obejmowały dostatecznej liczby pacjentów w 65. roku 
życia i powyżej, aby ustalić, czy odpowiedź na lek jest w tej 
grupie wiekowej odmienna niż u młodszych pacjentów. Jed-
nakże na podstawie klirensu substancji czynnej nie istnieje 
teoretyczne uzasadnienie, aby ustalać jakiekolwiek wyma-
ganie w zakresie dostosowywania dawki u osób starszych. 
Sposób podawania: Obecnie nie ustalono, jak długo pacjenci 
powinni być leczeni. Należy dokonać klinicznej oceny stanu 
pacjenta po dwóch latach leczenia. Decyzję o dłuższym lecze-
niu podejmuje lekarz w zależności od indywidualnego stanu 
pacjenta. Należy przerwać leczenie, jeśli u pacjenta rozwinie 
się postępujący proces przewlekłego SR. AVONEX PEN jest to 
wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony, przeznaczony do 
jednorazowego użytku, który należy stosować jedynie po od-
powiednim przeszkoleniu. Zalecanym miejscem do wykona-
nia domięśniowego wstrzyknięcia za pomocą wstrzykiwacza 
AVONEX PEN jest górna, zewnętrzna część mięśni uda. Miej-
sce wstrzyknięcia należy zmieniać co tydzień. Podając pro-
dukt AVONEX za pomocą wstrzykiwacza AVONEX PEN, należy 
postępować zgodnie z instrukcją podaną w ulotce dołączonej 
do opakowania. Przeciwwskazania: - Leczenie pacjentów, 
u których stwierdzono w wywiadzie nadwrażliwość na natu-
ralny lub rekombinowany interferon beta lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. - Leczenie pacjentów z istniejącą 
ciężką depresją i (lub) myślami samobójczymi (patrz punkty: 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania i Działania niepożądane). 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące sto-
sowania: Identyfikowalność: W celu poprawienia identyfiko-
walności biologicznych produktów leczniczych należy czytel-
nie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu.
Produkt AVONEX należy podawać z dużą ostrożnością pacjen-
tom z występującymi w przeszłości lub obecnie istniejącymi 
zaburzeniami depresyjnymi, zwłaszcza pacjentom, u których 
przed rozpoczęciem leczenia występują myśli samobójcze. 
Wiadomo, że depresja i myśli samobójcze występują ze 
zwiększoną częstością w populacji ze stwardnieniem rozsia-
nym oraz podczas stosowania interferonu. Pacjentów należy 
poinformować o konieczności natychmiastowego zgłoszenia 
lekarzowi objawów depresji i (lub) myśli samobójczych. Pa-
cjentów wykazujących objawy depresji należy ściśle monito-
rować podczas terapii i odpowiednio leczyć. Należy rozważyć 
przerwanie leczenia produktem AVONEX. Produkt AVONEX 
należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z na-
padami drgawkowymi w przeszłości, pacjentom, którym po-
daje się leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza jeśli padaczka 
nie jest właściwie kontrolowana przez stosowanie leków prze-
ciwpadaczkowych. Należy zachować szczególną ostrożność 
i rozważyć przeprowadzanie częstych kontroli lekarskich, 
podając produkt AVONEX pacjentom z ciężką niewydolnością 
nerek i wątroby oraz pacjentom z ciężkim zahamowaniem 
czynności szpiku. Mikroangiopatia zakrzepowa (ang. throm-
botic microangiopathy, TMA): podczas leczenia interferonem 
beta zgłaszano przypadki TMA (w tym przypadki śmiertelne) 
występującej pod postacią zakrzepowej plamicy małopłytko-
wej (TTP) lub hemolitycznego zespołu mocznicowego (HUS). 
Zdarzenia zgłaszano w różnych okresach leczenia i mogą 

one występować po kilku tygodniach, a nawet kilku latach, 
od rozpoczęcia leczenia interferonem beta. Wczesne objawy 
kliniczne obejmują trombocytopenię, nowo rozpoznane nad-
ciśnienie, gorączkę, objawy ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego (np. splątanie i niedowład) i zaburzenie czyn-
ności nerek. Do wyników badań laboratoryjnych wskazują-
cych na TMA należą: zmniejszona liczba płytek, podwyższo-
ne stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy 
wskutek hemolizy oraz obecność schistocytów (fragmentów 
erytrocytów) w rozmazie krwi. Dlatego w razie stwierdzenia 
klinicznych objawów TMA zaleca się wykonanie dodatko-
wych badań poziomu płytek, LDH w surowicy, rozmazu krwi 
i czynności nerek. W razie rozpoznania TMA konieczne jest 
bezzwłoczne wdrożenie leczenia (w tym rozważenie wymiany 
osocza) i zalecane jest natychmiastowe odstawienie produk-
tu AVONEX. Zespół nerczycowy: podczas leczenia produktami 
zawierającymi interferon beta zgłaszano przypadki zespołu 
nerczycowego wywołanego przez różne rodzaje nefropatii, 
w tym ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków ner-
kowych z zapadnięciem pętli włośniczkowych (ang. collapsing 
FSGS), zmianę minimalną (ang. MCD), błoniasto-rozplemowe 
kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. MPGN) i mezangialne 
kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. MGN). Zdarzenia te zgła-
szano w różnych okresach w trakcie leczenia i mogą one wy-
stępować po kilku latach stosowania interferonu beta. Zaleca 
się okresowe monitorowanie wczesnych objawów podmioto-
wych lub przedmiotowych, takich jak obrzęki, białkomocz 
czy zaburzona czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z wy-
sokim ryzykiem wystąpienia choroby nerek. Konieczne jest 
szybkie podjęcie leczenia zespołu nerczycowego i rozważenie 
przerwania leczenia produktem AVONEX. Podczas leczenia 
interferonem beta, w badaniach po wprowadzeniu leku na 
rynek, opisywano uszkodzenie wątroby, w tym zwiększoną 
aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, auto-
immunologiczne zapalenie wątroby i niewydolność wątroby. 
W niektórych przypadkach reakcje te występowały w obec-
ności innych produktów leczniczych uszkadzających wątrobę. 
Nie określono addytywnego działania podczas jednoczesne-
go stosowania kilku produktów leczniczych lub innych czyn-
ników hepatotoksycznych (np. alkoholu). Należy obserwować 
pacjentów pod kątem wystąpienia objawów uszkodzenia 
wątroby i zachować ostrożność w przypadku jednoczesne-
go stosowania interferonu z innymi produktami leczniczymi 
uszkadzającymi wątrobę. Pacjentów z chorobami serca, ta-
kimi jak dławica piersiowa, zastoinowa niewydolność serca 
lub arytmia, należy uważnie obserwować ze względu na moż-
liwość pogorszenia się ich stanu klinicznego podczas lecze-
nia produktem AVONEX. Objawy grypopodobne związane z le-
czeniem produktem AVONEX mogą pogorszyć stan zdrowia 
pacjentów z chorobami serca. Z leczeniem interferonem są 
związane nieprawidłowe wyniki testów laboratoryjnych. Pod-
czas leczenia produktem AVONEX oprócz rutynowych badań 
wymaganych do monitorowania pacjentów ze SR, zalecane 
jest również wykonanie pełnego obrazu białokrwinkowego 
krwi obwodowej, liczby płytek i badań biochemicznych krwi, 
w tym badań czynności wątroby. Pacjenci z zahamowaniem 
czynności szpiku mogą wymagać wzmożonej kontroli pełnej 
krwi obwodowej z różnicowym rozpoznaniem płytek krwi. 
U leczonych pacjentów mogą powstać przeciwciała przeciw 
produktowi AVONEX. U niektórych pacjentów przeciwciała te 
(przeciwciała neutralizujące) zmniejszają in vitro aktywność 
interferonu beta-1a. Przeciwciała neutralizujące są związane 
ze zmniejszeniem in vivo biologicznego działania produktu 
AVONEX i mogą być związane z obniżeniem skuteczności kli-
nicznej. Ocenia się, że częstość wytwarzania przeciwciał neu-
tralizujących osiąga stały poziom po 12 miesiącach leczenia. 
Dane zebrane u pacjentów leczonych produktem AVONEX do 
trzech lat, wskazują, że u około 5% do 8% pacjentów zostają 
wytworzone przeciwciała neutralizujące. Stosowanie różnych 
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metod oznaczania w surowicy przeciwciał neutralizujących 
interferony ogranicza możliwość porównania antygenowości 
różnych produktów.
Działania niepożądane: Najczęstszym występującym dzia-
łaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem produktu 
AVONEX są objawy grypopodobne. Najczęściej opisywane ob-
jawy grypopodobne to: bóle mięśniowe, gorączka, dreszcze, 
pocenie się, osłabienie, bóle głowy i nudności. Dostosowywa-
nie dawki produktu AVONEX na początku leczenia, pozwala 
zmniejszyć nasilenie i częstość występowania objawów gry-
popodobnych. Objawy grypopodobne są szczególnie nasilone 
w początkowej fazie leczenia, a częstość ich występowania 
zmniejsza się podczas kontynuowania terapii. Po wstrzyknię-
ciu leku mogą wystąpić przejściowe objawy neurologiczne 
przypominające objawy nasilenia stwardnienia rozsianego 
(SR). W każdym momencie leczenia może wystąpić przej-
ściowe wzmożenie napięcia mięśniowego i (lub) ciężkie osła-
bienie mięśniowe uniemożliwiające wykonywanie ruchów 
dowolnych. Objawy te występują w ograniczonym czasie trwa-
nia w zależności od kolejnych wstrzyknięć i mogą powtarzać 
się po kolejnych wstrzyknięciach. W niektórych przypadkach 
objawy te są związane z występowaniem objawów grypopo-
dobnych. Częstość występowania działań niepożądanych jest 
wyrażona w pacjentolatach według następujących katego-
rii: Bardzo często (≥1/10 pacjentolat); Często (≥1/100 do 
<1/10 pacjentolat); Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100 
pacjentolat); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000 pacjentolat); 
Bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentolat); Nieznana (częstość 
nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
Pacjentoczas jest sumą indywidualnych jednostek czasu, 
w których pacjent uczestniczący w badaniu był poddany 
działaniu produktu AVONEX przed wystąpieniem działania 
niepożądanego. Na przykład 100 osobolat można obserwo-
wać u 100 pacjentów leczonych przez okres jednego roku 
lub u 200 pacjentów leczonych przez okres pół roku. Działa-
nia niepożądane zaobserwowane w trakcie badań(badania 
kliniczne i badania obserwacyjne z okresem obserwacji od 
dwóch do sześciu lat) i inne działania niepożądane o niezna-
nej częstości zgłoszone w spontanicznych raportach z rynku: 
bardzo często - ból głowy, objawy grypopodobne, gorączka, 
dreszcze, pocenie się; często - zmniejszenie liczby limfocy-
tów, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby 
granulocytów obojętnochłonnych, zmniejszenie hematokry-
tu, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stę-
żenia azotu mocznikowego we krwi, spastyczność mięśni, 
niedoczulica, wyciek wodnisty z nosa, wymioty, biegunka, 
nudności, wysypka, nasilone pocenie się, stłuczenia, kurcz 
mięśni, ból karku, bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, 
bóle pleców, sztywność mięśni, sztywność mięśniowo szkie-
letowa, brak łaknienia, nagłe zaczerwienienie, ból w miejscu 
wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, siniak w miej-
scu wstrzyknięcia, osłabienie, ból, zmęczenie, złe samopo-
czucie, nocne pocenie się, depresja, bezsenność; niezbyt 
często - zmniejszenie liczby płytek krwi, łysienie, uczucie pie-
czenia w miejscu wstrzyknięcia, krwotok maciczny, krwotok 
miesiączkowy; rzadko  - mikroangiopatia zakrzepowa, w tym 
zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) lub hemolityczny 
zespół mocznicowy (HUS) (Dotyczy klasy produktów zawie-
rających interferon beta, patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności dotyczące stosowania), duszność, zespół 
nerczycowy, stwardnienie kłębuszków nerkowych; częstość 
nieznana - zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy cia-
ła, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, kardio-
miopatia, zastoinowa niewydolność serca, kołatanie serca, 
arytmia, tachykardia, pancytopenia, trombocytopenia, ob-
jawy neurologiczne, omdlenie, wzmożone napięcie, zawroty 
głowy, parestezje, drgawki, migrena, tętnicze nadciśnienie 
płucne (dotyczy klasy produktów zawierających interferon, 

patrz poniżej Tętnicze nadciśnienie płucne.), obrzęk naczy-
nioruchowy, świąd, wysypka pęcherzykowa, pokrzywka, na-
silenie łuszczycy, układowy toczeń rumieniowaty, osłabienie 
mięśni, zapalenie stawów, niedoczynność tarczycy, nadczyn-
ność tarczycy, ropień w miejscu wstrzyknięcia, rozszerzenie 
naczyń, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w miejscu 
wstrzyknięcia, zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknię-
cia, martwica w miejscu wstrzyknięcia, krwawienie w miejscu 
wstrzyknięcia, bóle w klatce piersiowej, reakcja anafilaktycz-
na, wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości (obrzęk 
naczynioruchowy, duszność, pokrzywka, wysypka, wysypka 
ze świądem), niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, au-
toimmunologiczne zapalenie wątroby, próby samobójcze, 
psychozy, niepokój, splątanie, niestabilność emocjonalna. 
Tętnicze nadciśnienie płucne W związku ze stosowaniem 
produktów zawierających interferon beta zgłaszano przypad-
ki tętniczego nadciśnienia płucnego (ang. pulmonary arterial 
hypertension, PAH). Zdarzenia zgłaszano w różnych momen-
tach trwania leczenia interferonem beta, w tym kilka lat po 
jego rozpoczęciu. Dzieci i młodzież: Ograniczone opubliko-
wane dane sugerują, że profil bezpieczeństwa u nastolatków 
w wieku od 12 do 16 lat, przyjmujących produkt AVONEX 
w dawce 30 mikrogramów domięśniowo raz w tygodniu jest 
zbliżony do obserwowanego u dorosłych. 
Podmiot odpowiedzialny: Biogen Netherlands B.V., Prins 
Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandia
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 
EU/1/97/033/005-6. 
Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu ChPL: 
09/2019.
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z prze-
pisu lekarza - Rp. 
Odpłatność dla pacjenta: produkt bezpłatny, refundowany 
w ramach programu lekowego B.29: „Leczenie stwardnienia 
rozsianego”. Urzędowa cena zbytu - brutto 2928,68 PLN. 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych na 1 stycznia 2021 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 
2020.116).
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Biogen Poland 
sp. z o.o. tel.: + 48 22 116 86 94
Informacja medyczna: Biogen Poland Sp. z o. o., ul. Salsy 2, 
02-823 Warszawa, tel.: 48 22 351 51 00, e-mail: informacja.
medyczna@biogen.com  
Zgłaszanie działań niepożądanych:  
e-mail: safetypl@biogen.com, tel. 22 351 51 31. 
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są do-
stępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków 
http://www.ema.europa.eu. 
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Plegridy 63/94/125 mikrogramów, 
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce lub we wstrzykiwaczu 
półautomatycznym napełnionym (do podania podskórnego).
Plegridy 125 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce  
(do podawania domięśniowego)

Droga domięśniowa

Zestaw do podania dawki zawiera pełną dawkę 125 mikro-
gramów w jednej ampułko-strzykawce.

Zaciski do dostosowywania dawki produktu Plegridy są 
przeznaczone do stosowania z ampułko-strzykawkami i służą 
do ograniczania podawanej dawki do 63 mikrogramów 
(pierwsza dawka wynosząca 1/2 pełnej dawki, żółty zacisk) 

Skład ilościowy i jakościowy: Każda ampułko-strzykawka 
lub wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony zawiera od-
powiednio 63/94/125 mikrogramów peginterferonu beta1a 
w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań (moc dawki wskazuje na 
ilość interferonu beta 1a w cząsteczce peginterferonu beta 
1a bez uwzględnienia dołączonej grupy PEG). Substancja 
czynna, peginterferon beta1a, jest interferonem beta1a, 
wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chińskiego, 
kowalencyjnie sprzężonym z metoksypolietylenoglikolem 
o masie 20 000 daltonów (20 kDa) z użyciem O2metylopro-
pionaldehydu, jako łącznika. Mocy tego produktu leczniczego 
nie należy porównywać z mocą innych białek pegylowanych 
ani niepegylowanych z tej samej grupy terapeutycznej. Wię-
cej informacji, patrz punkt Właściwości farmakodynamiczne 
w Charakterystyce Produku Leczniczego (ChPL). 

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań. Klarowny 
i bezbarwny roztwór o pH 4,55,1. Wskazania do stosowania: 
Produkt Plegridy jest wskazany do stosowania u dorosłych pa-
cjentów z rzutoworemisyjną postacią stwardnienia rozsianego. 

Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinno być 
rozpoczynane pod nadzorem lekarza, mającego doświad-
czenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Produkt Plegridy 
można podawać podskórnie za pomocą wstrzykiwacza pół-
automatycznego napełnionego lub ampułko-strzykawki albo 

domięśniowo przy użyciu ampułko-strzykawki. Wykazano, że 
podawany podskórnie peginterferon beta-1a jest bardziej 
skuteczny niż placebo. Bezpośrednie dane porównawcze dla 
peginterferonu beta-1a wobec niepegylowanego interferonu 
beta lub dane dotyczące skuteczności peginterferonu beta-
-1a stosowanego po wcześniejszym leczeniu niepegylowa-
nym interferonem beta nie są dostępne. Należy to wziąć pod 
uwagę, dokonując w trakcie leczenia zmiany stosowanego 
interferonu (zamiana między pegylowanymi i niepegylowany-
mi interferonami). Więcej informacji, patrz punkt Właściwości 
farmakodynamiczne w ChPL. Dawkowanie Zalecana dawka 
produktu Plegridy wynosi 125 mikrogramów we wstrzyknię-
ciu podskórnym lub domięśniowym, co 2 tygodnie (14 dni). 
Rozpoczęcie leczenia: Zwykle zaleca się rozpoczęcie lecze-
nia podskórnego lub domięśniowego od 63 mikrogramów 
w pierwszej dawce (dzień 0), zwiększenie dawki do 94 mikro-
gramów w drugiej dawce (dzień 14.) i osiągnięcie pełnej daw-
ki 125 mikrogramów w trzeciej dawce (dzień 28.). Pełną daw-
kę (125 mikrogramów) podaje się następnie co 2 tygodnie 
(14 dni) (patrz Tabela 1a w przypadku podawania podskór-
nego lub Tabela 1b w przypadku podawania domięśniowego). 

Droga podskórna

Dostępny jest zestaw do rozpoczynania leczenia, zawierają-
cy 2 pierwsze dawki (63 i 94 mikrogramy). 

Tabela 1a Dostosowywanie dawki podczas rozpoczynania leczenia w przypadku drogi podskórnej

Dawka Czas podania dawki *      Ilość (w mikrogramach) Kolor etykiety 
na wstrzykiwaczu

Dawka 1 Dzień 0 63 pomarańczowy 

Dawka 2 Dzień 14. 94 niebieski

Dawka 3 Dzień 28. 125 (pełna dawka) szary

Dawka Czas podania dawki *      Ilość (w mikrogramach) Kolor etykiety 
na wstrzykiwaczu

Dawka 1 Dzień 0 63 pomarańczowy 

Dawka 2 Dzień 14. 94 niebieski

Dawka 3 Dzień 28. 125 (pełna dawka) szary

oraz 94 mikrogramów (druga dawka wynosząca 3/4 pełnej 
dawki, fioletowy zacisk) odpowiednio w dniu 0 i w dniu 14. 
Każdy zacisk do dostosowywania dawki produktu Plegridy 
należy użyć raz, a następnie wyrzucić wraz z resztą produktu 
leczniczego. Od dnia 28. leczenia pacjenci powinni stosować 
pełną dawkę (bez używania zacisku) wynoszącą 125 mikro-
gramów (podawanie dawki co 14 dni).

Tabela 1b Dostosowywanie dawki podczas rozpoczynania leczenia w przypadku drogi domięśniowej

*Co 2 tygodnie (14 dni).

*Co 2 tygodnie (14 dni).
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Dostosowywanie dawki na początku leczenia może złagodzić 
objawy grypopodobne, jakie mogą wystąpić po rozpoczęciu 
leczenia interferonami. Profilaktyczne i jednoczesne stosowa-
nie środków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i (lub) prze-
ciwgorączkowych może zapobiec występowaniu lub złagodzić 
objawy grypopodobne, które czasem występują podczas le-
czenia interferonem (patrz punkt Działania niepożądane). 

Nie przeprowadzono badań dotyczących zmiany drogi poda-
nia z podskórnej na domięśniową ani odwrotnie.

Ponieważ wykazano biorównoważność tych dwóch dróg po-
dania, nie przewiduje się potrzeby dostosowywania dawki 
w przypadku zmiany drogi podania z podskórnej na domię-
śniową lub odwrotnie (patrz punkty Właściwości farmakoki-
netyczne i Właściwości farmakodynamiczne w ChPL).

W razie pominięcia dawki, należy ją podać możliwie jak naj-
szybciej. 

•	 Jeżeli do następnej planowanej dawki pozostało co naj-
mniej 7 dni: pominiętą dawkę należy przyjąć natychmiast. 
Leczenie można następnie kontynuować, przyjmując na-
stępną dawkę zgodnie z dotychczasowym harmonogra-
mem.

•	 Jeżeli do następnej planowanej dawki pozostało mniej niż  
7 dni: należy rozpocząć nowy dwutygodniowy schemat 
dawkowania, z początkiem w dniu przyjęcia pominiętej 
dawki. Nie należy podawać pacjentowi dwóch dawek pe-
ginterferonu beta-1a w odstępie krótszym niż 7 dni.

Populacje specjalne Osoby w podeszłym wieku: Bezpie-
czeństwo i skuteczność peginterferonu beta-1a u pacjen-
tów powyżej 65. roku życia nie są wystarczająco zbadane ze 
względu na ograniczoną liczbę takich pacjentów włączonych 
do badań klinicznych. Zaburzenia czynności nerek: Jak wy-
nika z danych pochodzących z badań z udziałem pacjentów 
z łagodnym, umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności 
nerek oraz w końcowym stadium niewydolności nerek, dosto-
sowywanie dawki nie jest konieczne (patrz punkty: Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz 
Właściwości farmakokinetyczne w ChPL). Zaburzenia czynno-
ści wątroby: Nie badano stosowania peginterferonu beta-1au 
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania). Dzieci i młodzież: Nie określono dotychczas bezpie-
czeństwa stosowania ani skuteczności peginterferonu beta-
-1a w leczeniu stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży 
w wieku od 0 do 18 lat. Brak danych. Sposób podawania Za-
leca się, aby wykwalifikowany personel medyczny przeszko-
lił pacjenta w zakresie prawidłowej techniki samodzielnego 
wykonywania wstrzyknięć podskórnych przy użyciu ampułko 
strzykawki/wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego 
lub wstrzyknięć domięśniowych przy użyciu ampułko-strzy-
kawek, odpowiednio do drogi podawania. Pacjentów należy 
poinformować, aby zmieniali miejsce wstrzyknięć podskór-
nych lub domięśniowych co dwa tygodnie. Wstrzyknięcia 
podskórne zwykle wykonuje się w brzuch, ramię lub udo. 
Wstrzyknięcia domięśniowe zwykle wykonuje się w udo. Każ-
dy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony/ampułko-strzy-
kawka z produktem Plegridy do podawania podskórnego ma 
dołączoną igłę. Ampułko-strzykawka z produktem Plegridy 
do stosowania domięśniowego jest dostarczana w postaci 
ampułko-strzykawki z oddzielną igłą do podawania domię-
śniowego. Ampułko-strzykawki do podawania domięśnio-
wego i podskórnego oraz wstrzykiwacze półautomatyczne 
napełnione do podawania podskórnego przeznaczone są do 
wyłącznie jednorazowego użytku i po użyciu należy je wyrzu-
cić. Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem 
lub podaniem produktu leczniczego Po wyjęciu z lodówki, 
należy pozwolić, aby produkt Plegridy przed podaniem ogrzał 
się do temperatury pokojowej (do 25°C) przez około 30 mi-
nut. Nie należy stosować zewnętrznych źródeł ciepła, takich 
jak gorąca woda, w celu ogrzania produktu leczniczego. Nie 

należy używać ampułko strzykawki z produktem Plegridy, je-
żeli płyn jest zabarwiony, mętny lub jeżeli widoczne są pływa-
jące cząstki. Płyn w ampułko strzykawce musi być klarowny 
i bezbarwny. Nie należy używać wstrzykiwacza z produktem 
Plegridy, jeżeli w okienku stanu wstrzyknięcia nie są widocz-
ne zielone paski. Wstrzykiwacza z produktem Plegridy nie 
należy używać, jeżeli płyn jest zabarwiony, mętny lub jeżeli 
widoczne są pływające cząstki. Płyn widoczny w okienku musi 
być klarowny i bezbarwny. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na naturalny lub rekom-
binowany interferon beta, lub peginterferon albo na którąkol-
wiek substancję pomocniczą; aktualne ciężkie zaburzenia 
depresyjne i (lub) myśli samobójcze (patrz punkty Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i Dzia-
łania niepożądane). 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące sto-
sowania: Identyfikowalność W celu poprawienia identyfiko-
walności biologicznych produktów leczniczych należy czytel-
nie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu.

Uszkodzenie wątroby Podczas leczenia produktami leczniczy-
mi zawierającymi interferon beta zgłaszano zwiększenie stę-
żenia transaminaz wątrobowych, zapalenie wątroby, autoim-
munologiczne zapalenie wątroby i rzadkie przypadki ciężkiej 
niewydolności wątroby. Podczas leczenia peginterferonem 
beta-1a występowało zwiększone stężenie enzymów wątro-
bowych. Należy obserwować pacjentów pod kątem wystąpie-
nia objawów uszkodzenia wątroby. Depresja Peginterferon 
beta-1a należy podawać ostrożnie pacjentom z występujący-
mi w przeszłości zaburzeniami depresyjnymi. W populacji 
chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz podczas stosowa-
nia interferonu depresja występuje ze zwiększoną często-
ścią. Pacjentów należy poinformować o konieczności natych-
miastowego zgłoszenia lekarzowi prowadzącemu każdego 
objawu depresji i (lub) myśli samobójczych. Pacjentów wyka-
zujących objawy depresji należy ściśle monitorować podczas 
terapii i odpowiednio leczyć. Należy rozważyć przerwanie le-
czenia peginterferonem beta-1a (patrz punkt Działania nie-
pożądane). Reakcje nadwrażliwości Zgłaszano przypadki 
ciężkich reakcji nadwrażliwości jako rzadkie powikłanie le-
czenia interferonem beta, w tym peginterferonem beta-1a. 
Należy poinformować pacjenta, że jeśli wystąpią objawy 
przedmiotowe i podmiotowe anafilaksji lub ciężkiej nadwraż-
liwości, należy przerwać leczenie peginterferonem beta-1a 
i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy wzna-
wiać leczenia peginterferonem beta-1a (patrz punkt Działa-
nia niepożądane). Reakcje w miejscu wstrzyknięcia Podczas 
podskórnego stosowania interferonu beta zgłaszano reakcje 
w miejscu wstrzyknięcia, w tym martwicę w miejscu wstrzyk-
nięcia. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji 
w miejscu wstrzyknięcia, pacjentów należy przeszkolić 
w aseptycznym wykonywaniu wstrzyknięć. Należy okresowo 
sprawdzać, w jaki sposób pacjent podaje sobie lek, zwłasz-
cza jeśli wystąpią reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Należy 
poinformować pacjenta, aby skontaktował się z lekarzem, je-
śli dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia skóry, któremu 
może towarzyszyć obrzęk lub sączenie się płynu z miejsca 
wstrzyknięcia. U jednego pacjenta leczonego peginterfero-
nem beta-1a w ramach badań klinicznych wystąpiła martwi-
ca w miejscu wstrzyknięcia po podskórnym podaniu peginter-
feronu-beta-1a. Decyzja o tym, czy przerwać leczenie po 
wystąpieniu martwicy w jednym miejscu, zależy od rozległo-
ści zmian (patrz punkt Działania niepożądane). Zmniejszenie 
liczby komórek w krwi obwodowej U pacjentów przyjmujących 
interferon beta zgłaszano zmniejszenie liczby wszystkich ro-
dzajów komórek krwi obwodowej, w tym, w rzadkich wypad-
kach, pancytopenię oraz ciężką trombocytopenię. U pacjen-
tów leczonych peginterferonem beta-1a obserwowano 
cytopenię, w tym, w rzadkich wypadkach, ciężką neutropenię 
i trombocytopenię. Pacjentów należy monitorować pod kątem 
objawów podmiotowych i przedmiotowych zmniejszenia licz-
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by komórek krwi obwodowej (patrz punkt Działania niepożą-
dane). Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zespół nerczyco-
wy (efekt klasy): Podczas leczenia produktami zawierającymi 
interferon beta zgłaszano przypadki zespołu nerczycowego 
wywołanego przez różne rodzaje nefropatii, w tym ogniskowe 
segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych z zapad-
nięciem pętli włośniczkowych (collapsing FSGS), zmianę mi-
nimalną (MCD), błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe za-
palenie nerek (MPGN) i mezangialne kłębuszkowe zapalenie 
nerek (MGN). Zdarzenia te zgłaszano w różnych okresach 
terapii i mogą one występować po kilku latach leczenia 
interferonem beta. Zaleca się okresowe monitorowanie pod 
kątem wczesnych objawów podmiotowych lub przed-
miotowych, takich jak obrzęk, białkomocz czy zaburzona 
czynność nerek, zwłaszcza pacjentów z wysokim ryzykiem 
wystąpienia choroby nerek. Konieczne jest szybkie podjęcie 
leczenia zespołu nerczycowego. Rozważyć także należy 
przerwanie podawania peginterferonu beta-1a. Ciężka niewy-
dolność nerek: Należy zachować ostrożność podając pegin-
terferon beta-1a pacjentom z ciężką niewydolnością nerek. 
Mikroangiopatia zakrzepowa (ang. Thrombotic microangio-
pathy TMA) (efekt klasy) Podczas leczenia interferonem beta 
zgłaszano przypadki TMA (w tym przypadki śmiertelne), wy-
stępujące pod postacią zakrzepowej plamicy małopłytkowej 
(TTP) lub hemolitycznego zespołu mocznicowego (HUS). Zda-
rzenia zgłaszano w różnych okresach leczenia i mogą one 
występować po kilku tygodniach, a nawet po kilku latach od 
rozpoczęcia leczenia interferonem beta. Wczesne objawy kli-
niczne obejmują trombocytopenię, nowo rozpoznane nadci-
śnienie, gorączkę, objawy ze strony centralnego układu ner-
wowego (np. splątanie, niedowład) i zaburzenie czynności 
nerek. Do wyników badań laboratoryjnych wskazujących na 
TMA należą: zmniejszona liczba płytek, podwyższony poziom 
dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy z powodu he-
molizy oraz obecność schistocytów (fragmentów erytrocytów) 
w rozmazie krwi. Dlatego w razie stwierdzenia klinicznych ob-
jawów TMA zaleca się wykonanie dodatkowych badań pozio-
mu płytek, LDH w surowicy, rozmazu krwi i czynności nerek. 
W przypadku rozpoznania TMA, konieczne jest bezzwłoczne 
zastosowanie leczenia (rozważyć wymianę osocza) i zalecane 
jest natychmiastowe odstawienie peginterferonu beta-1a. 
Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych Z leczeniem in-
terferonami związane są nieprawidłowe wyniki badań labora-
toryjnych. Z tego względu oprócz rutynowych badań wymaga-
nych do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym, zaleca się również wykonanie pełnej morfologii 
krwi obwodowej, w tym oceny układu białokrwinkowego i licz-
by płytek oraz badań biochemicznych krwi, w tym badań czyn-
ności wątroby (np. aminotransferazy asparaginianowej (AST), 
aminotransferazy alaninowej (ALT)), przed rozpoczęciem le-
czenia oraz w regularnych odstępach czasu po rozpoczęciu 
terapii peginterferonem beta-1a, a następnie, jeżeli nie wy-
stępują żadne objawy kliniczne, okresowe powtarzanie tych 
badań. Pacjenci z zahamowaniem czynności szpiku mogą 
wymagać bardziej intensywnego monitorowania morfologii 
krwi, w tym układu białokrwinkowego i liczby płytek. Podczas 
leczenia produktami zawierającymi interferon beta obserwo-
wano niedoczynność i nadczynność tarczycy. Zaleca się regu-
larne badanie czynności tarczycy u pacjentów z zaburzeniami 
tarczycy w wywiadzie lub wedle wskazań klinicznych. Napady 
drgawkowe Peginterferon beta-1a należy podawać ostrożnie 
pacjentom z napadami drgawkowymi w wywiadzie, pacjen-
tom, którzy stosują produkty przeciwpadaczkowe, zwłaszcza 
gdy nie zapewniają one wystarczającej kontroli padaczki 
(patrz punkt Działania niepożądane). Choroba serca U pa-
cjentów przyjmujących interferon beta obserwowano pogor-
szenie choroby serca. Częstość zdarzeń ze strony układu ser-
cowo-naczyniowego była podobna w grupie otrzymującej 
peginterferon beta-1a (125 mikrogramów co 2 tygodnie) 
i w grupie otrzymującej placebo (7% w obu grupach). Nie 
zgłaszano ciężkich zdarzeń sercowo -naczyniowych u pacjen-
tów otrzymujących peginterferon beta-1a w badaniu ADVAN-

CE. Pacjentów z występującymi wcześniej poważnymi choro-
bami serca, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, 
choroba wieńcowa lub niemiarowość, należy jednak monito-
rować pod kątem pogorszenia się choroby serca, zwłaszcza 
na początku leczenia. Immunogenność Organizm pacjenta 
może wytworzyć przeciwciała przeciw peginterferonowi beta-
-1a. Z danych pochodzących od pacjentów leczonych poda-
wanym podskórnie peginterferonem beta-1a przez okres do 
2 lat wynika, że u mniej niż 1% (5/715) tych chorych powsta-
ły neutralizujące przeciwciała skierowane przeciwko interfe-
ronowi beta 1a zawartemu w peginterferonie beta 1a utrzy-
mujące się na stałym poziomie. Przeciwciała neutralizujące 
mogą zmniejszać skuteczność kliniczną. Wytworzenie prze-
ciwciał skierowanych przeciwko interferonowi w peginterfero-
nie beta 1a nie miało zauważalnego wpływu na bezpieczeń-
stwo ani skuteczność kliniczną, aczkolwiek analiza była 
ograniczona ze względu na niską częstość występowania im-
munogenności. U trzech procent pacjentów (18/681) po-
wstały utrzymujące się przeciwciała przeciwko pegylowanej 
składowej peginterferonu beta 1a. W przeprowadzonym ba-
daniu klinicznym wytworzenie przeciwciał przeciwko pegylo-
wanej grupie peginterferonu beta 1a nie miało zauważalnego 
wpływu na bezpieczeństwo ani skuteczność kliniczną (w tym 
na roczny wskaźnik rzutów, ogniska uszkodzenia w obrazie 
rezonansu magnatycznego (MRI) ani na progresję niepełno-
sprawności). Zaburzenia czynności wątroby W wypadku po-
dawania peginterferonu beta-1a pacjentom z ciężkim upośle-
dzeniem czynności wątroby należy zachować ostrożność 
i ściśle ich monitorować. Należy obserwować pacjentów pod 
kątem wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby i zachować 
ostrożność w razie jednoczesnego stosowania interferonu 
z innymi produktami leczniczymi uszkadzającymi wątrobę 
(patrzy punkty Działania niepożądane i Właściwości farmako-
dynamiczne w ChPL). Zawartość sodu Produkt leczniczy za-
wiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy 
uznaje się go za „wolny od sodu”. 

Działania niepożądane. Podsumowanie profilu bezpieczeń-
stwa Do najczęściej występujących działań niepożądanych 
(ADR) (występujących częściej niż w przypadku stosowania 
placebo) po podaniu podskórnie peginterferonu beta-1a 
125 mikrogramów co 2 tygodnie należały: rumień w miej-
scu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna, gorączka, bóle 
głowy, bóle mięśni, dreszcze, ból w miejscu wstrzyknięcia, 
osłabienie, świąd w miejscu wstrzyknięcia i bóle stawów. 
Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym prowa-
dzącym do odstawienia peginterferonu beta-1a 125 mikro-
gramów podawanego podskórnie co 2 tygodnie była choroba 
grypopodobna (<1%). Zestawienie działań niepożądanych 
w przypadku podskórnej drogi podania W badaniach kli-
nicznych łącznie 1468 pacjentów otrzymywało podskórnie 
peginterferon beta-1a przez okres do 278 tygodni, co odpo-
wiadało całkowitemu czasowi ekspozycji 4217 pacjentolat. 
1285 pacjentów otrzymywało peginterferon beta-1a przez 
co najmniej 1 rok, 1124 pacjentów otrzymywało go przez co 
najmniej 2 lata, 947 pacjentów otrzymywało produkt przez 
co najmniej 3 lata, a 658 pacjentów otrzymywało go przez co 
najmniej 4 lata. Obserwacje podczas randomizowanej, nie-
kontrolowanej fazy (rok 2.) badania ADVANCE i kontynuacyj-
nego badania ATTAIN (leczenie trwające do 4 lat) były zgodne 
z doświadczeniem uzyskanym podczas trwającej 1 rok fazy 
z kontrolą placebo badania ADVANCE. Poniżej podsumowa-
no działania niepożądane (częstość występowania większa 
niż w przypadku placebo i z uzasadnionym podejrzeniem 
istnienia związku przyczynowo skutkowego), które wystąpiły 
u 512 pacjentów leczonych peginterferonem beta-1a 125 
mikrogramów podawanym podskórnie co 2 tygodnie i u 500 
pacjentów otrzymujących placebo przez okres do 48 tygodni, 
oraz działania niepożądane zaobserwowane po dopuszcze-
niu produktu leczniczego do obrotu. Działania niepożądane 
przedstawiono zgodnie z terminologią MedDRA oraz klasyfi-
kacją układów i narządów. Częstość występowania działań 
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niepożądanych jest wyrażona według następujących katego-
rii: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); nie-
zbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do 
<1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość 
nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niezbyt często: trom-
bocytopenia, rzadko: mikroangiopatia zakrzepowa, w tym 
zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) lub hemolityczny ze-
spół mocznicowy (HUS) - dotyczy klasy produktów zawierają-
cych interferon beta. Zaburzenia układu immunologicznego: 
niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażli-
wości; częstość nieznana: anafilaksja - działania niepożąda-
ne zgłaszane tylko w okresie po dopuszczeniu produktu lecz-
niczego do obrotu. Zaburzenia psychiczne: często: depresja; 
Zaburzenia układu nerwowego: bardzo często: bóle głowy; 
niezbyt często: drgawki. Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia: częstość nieznana: tętnicze 
nadciśnienie płucne - dotyczy klasy produktów zawierających 
interferon, patrz poniżej Tętnicze nadciśnienie płucne. Zabu-
rzenia żołądka i jelit: często: nudności, wymioty. Zaburzenia 
skóry i tkanki podskórnej: często: świąd, łysienie – dot. kla-
sy produktów zawierających interferon; niezbyt często: po-
krzywka. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: 
bardzo często: bóle mięśni, bóle stawów. Zaburzenia nerek 
i dróg moczowych: rzadko: zespół nerczycowy, stwardnienie 
kłębuszków nerkowych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania: bardzo często: rumień w miejscu wstrzyknięcia, 
choroba grypopodobna, gorączka, dreszcze, ból w miejscu 
wstrzyknięcia, osłabienie, świąd w miejscu wstrzyknięcia; 
często: hipertermia, ból, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 
ciepło w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknię-
cia, wysypka w miejscu wstrzyknięcia, opuchlizna w miejscu 
wstrzyknięcia, przebarwienie w miejscu wstrzyknięcia, zapa-
lenie w miejscu wstrzyknięcia; rzadko: martwica w miejscu 
wstrzyknięcia. Badania diagnostyczne: często: zwiększenie 
temperatury ciała, zwiększenie stężenia aminotransferazy 
alaninowej, zwiększenie stężenia aminotransferazy asparagi-
nianowej, zwiększenie stężenia gammaglutamylotransferazy, 
zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby pły-
tek; niezbyt często: zmniejszenie liczby płytek. 

Domięśniowa droga podawania

W otwartym badaniu naprzemiennym, oceniającym biorów-
noważność pojedynczych dawek 125 mikrogramów produk-
tu Plegridy podawanych we wstrzyknięciach podskórnych 
i domięśniowych, uczestniczyło 136 zdrowych ochotników. 
Najczęściej zgłasza nymi zdarzeniami niepożądanymi (o czę-
stości >10% w obu grupach) podczas obu okresów leczenia 
były dreszcze (35,6% w przypadku podania domięśniowego 
i 26,9% w przypadku podania podskórnego), ból (22,0% 
w przypadku podania domięśniowego i 14,2% w przypadku 
podania podskórnego), ból w miejscu wstrzyknięcia (11,4% 
w przypadku podania domięśniowego i 14,9% w przypad-
ku podania podskórnego), rumień w miejscu wstrzyknię-
cia (2,3% w przypadku podania domięśniowego i 25,4% 
w przypadku podania podskórnego) oraz ból głowy (35,6% 
w przypadku podania domięśniowego i 41,0% w przypadku 
podania podskórnego). Częstość zgłaszanych reakcji w miej-
scu wstrzyknięcia była mniejsza po podaniu domięśniowym 
(14,4%) niż po podaniu podskórnym (32,1%).

Obecność białka w moczu zgłoszono u 1/130 (0,8%) pacjen-
ta z grupy otrzymującej wstrzyknięcia podskórne oraz 4/131 
(3,1%) osób z grupy otrzymującej wstrzyknięcia domięśnio-
we. Nieprawidłowość ta nie wiązała się z żadnymi działaniami 
niepożądanymi.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest 
zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożli-
wia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ry-
zyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fa-
chowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem De-

partamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produk-
tów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi 
odpowiedzialnemu.

Podmiot odpowiedzialny: Biogen Netherlands B.V., Prins 
Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandia.

Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: 
EU/1/14/934/001-008. 

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu ChPL: 
12/2020

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z prze-
pisu lekarza - Rp. 

Odpłatność dla pacjenta: Produkt bezpłatny, refundowany 
w ramach programu lekowego B.29: „Leczenie stwardnie-
nia rozsianego”. Urzędowa cena zbytu - brutto 3075,12 PLN 
(125: 2 amp.-strz. 0,5 ml, 2 wstrz. 0,5 ml; 63/94: 2 amp.-
-strz. 0,5 ml, 2 wstrz. 0,5 ml) 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych na 1 stycznia 2021 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 
2020.116).

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Biogen Poland 
sp. z o.o. tel.: + 48 22 116 86 94

Informacja medyczna: Biogen Poland Sp. z o. o., ul. Salsy 2, 
02-823 Warszawa, tel: 22 351 51 00. 

Zgłaszanie działań niepożądanych: safetypl@biogen.com, 
tel. 22 351 51 31. 

 Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są do-
stępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków 
http://www.ema.europa.eu


