
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐAUKI I 

 

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
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1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu. 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Dupilumab 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu. 

 

Hver einnota áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

Dupilumab 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. 

 

Hver einnota áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

Dupilumab er að fullu manna einstofna mótefni framleitt í eggjastokkafrumum kínahamstra (CHO) 

með DNA raðbrigðaerfðatækni. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, lausn 

 

Tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul sæfð lausn án sýnilegra agna, með sýrustig u.þ.b. 5,9. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Fullorðnir og unglingar  

Dupixent er ætlað til meðferðar við miðlungsmikilli eða svæsinni ofnæmishúðbólgu (atopic 

dermatitis) hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri þegar altæk meðferð kemur til greina. 

 

Börn 6 mánaða til 11 ára 

Dupixent er ætlað til meðferðar við svæsinni ofnæmishúðbólgu hjá börnum 6 mánaða til 11 ára þegar 

altæk meðferð kemur til greina. 

 

Astmi 

 

Fullorðnir og unglingar 

Dupixent er ætlað sem viðbótarviðhaldsmeðferð við svæsnum astma með bólgu af tegund 2 sem 

einkennist af fjölgun rauðkyrninga í blóði og/eða auknu hlutfalli nituroxíðs í útöndunarlofti (fraction 

of exhaled nitric oxide (FeNO)) hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri, sjá kafla 5.1, þegar 

fullnægjandi stjórnun er ekki náð með stórum skammti innöndunarstera ( auk annars lyfs sem 

viðhaldsmeðferð. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Dupixent er ætlað sem viðbótarviðhaldsmeðferð við svæsnum astma með bólgu af tegund 2 sem 

einkennist af fjölgun rauðkyrninga í blóði og/eða auknu hlutfalli nituroxíðs í útöndunarlofti hjá 

börnum 6 til 11 ára, sjá kafla 5.1, þegar fullnægjandi stjórnun er ekki náð með miðlungs eða stórum 

skammti innöndunarstera auk annars lyfs sem viðhaldsmeðferð.  
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Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi (CRSwNP) 

 

Dupixent er ætlað sem viðbótarmeðferð ásamt barksterum gefnum í nef við meðferð fullorðinna með 

svæsna langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi þegar meðferð með altækum barksterum 

og/eða skurðaðgerð veitir ekki fullnægjandi stjórn á sjúkdómnum. 

 

Hnúðaskæningur (prurigo nodularis) 

 

Dupixent er ætlað til meðferðar við miðlungsmiklum eða svæsnum hnúðaskæningi (prurigo nodularis) 

hjá fullorðnum þegar altæk meðferð kemur til greina. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda (eosinophilic esophagitis) 

 

Dupixent er ætlað til meðferðar á rauðkyrningabólgu í vélinda hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og 

eldri, sem vega a.m.k. 40 kg, þegar ekki hefur náðst fullnægjandi stjórn með hefðbundinni 

lyfjameðferð, hún þolist ekki eða kemur ekki til greina (sjá kafla 5.1). 
 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Meðferð skal hefja af lækni með reynslu í greiningu og meðferð við sjúkdómum þegar ábending er 

fyrir notkun dupilumabs (sjá kafla 4.1). 

 

Skammtar 

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Fullorðnir 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir fullorðna sjúklinga er upphafsskammtur sem nemur 600 mg 

(tvær 300 mg inndælingar) og síðan 300 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir unglinga 12 til 17 ára er skilgreindur í töflu 1. 

 

Tafla 1: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir unglinga 12 til 17 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meiri 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Börn (6 til 11 ára) 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir börn 6 til 11 ára er skilgreindur í töflu 2. 

 

Tafla 2: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 til 11 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg 

inndæling) á degi 1, fylgt eftir 

með 300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna  
fresti *, hefst 4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti hjá sjúklingum sem vega 15 kg til allt að 60 kg, byggt á 

mati læknis. 
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Börn 6 mánaða til 5 ára 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir börn 6 mánaða til 5 ára er skilgreindur í töflu 3. 

 

Tafla 3: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Dupilumab má nota með eða án barkstera til útvortis notkunar. Nota má útvortis calcineurin-hemla, en 

takmarka ætti notkun þeirra fyrir erfið líkamssvæði eins og andlit, háls, húðfellingar og kynfærasvæði. 

 

Íhuga skal að hætta meðferð hjá sjúklingum sem ekki hafa sýnt svörun eftir 16 vikna meðferð við 

ofnæmishúðbólgu. Sumir sjúklingar sem í upphafi sýna hlutasvörun geta síðar haft ávinning af 

áframhaldandi meðferð lengur en í 16 vikur. Ef nauðsynlegt er að gera hlé á meðferð með dupilumabi, 

geta sjúklingar samt hafið meðferð að nýju. 

 

Astmi 

 

Fullorðnir og unglingar 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir fullorðna og unglinga (12 ára og eldri) er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) sem fylgt er eftir með 300 mg á 

2 vikna fresti sem inndæling undir húð hjá sjúklingum með svæsinn astma sem nota barkstera til 

inntöku eða hjá sjúklingum sem samtímis eru með svæsinn astma og miðlungsmikla eða svæsna 

ofnæmishúðbólgu eða hjá fullorðnum sem samtímis eru með svæsna langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi. 

• Hjá öllum öðrum sjúklingum er upphafsskammtur 400 mg (tvær 200 mg inndælingar), fylgt 

eftir með 200 mg á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára er tilgreindur í töflu 4. 

 

Tafla 4: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 til 11 ára með astma  

Líkamsþyngd Upphafs skammtur og skammtar í kjölfarið 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn (6 til 11 ára) með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu samkvæmt samþykktri 

ábendingu er ráðlagður skammtur samkvæmt töflu 2.  

 

Sjúklingar sem fá barkstera til inntöku samhliða geta minnkað steraskammtinn þegar klínískur bati 

með dupilumabi hefur komið fram (sjá kafla 5.1). Draga á úr notkun stera smám saman (sjá kafla 4.4). 

 

Dupilumab er ætlað til langtímameðferðar. A.m.k. árlega skal íhuga þörfina á áframhaldandi meðferð 

á grundvelli mats læknis á astmastjórn sjúklingsins. 

 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi (CRSwNP) 

 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir fullorðna er 300 mg upphafsskammtur sem fylgt er eftir með 

300 mg á 2 vikna fresti. 
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Dupilumab er ætlað til langtímameðferðar. Íhuga skal að hætta meðferð hjá sjúklingum sem ekki hafa 

sýnt svörun eftir 24 vikna meðferð við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Sumir 

sjúklingar sem í upphafi sýna hlutasvörun geta síðar haft ávinning af áframhaldandi meðferð lengur en 

í 24 vikur. 

 

Hnúðaskæningur (Prurigo Nodularis) 

 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir fullorðna er 600 mg upphafsskammtur (tvær 300 mg 

inndælingar) sem fylgt er eftir með 300 mg á 2 vikna fresti. 

Dupilumab má nota með eða án barkstera til útvortis notkunar. 

 

Upplýsingar úr klínískum rannsóknum eru fyrirliggjandi hjá sjúklingum með hnúðaskæning sem fengu 

meðferð í allt að 24 vikur. Íhuga skal að hætta meðferð hjá sjúklingum sem ekki hafa sýnt svörun eftir 

24 vikna meðferð við hnúðaskæningi. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda (eosinophilic esophagitis) 

 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir sjúklinga 12 ára og eldri er 300 mg vikulega. 

 

Dupilumab 300 mg vikulega hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum með rauðkyrningabólgu í 

vélinda sem vega minna en 40 kg. 

 

Dupilumab er ætlað sem langtímameðferð. Dupilumab 300 mg vikulega hefur verið rannsakað í allt að 

52 vikur. Skömmtun lengur en í 52 vikur hefur ekki verið rannsökuð.  
 

Skammtur sem gleymist  

 

Ef vikulegur skammtur gleymist, á að gefa hann eins fljótt og unnt er og hefja nýja skammtaáætlun út 

frá þeirri dagsetningu. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 2 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að bíða þangað til kemur að næsta skammti samkvæmt upprunarlegri 

áætlun. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 4 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að gefa skammtinn og byrja á nýrri áætlun frá þeim degi. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

 

Aldraðir (≥65 ára) 

Aðlögun skammta er ekki ráðlögð fyrir aldraða sjúklinga (sjá kafla 5.2). 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er þörf á aðlögun skammta hjá sjúklingum með væga til miðlungsmikla skerðingu á 

nýrnastarfsemi. Mjög takmörkuð gögn liggja fyrir hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi 

(sjá kafla 5.2). 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Engin gögn liggja fyrir um sjúklinga með skerðingu á lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2). 

 

Líkamsþyngd 

Aðlögun skammta vegna líkamsþyngdar er ekki ráðlögð hjá sjúklingum með astma og 

rauðkyrningabólgu í vélinda, 12 ára eða eldri, eða hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu eða 

langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi eða hnúðaskæning (sjá kafla 5.2). 
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Börn 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með líkamsþyngd 

< 5 kg. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum yngri en 6 ára með svæsinn 

astma. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum með langvinna nef- og skútabólgu með 

sepageri í nefi yngri en 18 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum með hnúðaskæning yngri en 18 ára. Engar 

upplýsingar liggja fyrir. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum yngri en 12 ára með 

rauðkyrningabólgu í vélinda. 

 

Lyfjagjöf 

 

Til notkunar undir húð. 

 

Dupilumab áfylltur lyfjapenni er ekki ætlaður til notkunar hjá börnum yngri en 12 ára. Ráðlagt er að 

nota dupilumab áfylltu sprautuna hjá börnum 6 mánaða til 11 ára með ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Dupilumab er gefið með inndælingu undir húð í læri eða kvið, að undanskildu 5 cm svæði umhverfis 

naflann. Ef einhver annar gefur inndælinguna má einnig nota upphandlegg. 

 

Hver áfyllt sprauta og hver áfylltur lyfjapenni er einnota. 

 

Til að gefa 600 mg upphafsskammtinn skal gefa tvær 300 mg inndælingar, hvora á eftir annarri, á 

mismunandi stungustaði. 

 

Ráðlagt er að skipta um stungustað við hverja inndælingu. Dupilumab má ekki sprauta í húð sem er 

aum, sködduð eða með mari eða örum. 

 

Sjúklingur getur sjálfur sprautað dupilumabi eða umönnunaraðili sjúklings getur gefið dupilumab ef 

læknirinn telur það viðeigandi. Sjúklingar og/eða umönnunaraðilar eiga að fá viðeigandi þjálfun fyrir 

undirbúning og gjöf dupilumabs fyrir notkun í samræmi við notkunarleiðbeiningarnar sem eru aftast í 

fylgiseðlinum. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Rekjanleiki 

 

Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 

með skýrum hætti. 

 

Bráð versnun astma 

 

Ekki skal nota dupilumab til meðferðar á einkennum bráðaastma eða bráðri versnun. Ekki skal nota 

dupilumab til meðferðar á bráðum berkjukrampa eða astmafári (status asthmaticus). 
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Barksterar 

 

Ekki skal hætta skyndilega notkun altækra barkstera, til útvortis notkunar eða til innöndunar þegar 

meðferð með dupilumabi er hafin. Minnkun skammts barkstera, ef við á, skal gerð smám saman og 

undir beinu eftirliti læknis. Minnkun skammts barkstera getur valdið altækum fráhvarfseinkennum 

og/eða afhjúpað kvilla sem áður voru bældir af altækri barksterameðferð. 

 

Bólgulífmerki af tegund 2 geta verið bæld við notkun altækra barkstera. Íhuga skal það við ákvörðun á 

ástandi tegundar 2 hjá sjúklingum sem nota barkstera til inntöku (sjá kafla 5.1). 

 

Ofnæmi 

 

Ef altæk ofnæmisviðbrögð (bráð eða seinkuð) koma fyrir skal tafarlaust hætta lyfjagjöf dupilumabs og 

hefja viðeigandi meðferð. Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og 

sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum. Bráðaofnæmiskast og ofnæmisbjúgur hafa komið fram frá 

nokkrum mínútum til sjö dögum eftir inndælingu dupilumabs (sjá kafla 4.8). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

 

Við notkun dupilumabs hjá fullorðnum sem tóku þátt í þróunaráætlun vegna astma, hefur verið 

tilkynnt um lungnabólgu með ofnæmishnúðageri (eosinophilic granulomatosis). Við notkun 

dupilumabs og lyfleysu hjá fullorðnum sem voru einnig með astma og tóku þátt í þróunaráætlun vegna 

langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi hefur verið tilkynnt um æðabólgu sem samrýmist 

ofnæmishnúðageri. Læknar skulu vera vakandi vegna útbrota af völdum æðabólgu, versnandi 

einkenna frá lungum, hjartakvillum og/eða taugakvillum sem koma fram hjá sjúklingum með fjölgun 

rauðkyrninga. Hjá sjúklingum sem fá meðferð við astma getur komið fram alvarleg, altæk fjölgun 

rauðkyrninga sem stundum kemur fram með klínískum einkennum lungnabólgu með 

ofnæmishnúðageri sem eru kvillar sem oft eru meðhöndlaðir með altækum barksterum. Þessi tilvik má 

venjulega, en ekki alltaf, tengja minnkaðri meðferð með barksterum til inntöku. 

 

Ormasýking 

 

Sjúklingar með þekktar ormasýkingar voru útilokaðir frá þátttöku í klínískum rannsóknum. Dupilumab 

gæti haft áhrif á ónæmissvörun gegn ormasýkingum með því að hamla IL-4/IL-13 merkjagjöf. 

Sjúklingar sem eru fyrir með ormasýkingar eiga að fá meðferð áður en lyfjagjöf með dupilumabi hefst. 

Ef sjúklingar verða sýktir meðan þeir fá meðferð með dupilumabi og svara ekki meðferð við 

ormasýkingum skal hætta meðferð með dupilumabi þar til sýkingin gengur til baka. Greint var frá 

tilfellum njálgs hjá börnum 6 til 11 ára sem tóku þátt í þróunaráætluninni vegna astma hjá börnum (sjá 

kafla 4.8). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

 

Greint hefur verið frá tilvikum sem tengjast táru- og glærubólgu við notkun dupilumabs, aðallega hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Nokkrir sjúklingar greindu frá sjóntruflunum (t.d. þokusjón) í 

tengslum við táru- og glærubólgu (sjá kafla 4.8). 

 

Ráðleggja á sjúklingum að tilkynna heilbrigðisstarfsmanni nýtilkomin eða versnandi einkenni í 

augum. Sjúklingar sem fá meðferð með dupilumabi og fá tárubólgu sem gengur ekki til baka eftir 

hefðbundna meðferð, eða ef teikn og einkenni benda til glærubólgu, eiga að gangast undir skoðun hjá 

augnlækni eftir því sem við á (sjá kafla 4.8). 

 

Sjúklingar með astma samhliða 

 

Sjúklingar sem fá dupilumab sem einnig eru með astma skulu ekki aðlaga eða stöðva astmameðferðina 

nema ráðfæra sig við lækninn. Fylgjast skal vandlega með sjúklingum sem eru með astma samhliða 

eftir að meðferð með dupilumabi er hætt.  
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Bólusetningar 

 

Forðast á notkun lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna samhliða dupilumabi þar sem ekki hefur verið 

sýnt fram á klínískt öryggi eða verkun. Ráðlagt er að sjúklingar séu upplýstir um ónæmisaðgerðir með 

lifandi og lifandi veikluðum bóluefnum í samræmi við gildandi leiðbeiningar um ónæmisaðgerðir áður 

en meðferð með dupilumabi er hafin. Engar klínískar upplýsingar liggja fyrir sem styðja við 

nákvæmari leiðbeiningar fyrir gjöf lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna hjá sjúklingum sem fá 

meðferð með dupilumabi. Ónæmissvörun við TdaP bóluefni (T frumu-háð) og bóluefni með 

meningokokkafjölsykru var metin (sjá kafla 4.5).  

 

Natríuminnihald 

 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum 300 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Ónæmissvörun við bólusetningu var metin í rannsókn þar sem sjúklingar með ofnæmishúðbólgu fengu 

meðferð vikulega í 16 vikur með 300 mg af dupilumabi. Eftir 12 vikna lyfjagjöf með dupilumabi voru 

sjúklingar bólusettir með TdaP bóluefni (T-frumuháð) og bóluefni með meningokokkafjölsykru (T-

frumuóháð) og ónæmissvörun var metin 4 vikum síðar. Mótefnasvörun við bæði stífkrampabóluefni 

og bóluefni með meningokokkafjölsykru var svipuð hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 

dupilumabi og sjúklingum sem fengu lyfleysu. Engar milliverkanir milli bóluefna sem ekki eru lifandi 

og dupilumabs sáust í rannsókninni. 

 

Þess vegna mega sjúklingar sem eru á meðferð með dupilumabi fá samhliða bóluefni sem er óvirkjað 

eða ekki lifandi. Sjá kafla 4.4 varðandi upplýsingar um lifandi bóluefni. 

 

Í klínískri rannsókn hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu voru áhrif dupilumabs á lyfjahvörf CYP 

hvarfefna metin. Upplýsingunum sem var safnað í þessari rannsókn bentu ekki til klínískt marktækra 

áhrifa dupilumabs á virkni CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 eða CYP2C9. 

 

Ekki er búist við að dupilumab hafi áhrif á lyfjahvörf lyfja sem gefin eru samhliða. Á grundvelli 

þýðisgreiningar höfðu lyf sem algengt er að gefin séu samhliða engin áhrif á lyfjahvörf dupilumabs hjá 

sjúklingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun dupilumabs á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda 

hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Dupilumab skal aðeins nota á 

meðgöngu ef mögulegur ávinningur réttlætir mögulega áhættu fyrir fóstrið. 

 

Brjóstagjöf 

 

Ekki er þekkt hvort dupilumab skilst út í brjóstamjólk eða frásogast í blóðrás eftir inntöku. Vega þarf 

og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli 

matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með dupilumabi. 

 

Frjósemi 

 

Dýrarannsóknir sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Dupilumab hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 
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4.8 Aukaverkanir 

 

Samantekt á öryggi 

 

Algengustu aukaverkanir hjá þeim sem eru með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi eru viðbrögð á stungustað (felur í sér roða, bjúg, kláða, verk og þrota), 

tárubólga, ofnæmistárubólga, liðverkir, herpessýking í munni og fjölgun rauðkyrninga. Einnig var 

greint frá mari á stungustað sem aukaverkun hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda. Í 

mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá sermissótt, sermissóttarlíkum viðbrögðum, 

bráðaofnæmisviðbrögðum og glærubólgu með sárum (ulcerative keratitis) (sjá kafla 4.4). 

 

Tafla yfir aukaverkanir 

 

Öryggisupplýsingarnar fyrir dupilumab í töflu 5 voru aðallega fengnar úr 12 slembuðum samanburðar-

rannsóknum með lyfleysu, þ.m.t. hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi. Þessar rannsóknir tóku til 4.206 sjúklinga sem fengu dupilumab og 

2.326 sjúklinga sem fengu lyfleysu á samanburðartímabilinu og eru dæmigerðar fyrir 

heildaröryggisupplýsingar fyrir dupilumab. 

 

Í töflu 5 eru aukaverkanir sem sáust í klínískum rannsóknumofnæmishúðbólg og/eða eftir 

markaðssetningu, eftir líffæraflokki og tíðni, samkvæmt eftirfarandi tíðniflokkun: mjög algengar 

(≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 

til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Aukaverkanir eru taldar upp eftir minnkandi 

alvarleika innan hvers tíðniflokks. 

 

Tafla 5: Listi yfir aukaverkanir  

MedDRA 

flokkun eftir 

líffærum 

Tíðni Aukaverkun 

Sýkingar af völdum 

sýkla og sníkjudýra 

Algengar Tárubólga* 

Herpessýking í munni*  

Blóð og eitlar Algengar Fjölgun rauðkyrninga 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar 

Mjög sjaldgæfar 

 

 

 

Ofnæmisbjúgur# 

Bráðaofnæmiskast 

Sermissótt 

Sermissóttarlík viðbrögð 

 

 

Augu Algengar 

Sjaldgæfar 

 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

Ofnæmistárubólga* 

Glærubólga*# 

Hvarmabólga*† 

Kláði í augum*† 

Augnþurrkur*† 

Glærubólga með sárum*†# 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar Andlitsútbrot# 

Stoðkerfi og 

bandvefur 

Algengar Liðverkir# 

Almennar 

aukaverkanir og 

aukaverkanir á 

íkomustað 

Algengar 

 

 

Viðbrögð á stungustað (þ.m.t. roði, bjúgur, kláði, 

verkur, þroti og mar) 

 

*augnkvillar og herpessýking í munni komu fyrst og fremst fram í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. 
†augnkláði, hvarmabólga og augnþurrkur voru algeng og glærubólga með sárum var sjaldgæf í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. 
#tilkynning eftir markaðssetningu. 
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Lýsing á völdum aukaverkunum 

 

Ofnæmi 

Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum 

eftir gjöf dupilumabs (sjá kafla 4.4). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

Táru- og glærubólga kom oftar fyrir hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 

samanborið við lyfleysu í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. Flestir sjúklingar með táru- eða 

glærubólgu náðu bata eða voru á batavegi meðan á meðferðartímanum stóð. Eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni á ofnæmishúðbólgu (AD-1225) var hlutfall fyrir bæði tárubólgu og 

glærubólgu svipað því sem kom fram hjá hópnum sem fékk dupilumab í samanburðarrannsóknum 

með lyfleysu á bráðofnæmishúðbólgu. Tíðni táru- og glærubólgu var lág hjá sjúklingum með astma og 

var svipuð í hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Hjá sjúklingum með langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi og sjúklingum með hnúðaskæning var tíðni tárubólgu hærri fyrir 

dupilumab en lyfleysu en þó lægri en hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Ekki var greint frá 

glærubólgu í þróunaráætlununum fyrir langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi eða fyrir 

hnúðaskæning. Tíðni tárubólgu var lág hjá sjúklingum með rauðkyrningabólgu í vélinda og svipuð hjá 

hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Ekki var greint frá glærubólgu í þróunaráætluninni fyrir 

rauðkyrningabólgu í vélinda (sjá kafla 4.4). 

 

Herpesexem (eczema herpeticum) 

Greint var frá herpesexemi hjá < 1% í hópnum sem fékk dupilumab og < 1% í hópnum sem fékk 

lyfleysu í 16 vikna rannsóknum á einlyfjameðferð hjá fullorðnum vegna ofnæmishúðbólgu. Í 52 vikna 

rannsókninni með dupilumabi + útvortis barksterameðferð hjá fullorðnum vegna ofnæmishúðbólgu var 

greint frá herpesexemi hjá 0,2% í hópnum sem fékk dupilumab + útvortis barkstera og 1,9% í hópnum 

sem fékk lyfleysu + útvortis barkstera. Þetta hlutfall hélst stöðugt eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

Hjá sjúklingum sem fengu dupilumab var meðalfjölgun rauðkyrninga frá upphafsgildi meiri 

samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu fyrir ábendingarnar ofnæmishúðbólga, astmi og langvinn 

nef- og skútabólga með sepageri í nefi. Fjöldi rauðkyrninga minnkaði nærri því að upphafsgildum 

meðan á rannsóknarmeðferð stóð og náði upphafsgildum í opnu astmaframhaldsrannsókninni á öryggi 

(TRAVERSE). Meðalgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði niður fyrir upphafsgildi í viku 20 og var 

viðhaldið í allt að 3 ár í opnu langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). Samanborið við lyfleysu 

sást engin aukning á meðalgildum rauðkyrninga í blóði fyrir hnúðaskæning (PRIME og PRIME2). 

Meðaltal og miðgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði nánast niður í upphafsgildi eða hélst undir 

upphafsgildi hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hlutar A og B) meðan á 

rannsóknarmeðferð stóð. 

 

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga vegna meðferðar (≥ 5.000 frumur/míkról) hjá < 3% sjúklinga 

sem fengu meðferð með dupilumabi og hjá < 0,5% sjúklinga sem fengu lyfleysu (SOLO1, SOLO2, 

AD-1021, DRI12544, QUEST og VOYAGE; SINUS-24 og SINUS-52, PRIME og PRIME2 

rannsóknir; TREET hlutar A og B). 

 

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga (≥5.000 frumur/míkról) hjá 8,4% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi og hjá 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu í rannsókn AD-1539, þar sem miðgildi fjölda 

rauðkyrninga lækkaði niður fyrir upphafsgildi í lok meðferðar. 

 

Sýkingar 

Í 16 vikna klínísku rannsóknunum á einlyfjameðferð hjá fullorðnum við ofnæmishúðbólgu var greint 

frá alvarlegum sýkingum hjá 1,0% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,5% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi. Í 52 vikna CHRONOS rannsókninni hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu var 

greint frá alvarlegum sýkingum hjá 0,6% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,2% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi. Tíðni alvarlegra sýkinga hélst stöðug eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 
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Engin hækkun kom fram á heildartíðni sýkinga við meðferð með dupilumabi samanborið við lyfleysu í 

samantekt á öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á astma. Í 24 vikna samantekt á 

öryggisupplýsingum var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1% sjúklinga sem fengu meðferð með 

dupilumabi og 1,1% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Í 52 vikna QUEST rannsókninni var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,4% sjúklinga sem 

fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Í 

52 vikna SINUS-52 rannsókninni var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 1,3% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi og hjá 1,3% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á hnúðaskæningi. Í samantekt á öryggisupplýsingum 

var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,3% 

sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Samkvæmt samantekt á öryggisupplýsingum úr TREET rannsóknunum (hlutar A og B) á 

rauðkyrningabólgu í vélinda var heildartíðni sýkinga tölulega hærri með dupilumabi (32,0%) 

samanborið við lyfleysu (24,8%). Í 24 vikna samantekt á öryggisupplýsingum var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 0,5% sjúklinga sem fengu dupilumab og 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Mótefnamyndun 

Eins og við á um öll prótein til lækninga er möguleiki á mótefnamyndun með dupilumabi. 

 

Mótefnasvörun gegn lyfinu var yfirleitt ekki tengd áhrifum á útsetningu fyrir dupilumabi, öryggi eða 

verkun.  

 

U.þ.b. 5% sjúklinga með ofnæmishúðbólgu, astma eða langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í 

nefi sem fengu meðferð með dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 52 vikur fengu mótefnasvörun gegn 

dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 2% höfðu hlutleysandi 

mótefni. Svipaðar niðurstöður sáust hjá fullorðnum sjúklingum með hnúðaskæning sem fengu 

dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, börnum (6 mánaða til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu 

sem fengu dupilumab 200 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 4 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna fresti í 

16 vikur og börnum (6-11 ára) með astma sem fengu dupilumab 100 mg á 2 vikna fresti eða 200 mg á 

2 vikna fresti í 52 vikur. Svipuð mótefnasvörun kom fram hjá fullorðnum sjúklingum með 

bráðofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi í allt að 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

U.þ.b. 16% unglinga með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 300 mg eða 200 mg á 2 vikna fresti 

í 16 vikur mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 3% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu 

og u.þ.b. 5% höfðu hlutleysandi mótefni. 

 

U.þ.b. 9% sjúklinga með astma sem fengu meðferð með dupilumab 200 mg á 2vikna fresti í 52 vikur 

mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 4% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 

4% höfðu hlutleysandi mótefni. 

 

U.þ.b. 1% sjúklinga með rauðkyrningabólgu í vélinda sem fengu dupilumab 300 mg vikulega eða 

300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, mynduðu mótefni gegn dupilumabi; 0% sýndu viðvarandi 

mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 0,5% hafði hlutleysandi mótefni. 

 

Án tillits til aldurs eða þýðis, voru allt að 4% sjúklinga í lyfleysuhópunum jákvæðir fyrir mótefnum 

gegn dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 1% hafði 

hlutleysandi mótefni. 

 



12 

Minna en 1% sjúklinga sem fengu dupilumab í samþykktum skömmtum sýndu meiri mótefnasvörun 

gegn lyfinu í tengslum við minnkaða útsetningu og verkun. Að auki var einn sjúklingur með sermissótt 

og einn með sermissóttarlík viðbrögð (< 0,1%) í tengslum við meiri mótefnasvörun gegn lyfinu (sjá 

kafla 4.4). 

 

Börn  

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 250 sjúklingum á aldrinum 12 til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1526). Öryggi dupilumabs hjá þessum 

sjúklingum sem var fylgst með á 16 vikna tímabili var svipað því öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 367 sjúklingum á aldrinum 6 til 11 ára með svæsna 

ofnæmishúðbólgu (AD-1652). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera hjá 

þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því öryggi sem kom fram í rannsóknum á 

ofnæmishúðbólgu hjá unglingum og fullorðnum. 

 

Börn 6 mánaða til 5 ára 

Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera var metið í rannsókn á 161 sjúklingi á 

aldrinum 6 mánaða til 5 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu, þ.m.t. undirhópur 

124 sjúklinga með svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1539). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun 

útvortis barkstera hjá þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því  öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum og börnum á aldrinum 6 til 17 ára. 

 

Astmi 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Alls voru 107 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með astma sem tóku þátt í 52 vikna QUEST 

rannsókninni. Öryggið var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 

 

Langtímaöryggi dupilumabs var metið hjá 89 sjúklingum á unglingsaldri sem tóku þátt í opinni 

framhaldsrannsókn á miðlungsmiklum eða svæsnum astma (TRAVERSE). Í rannsókninni var 

sjúklingum fylgt eftir í allt að 96 vikur. Öryggi dupilumabs í TRAVERSE var í samræmi við öryggð 

sem kom fram í lykilrannsóknum á meðferð við astma sem stóð yfir í allt að 52 vikur.  

 

Börn 6 til 11 ára 

Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma (VOYAGE) var greint frá njálg sem 

viðbótaraukaverkun hjá 1,8% (5 sjúklingar) í hópnum sem fékk dupilumab og engum í 

lyfleysuhópnum. Öll tilfelli njálgs voru væg til miðlungsmikil og sjúklingar náðu bata með meðferð 

við ormasýkingu án þess að meðferð með dupilumabi væri hætt.  

 

Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma var greint frá fjölgun rauðkyrninga 

(rauðkyrningar í blóði ≥ 3.000 frumur/míkról eða talið sem aukaverkun af rannsóknarlækni) hjá 6,6% í 

hópnum sem fékk dupilumab og hjá 0,7% í lyfleysuhópnum. Flest tilfelli fjölgunar rauðkyrninga voru 

væg til miðlungsmikil og án klínískra einkenna. Þessi tilfelli voru tímabundin, minnkuðu með 

tímanum og leiddu ekki til þess að meðferð með dupilumabi væri hætt. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Alls tóku 99 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með rauðkyrningabólgu í vélinda þátt í TREET 

rannsóknunum (hlutar A og B). Öryggi var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 
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Langtímaöryggi 

 

Ofnæmishúðbólga 

Öryggi dupilumabs + útvortis barkstera (CHRONOS) út viku 52 hjá fullorðnum sjúklingum með 

ofnæmishúðbólgu var í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 16. Langtímaöryggi dupilumabs 

var metið í opinni framhaldsrannsókn hjá sjúklingum á aldrinum 6 mánaða til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1434). Öryggi dupilumabs hjá sjúklingum sem var 

fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram í viku 16 í AD-1526, AD-1652 og AD-1539 

rannsóknunum. Langtímaöryggi dupilumabs sem kom fram hjá börnum og unglingum var í samræmi 

við öryggi sem kom fram hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu. 

 

Í 3. Stigs, fjölsetra, opinni framhaldsrannsókn (AD-1225) var langtímaöryggi við endurtekna skammta 

dupilumabs metið hjá 2.677 fullorðnum með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu sem fengu 

300 mg skammt vikulega (99,7%), þ.m.t. voru 357 sem luku a.m.k 148 vikum í rannsókninni. 

Langtímaörygg sem kom fram í rannsókninni sem stóð yfir í allt að 3 ár var yfirleitt í samræmi við 

öryggi dupilumabs sem kom fram í samanburðarrannsóknum. 

 

Astmi 

Öryggi dupilumabs í 96 vikna rannsókn á langtímaöryggi (TRAVERSE) var í samræmi við það öryggi 

sem kom fram í lykilrannsóknum á astma sem stóðu yfir í allt að 52 vikur. 

 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi 

Öryggi dupilumabs út viku 52 hjá fullorðnum með langvinna skútabólgu með sepageri í nefi var í 

samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Öryggi dupilumabs út viku 52 var yfirleitt í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Engin sértæk meðferð er við ofskömmtun dupilumabs. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgjast með 

sjúklingnum með tilliti til teikna eða einkenna aukaverkana og hefja tafarlaust viðeigandi meðferð við 

einkennum. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Önnur húðlyf, lyf við húðbólgu önnur en barksterar, ATC-flokkur: D11AH05. 

 

Verkunarháttur 

 

Dupilumab er raðbrigða manna IgG4 einstofna mótefni sem hamlar interleukin-4 og interleukin-13 

merkjagjöf. Dupilumab hamlar IL-4 merkjagjöf í gegnum tegundar I viðtaka (IL-4Rα/γc) og bæði IL-4 

og IL-13 merkjagjöf í gegnum tegundar II viðtaka (IL-4Rα/IL-13Rα). 

IL-4 og IL-13 eru aðal frumuboðar bólgusjúkdóma af tegund 2 hjá mönnum svo sem 

ofnæmishúðbólgu, astma, langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi, hnúðaskæningi og 

rauðkyrningabólgu í vélinda. Með því að hamla ferli IL-4/IL-13 með dupilumabi hjá sjúklingum 

dregur úr mörgum bólguboðum af tegund 2. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Lyfhrif 

 

Í klínískum rannsóknum á ofnæmishúðbólgu var meðferð með dupilumabi tengd minnkaðri þéttni 

ónæmislífmerkja af tegund 2 frá upphafsgildi, eins og hvað varðar hóstarkirtil og virkjunarstýrðan 

efnatoga (TARC/CCL17), heildar IgE í sermi og sértæks ofnæmisvaka IgE í sermi. Greint var frá 

minnkun laktatdehydrogenasa, lífmerkis sem tengist virkni og alvarleika ofnæmishúðbólgu, hjá 

fullorðnum og unglingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi. 

 

Í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum sjúklingum og unglingum með astma minnkaði meðferð með 

dupilumabi marktækt FeNO og þéttni eotaxins-3, heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE, TARC og 

periostins, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. 

Þessi minnkun bólgulífmerkja af tegund 2 var sambærileg fyrir meðferðaráætlanir með 200 mg á 

2 vikna fresti og 300 mg á 2 vikna fresti. Í klínískum rannsóknum hjá börnum (6 til 11 ára) með astma, 

minnkaði meðferð með dupilumabi marktækt FeNO og þéttni heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE 

og TARC, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. Lífmerkin voru nærri 

hámarksbælingu eftir meðferð í 2 vikur, nema fyrir IgE sem minnkaði hægar. Þessi áhrif héldust allan 

meðferðartímann.  

 

Verkun og öryggi í meðferð við ofnæmishúðbólgu 

 

Fullorðnir með ofnæmishúðbólgu 

 

Verkun og öryggi dupilumabs sem einlyfjameðferð og samhliða útvortis barksterum var metið í 

þremur slembuðum, tvíblindum, lykilrannsóknum með samanburði við lyfleysu (SOLO 1, SOLO 2, og 

CHRONOS) hjá 2.119 sjúklingum 18 ára og eldri með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu 

skilgreint eftir IGA (Investigator’s Global Assessment) skori ≥ 3, EASI (Eczema Area and Severity 

Index) skori ≥ 16 og lágmarkshluta líkamsyfirborðs (minimum body suface area (BSA)) með 

sjúkdómi ≥ 10%. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsóknunum þremur höfðu ófullnægjandi fyrri svörun 

við útvortis lyfjum. 

 

Í öllum þremur rannsóknunum fengu sjúklingar dupilumab með inndælingu undir húð sem 

1) upphafsskammt sem var 600 mg dupilumab (tvær 300 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 

2 vikna fresti; eða 2) upphafsskammt 600 mg dupilumab á degi 1 og síðan 300 mg vikulega; eða 

3) samsvarandi lyfleysu. Ef þörf var á að ná stjórn á óbærilegum einkennum ofnæmishúðbólgu máttu 

sjúklingar fá bráðameðferð (sem fól í sér sterka útvortis stera eða altæk ónæmisbælandi lyf) 

samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis. Litið var svo á að sjúklingar sem fengu bráðameðferð svöruðu 

ekki meðferð. 

 

Endapunktar 

Í öllum þremur lykilrannsóknunum var samsettur aðalendapunktar hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 

(„hreint“ eða „nánast hreint“) með minnkun um ≥ 2 punkta á 0-4 IGA kvarða og hlutfall sjúklinga með 

bata um a.m.k. 75% á EASI (EASI-75). Lykilaukaendapunktur og aðrir klínískt mikilvægir 

aukaendapunktar eru sýndir í töflu 6.  

 

Upphafseinkenni 

Í rannsóknunum á einlyfjameðferð (SOLO 1 og SOLO 2) var, í öllum meðferðarhópum, 

meðalaldurinn 38,3, meðalþyngd 76,9 kg, 42,1% voru konur, 68,1% voru hvítir, 21,8% voru asískir og 

6,8% voru svartir. Í þessum rannsóknum höfðu 51,6% sjúklinga upphafs IGA skor 3 (miðlungsmikil 

ofnæmishúðbólga), 48,3% sjúklinga höfði upphafs IGA skor 4 (svæsin ofnæmishúðbólga) og 32,4% 

sjúklinga höfðu áður fengið altæk ónæmisbælandi lyf. Upphafs meðal EASI skor var 33,0, upphafs 

vikulegt meðalskor samkvæmt tölulegum röðunarkvarða; NRS fyrir kláða var 7,4, meðal upphafsskor 

POEM var 20,5, meðal upphafsskor DLQI var 15,0 og meðal upphafs heildarskor var 13,3 samkvæmt 

matskvarða á einkennum kvíða og þunglyndis; HADS. 

 

Í rannsókninni (CHRONOS) með samhliða útvortis barksterum var meðalaldur í öllum 

meðferðarhópum 37,1 ár, meðalþyngd 74,5 kg, 39,7% voru konur, 66,2% voru hvítir, 27,2 voru asískir 

og 4,6% voru svartir. Í rannsókninni höfðu 53,1% sjúklinga upphafs IGA skor 3, 46,9% sjúklinga 
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höfði upphafs IGA skor 4 og 33,6% sjúklinga höfðu áður fengið altæk ónæmisbælandi lyf. Upphafs 

meðal EASI skor var 32,5, upphafs vikulegt meðalskor samkvæmt NRS fyrir kláða var 7,3, meðal 

upphafsskor POEM var 20,1, meðal upphafsskor DLQI var 14,5 og meðal upphafs heildarskor var 

12,7 samkvæmt HADS. 

 

Klínísk svörun 

 

16 vikna rannsókn á einlyfjameðferð (SOLO 1 og SOLO 2) og 52 vikna rannsókn með samhliða 

útvortis barksterum (CHRONOS) 

 

Frá upphafi til viku 16 í SOLO 1, SOLO 2 og CHRONOS náði marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem 

var slembiraðað til að fá dupilumab svörun IGA 0 eða 1, EASI-75 og/eða bata um > 4 samkvæmt NRS 

fyrir kláða (lykilaukaendapunktur) samanborið við lyfleysu (sjá töflu 6). 

 

Marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá dupilumab eitt sér eða með útvortis 

barksterum náði hröðum bata samkvæmt NRS fyrir kláða samanborið við lyfleysu eða lyfleysu + 

útvortis barkstera (skilgreint sem ≥ 4-stiga bati strax í viku 2; p < 0,01 og p < 0,05, talið í sömu röð). 

 

Viðvarandi meðferðaráhrif af dupilumabi komu fram í CHRONOS rannsókninni að viku 52 (sjá 

töflu 6). 

 

Niðurstöður verkunar fyrir samsetta aðalendapunkta, lykilaukaendapunkta og aðra klínískt mikilvæga 

aukaendapunkta fyrir allar rannsóknirnar þrjár eru sýndar í töflu 6. 

 

LS = minnstu fervik (least squares); SE= staðalskekkja (standard error) 
a allir sjúklingar voru á bakgrunnsmeðferð með útvortis barksterum og sjúklingar máttu nota útvortis calcineurin-

hemla. 
b greining á heildarþýði (full analysis set, FAS) felur í sér alla sjúklinga sem var slembiraðað.  
c Svarendur voru skilgreindir sem sjúklingar með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“) með lækkun um 

> 2 stig á 0-4 IGA kvarða. 
d sjúklingar sem fengu bráðameðferð eða sem gögn vantaði fyrir töldust ekki svara meðferð. 
e fjöldi sjúklinga með kláða í upphafi samkvæmt NRS ≥4 sem samnefnara 

Tafla 6: Niðurstöður verkunar dupilumab einlyfjameðferðar í viku 16 (FAS) og samhliða útvortis 

barksteruma í viku 16 og viku 52 

 SOLO 1 Vika 16 

(FAS)b 

SOLO 2 Vika 16 

(FAS)b 

CHRONOS 

Vika 16 (FAS)h 

CHRONOS 

Vika 52 (FAS Vika 52)h 

 Lyfleysa 

 

Dupilumab 

300 mg  

á 2 vikna 

fresti 

Lyfleysa Dupilumab 

300 mg 

á 2 vikna 

fresti 

Lyfleysa + 

TCS 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna 

fresti + TCS 

Lyfleysa +  

TCS 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

+ TCS 

Sjúklingum 

slembiraðað 

224 224 236 233 315 106 264 89 

IGA 0 eða 1c, 

% svarendurd 

10,3% 37,9%g 8,5% 36,1%g 12,4% 38,7%g 12,5% 36,0%g 

EASI-50, 

% svarendurd 

24,6% 68,8%g 22,0% 65,2%g 37,5% 80,2%g 29,9% 78,7%g 

EASI-75, 

% svarendurd 

14,7% 51,3%g 11,9% 44,2%g 23,2% 68,9%g 21,6% 65,2%g 

EASI-90, 

% svarendurd 

7,6% 35,7%g 7,2% 30,0%g 11,1% 39,6%g 15,5% 50,6%g 

NRS fyrir 

kláða, LS 

meðal % 

breyting frá 

upphafsgildi 

(+/- SE) 

-26,1% 

(3,02) 

-51,0%g 

(2,50) 

-15,4% 

(2,98) 

-44,3%g 

(2,28) 

-30,3% 

(2,36) 

-56,6%g 

(3,95) 

-31,7% 

(3,95) 

-57,0%i 

(6,17) 

 

NRS fyrir kláða 

(≥ 4-stiga bati), 

% svarendurd, e, f 

12,3% 

(26/212) 

40,8%g 

(87/213) 

9,5% 

(21/221) 

36,0%g 

(81/225) 

19,7% 

(59/299) 

58,8%g 

(60/102) 

12,9% 

(32/249) 

51,2%g 

(44/86) 
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f marktækt stærra hlutfall sjúklinga sem fékk dupilumab náði bata samkvæmt NRS fyrir kláða um ≥ 4 stig borið 

saman við lyfleysu í viku 2 (p < 0,01). 
g p-gildi < 0,0001, tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð. 
hgreining á heildarþýði (full analysis set (FAS)) felur í sér alla sjúklinga sem var slembiraðað. Greining á 

heildarþýði í viku 52 felur í sér alla sjúklinga sem var slembiraðað a.m.k. einu ári fyrir lokadagsetningu 

aðalgreiningarinnar.  
i nafngildi p-gildis = 0,0005 
j nafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Svipaðar niðurstöður fengust í SOLO1, SOLO2 og CHRONOS hjá sjúklingum sem fengu Dupilumab 

300 mg vikulega. 

 

Mynd 1a sýnir meðalbreytingu í prósentum frá upphafsgildi EASI og mynd 1b sýnir meðalbreytingu 

frá upphafsgildi NRS, að viku 16 í SOLO1 og SOLO2. 

 

Mynd 2a sýnir meðalbreytingu í prósentum frá upphafsgildi EASI og mynd 2b sýnir meðalbreytingu 

frá upphafsgildi NRS, að viku 52 í CHRONOS. 
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Mynd 1: Meðalbreyting í prósentum frá upphafsgildi EASI (mynd 1a) og NRS (mynd 1b) í 

SOLO 1a og SOLO 2a (FAS)b 

Mynd 1a. SOLO 1 og SOLO 2 EASI Mynd 1b. SOLO 1 og SOLO 2 NRS 

  
LS = minnstu fervik 
a Í aðalgreiningunni á endapunktum verkunar töldust sjúklingar sem fengu bráðameðferð eða sem gögn vantaði 

fyrir, ekki svara meðferð. 
b Greining á heildarþýði (full analysis set (FAS)) felur í sér alla sjúklinga sem var slembiraðað. 

 

Mynd 2: Meðalbreyting í prósentum frá upphafsgildi EASI og NRS fyrir kláða í CHRONOSa 

(FAS í viku 52)b 

 
LS = minnstu fervik 
a Í aðalgreiningunni á endapunktum verkunar töldust sjúklingar sem fengu bráðameðferð eða sem gögn vantaði 

fyrir, ekki svara meðferð. 
b Greining á heildarþýði (full analysis set (FAS)) í viku 52 felur í sér alla sjúklinga sem var slembiraðað a.m.k. 

einu ári fyrir lokadagsetningu aðalgreiningarinnar. 

 

Meðferðaráhrif í undirhópum (þyngd, aldur, kyn, kynþáttur og bakgrunnsmeðferð, þ.m.t. 

ónæmisbælandi lyf) í SOLO 1, SOLO 2 og CHRONOS voru í samræmi við niðurstöðurnar hjá 

heildarrannsóknarþýðinu í öllum þessum rannóknum. 

 

Klínísk svörun hjá sjúklingum sem ekki náðist fullnægjandi stjórn hjá með ciclosporini, sem þoldu ekki 

meðferð eða ef meðferð með ciclosporini var ekki ráðlögð (CAFE rannsókn) 

 

Í CAFE rannsókninni var lagt mat á verkun dupilumabs samanborið við lyfleysu á 16 vikna 

meðferðartíma, þegar það var gefið samhliða útvortis barksterum hjá fullorðnum sjúklingum með 

ofnæmishúðbólgu sem ekki náðist fullnægjandi stjórn á eða sem þoldu ekki meðferð með ciclosporini 

Vikur Vikur 

-30,9% 
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-67,1% 
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-15,4% 

-26,1% 

-44,3% 

-51,0,% 

Dupixent 300 mg á 2 vikna fresti, aðalgreining (N=224) 

Lyfleysa, aðalgreining (N=224) 

Dupixent 300 mg á 2 vikna fresti, aðalgreining (N=233) 

Lyfleysa, aðalgreining (N=236) 

Dupixent 300 mg á 2 vikna fresti, aðalgreining (N=224) 

Lyfleysa, aðalgreining (N=224) 

Dupixent 300 mg á 2 vikna fresti, aðalgreining (N=233) 

Lyfleysa, aðalgreining (N=236) 
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Vikur Vikur 

-60,9% 

-84,9% 

-56,3% 

-31,4% 

Dupilumap 300 mg á 2 vikna fresti + TCS, aðalgreining (N=89) 

Lyfleysa + TCS, aðalgreining (N=264) 

Dupilumap 300 mg á 2 vikna fresti + TCS, aðalgreining (N=89) 

Lyfleysa + TCS, aðalgreining (N=264) 
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til inntöku eða ef ekki mátti nota þessa meðferð eða hún var ekki ráðlögð af læknisfræðilegum 

ástæðum. 

 

Samtals 325 sjúklingar voru skráðir í rannsóknina, þar af 210 sjúklingar sem höfðu áður fengið 

ciclosporin og 115 sjúklingar sem höfðu aldrei fengið ciclosporin vegna þess að meðferð með 

ciclosporini var ekki ráðlögð af læknisfræðilegum ástæðum. Meðalaldur var 38,4 ár, 38,8% voru 

konur, meðalupphafs EASI skor var 33,1; meðaltal hluta líkamsyfirborðs með sjúkdómi var 55,7; 

upphafs vikulegt meðalskor samkvæmt NRS fyrir kláða var 6,4, og meðalupphafsskor DLQI var 13,8. 

 

Aðalendapunktur (hlutfall sjúklinga með EASI-75) og aukaendapunktum í 16 vikna CAFE 

rannsókninni er í töflu 7. 

 

Tafla 7: Niðurstöður aðal- og aukaendapunkta í CAFE rannsókninni 
 Lyfleysa + 

TCS 

Dupilumab 300 mg á 

2 vikna fresti + TCS 

Dupilumab 

300 mg 

vikulega+TCS 

Sjúklingum slembiraðað 108 107 110 

EASI-75,% svarendur 29,6% 62,6% 59,1% 

EASI, LS meðal % breyting 

frá upphafsgildi (+/- SE) 

-46,6 

(2,76) 

-79,8 

(2,59) 

-78,2 

(2,55) 

NRS fyrir kláða, LS meðal % 

breyting frá upphafsgildi 

(+/- SE) 

-25,4% 

(3,39) 

-53,9% 

(3,14) 

-51,7% 

(3,09) 

DLQI, LS meðal breyting frá 

upphafsgildi (SE) 

-4,5 

(0,49) 

-9,5 

(0,46) 

-8,8 

(0,45) 
LS = minnstu fervik (least squares); SE= staðalskekkja (standard error) 

(öll p gildi < 0,0001, tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan 

samanburð) 

 

Hjá undirhópi sjúklinga í 52 vikna CHRONOS rannsókninni, sem líktist rannsóknarþýðinu í CAFE 

rannsókninni, náðu 69,6% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi 300 mg á 2 vikna fresti 

EASI-75 samanborið við 18,0% sjúklinga sem fengu lyfleysu í viku 16 og 52,4% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi 300 mg á 2 vikna fresti samanborið við 18,6% sjúklinga sem fengu meðferð 

með lyfleysu í viku 52. Hjá þessum undirhópi var hlutfallsleg breyting samkvæmt NRS fyrir kláða frá 

upphafsgildi -51,4% hjá sjúklingum sem fengu dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti samanborið 

við -30,2% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu í viku 16 og -54,8% hjá sjúklingum sem fengu 

dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti samanborið við -30,9% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu í 

viku 52. 

 

Viðhald og ending svörunar (SOLO CONTINUE rannsókn) 

 

Til að leggja mat á viðhald og endingu svörunar var þátttakendum, sem fengu meðferð með 

dupilumabi í 16 vikur í SOLO 1 og SOLO 2 rannsóknunum og náðu IGA 0 eða 1 eða EASI-75, 

slembiraðað að nýju í SOLO CONTINUE rannsókn í 36 vikna viðbótarmeðferð með dupilumabi eða 

lyfleysu í samtals 52 vikna rannsóknarmeðferð. Lagt var mat á endapunkta í viku 51 eða 52. 

 

Samsettir aðalendapunktar voru mismunur á upphafsgildi (vika 0) og gildi í viku 36 á 

prósentubreytingu á EASI frá upphafsgildi í SOLO 1 og SOLO 2 rannsóknunum og hlutfall sjúklinga 

með EASI-75 í viku 36 hjá sjúklingum með EASI-75 við upphaf. 

 

Hjá sjúklingum sem héldu áfram með sömu skammtaáætlun og í SOLO 1 og SOLO 2 rannsóknunum 

(300 mg á 2 vikna fresti eða 300 mg vikulega) var sýnt fram á ákjósanleg áhrif í að viðhalda klínískri 

svörun en áhrif annarra skammtaáætlana minnkaði skammtaháð. 

 

Aðal- og aukaendapunktar fyrir 52 vikna SOLO CONTINUE rannsóknina eru teknir saman í töflu 8. 
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Tafla 8: Niðurstöður aðal- og aukaendapunkta í SOLO CONTINUE rannsókninni 

 Lyfleysa Dupilumab 300 mg 

 

N=83 

8 vikna 

fresti 

N=84 

4 vikna 

fresti 

N=86 

2 vikna 

fresti/vikulega 

N=169 

Samsettir aðalendapunktar     

LS meðalbreyting (SE) milli 

upphafsgilda og viku 36 í prósentum 

breyting á EASI skori frá upphafsgildi 

upphafsrannsóknarinnar 

21.7 

(3,13) 

6,8*** 

(2,43) 

3,8*** 

(2,28) 

0,1*** 

(1,74) 

Hlutfall sjúklinga með EASI-75 í 

viku 36 fyrir sjúklinga með EASI-75 

við upphaf, n (%) 

24/79 

(30,4%) 

45/82* 

(54,9%) 

49/84** 

(58,3%) 

116/162*** 

(71,6%) 

Lykilaukaendapunktar     

Hlutfall sjúklinga þar sem IGA 

svörun var viðhaldið í viku 36 innan 

1 stigs frá upphafsgildi hjá undirhópi 

sjúklinga með IGA (0;1) í upphafi, n 

(%) 

18/63 

(28,6) 

32/64† 

(50,0) 

41/66** 

(62,1) 

89/126*** 

(70,6) 

Hlutfall sjúklinga með IGA (0;1) í 

viku 36 hjá undirhópi sjúklinga með 

IGA (0;1) í upphafi, n (%) 

9/63 

(14,3) 

21/64† 

(32,8) 

29/66**  

(43,9) 

68/126*** 

(54,0) 

Hlutfall sjúklinga þar sem 

hámarkskláði, samkvæmt NRS, jókst 

um ≥ 3 stig frá upphafsgildi að 

viku 35 hjá undirhópi sjúklinga með 

hámarkskláða samkvæmt NRS ≤ 7 í 

upphafi, n (%) 

56/80 

(70,0) 

45/81 

(55,6) 

41/83† 

(49,4) 

57/168*** 

(33,9) 

†p-gildi < 0,05, *p-gildi < 0,01, **p-gildi < 0,001, ***p-gildi ≤ 0,0001 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við 

lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð) 

LS = minnstu fervik (least squares); SE= staðalskekkja (standard error) 

 

Í SOLO CONTINUE sást tilhneiging til aukinnar jákvæðni mótefnasvörunar gegn lyfinu við meðferð 

við aukin skammtahlé. Mótefnasvörun gegn lyfinu við meðferð: Vikulega: 1,2%; 2 vikna fresti: 4,3%; 

4 vikna fresti: 6,0%; 8 vikna fresti: 11,7%. Mótefnasvörun gegn lyfinu sem varði lengur en 12 vikur: 

Vikulega: 0,0%; 2 vikna fresti: 1,4%; 4 vikna fresti: 0,0%; 8 vikna fresti: 2,6%. 

 

Lífsgæði/niðurstöður samkvæmt sjúklingum með ofnæmishúðbólgu 

 

Í báðum rannsóknunum á einlyfjameðferð (SOLO 1 og SOLO 2) bæði hjá hópnum sem fékk 

dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti og hópnum sem fékk Dupixent 300 mg vikulega, var marktækur 

bati á einkennum samkvæmt sjúklingum, mælt með POEM heildarskori og áhrifum ofnæmishúðbólgu 

á svefn, kvíða og þunglyndiseinkenni samkvæmd HADS, og heilsutengd lífsgæði mælt með DLQI 

heildarskori í 16 vikur samanborið við lyfleysu (sjá töflu 9). 

Á sama hátt, í rannsókninni með samhliða útvortis notkun barkstera (CHRONOS) bættu dupilumab 

300 mg á 2 vikna fresti + útvortis barksterar og dupilumab 300 mg vikulega + útvortis barksterar 

einkenni samkvæmt sjúklingum, mælt með POEM og áhrif ofnæmishúðbólgu á svefn og heilsutengd 

lífsgæði, mælt með DLQI heildarskori, eftir 52 vikur samanborið við lyfleysu + útvortis barkstera (sjá 

töflu 9). 

 



20 

Tafla 9: Niðurstöður viðbótaraukaendapunkta dupilumab einlyfjameðferðar í viku 16 og samhliða notkunar 

útvortis barksterameðferðar í viku 16 og viku 52 

 SOLO 1 

vika 16 (FAS) 

SOLO 2  

vika 16 (FAS) 

CHRONOS 

vika 16 (FAS) 

CHRONOS 

vika 52  

(FAS vika 52) 

 Lyfleysa  Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti  

Lyfleysa  Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti  

Lyfleysa 

+TCS 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

+ TCS 

 

Lyfleysa 

+TCS 

Dupiluma

b 300 mg á 

2 vikna 

fresti 

+ TCS 

 

Sjúklingum 

slembiraðað 
224 224 236 233 315 106 264 89 

DLQI, LS 

meðalbreyting 

frá upphafsgildi 

(SE) 

-5,3 

(0,50) 

-9,3a 

(0,40) 

-3,6 

(0,50) 

-9,3a 

(0,38) 

-5,8 

(0,34) 

-10,0f 

(0,50) 

-7,2 

(0,40) 

-11,4f 

(0,57) 

POEM, LS 

meðalbreyting 

frá upphafsgildi 

(SE) 

-5,1 

(0,67) 

-11,6a 

(0,49) 

-3,3 

(0,55) 

-10,2a 

(0,49) 

-5,3 

(0,41) 

-12,7f 

(0,64) 

-7,0 

(0,57) 

-14,2f 

(0,78) 

HADS, LS 

meðalbreyting 

frá upphafsgildi 

(SE) 

-3,0 

(0,65) 

-5,2b 

(0,54) 

-0,8 

(0,44) 

-5,1a 

(0,39) 

-4,0 

(0,37) 

-4,9c 

(0,58) 

-3,8 

(0,47) 

-5,5e 

(0,71) 

 

DLQI 

(≥ 4-stiga bati), 

% svarendurd 

30,5 % 

(65/213) 

64,1 %f 

(134/209) 

27,6 % 

(62/225) 

73,1 %f 

(163/223) 

43,0 % 

(129/300) 

74,3 %f 

(231/311) 

30,3 % 

(77/254) 

80,0 %f 

(68/85) 

 

POEM 

(≥ 4-stiga bati), 

% svarendurd 

26,9 % 

(60/223) 

67,6 %f 

(150/222) 

24,4 % 

(57/234) 

71,7 %f 

(167/233) 

36,9 % 

(115/312) 

77,4 %f 

(246/318) 

26,1 % 

(68/261) 

76,4 %f 

(68/89) 

 

Sjúklingar sem 

náðu HADS-

kvíða og HADS-

þunglyndisskori 

< 8, %d 

12,4 % 

(12/97) 

41,0 %f 

(41/100) 

6,1 % 

(7/115) 

39,5 %f 

(51/129) 

26,4 % 

(39/148) 

47,4 %g 

(73/154) 

18,0 % 

(24/133) 

43,4 %g 

(23/53) 

LS = minnstu fervik; SE = staðalskekkja; HADS = kvíða- og þunglyndiskvarði 
ap-gildi < 0,0001; bp-gildi < 0,001; cp-gildi < 0,05 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu með 

aðlögun að fjöldanum. 
dfjöldi sjúklinga með DLQI, POEM og HADS sem samnefnara fyrir kláða. 
enafngildi p-gildis < 0,05; fnafngildi p-gildis < 0,0001; gnafngildi p-gildis < 0,001 

 

Svipaðar niðurstöður komu fram hjá sjúklingum sem fengu Dupilumab 300 mg vikulega í SOLO 1, 

SOLO 2 og CHRONOS. 

 

Unglingar með ofnæmishúðbólgu (12 til 17 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumab einlyfjameðferðar hjá unglingum var metið í fjölsetra, slembaðri, 

tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1526) hjá 251 unglingi á aldrinum 12 til 17 ára 

með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD), skilgreint samkvæmt IGA (Investigator’s 

Global Assessment) skori ≥ 3 í heildarmati á skemmdum vegna ofnæmishúðbólgu á alvarleikaskala 

0 - 4, samkvæmt EASI skori ≥ 16 á skala 0 - 72 og lágmarkshluta líkamsyfirborðs með sjúkdómi 

≥ 10%. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ófullnægjandi fyrri svörun við útvortis lyfjum. 

 

Sjúklingar fengu dupilumab með inndælingu undir húð sem: 1) upphafsskammt fyrir þá sem í upphafi 

voru < 60 kg; 400 mg af dupilumabi (tvær 200 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 200 mg á 2 vikna 

fresti eða upphafsskammt fyrir þá sem í upphafi voru > 60 kg; 600 mg af dupilumabi (tvær 300 mg 
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inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 2 vikna fresti; eða 2) upphafsskammt sem var 600 mg af 

dupilumabi (tvær 300 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 4 vikna fresti óháð líkamsþyngd í 

upphafi; eða 3) samsvarandi lyfleysu. Ef þörf var á að ná stjórn á óbærilegum einkennum máttu 

sjúklingar fá bráðameðferð samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknisins. Litið var svo á að sjúklingar 

sem fengu bráðameðferð svöruðu ekki meðferð. 

 

Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 14,5 ár, miðgildi líkamsþyngdar var 59,4 kg, 41,0% voru 

konur, 62,5% voru af hvítum kynstofni, 15,1% af asískum kynstofni og 12,0% voru af svörtum 

kynstofni. Við upphaf höfðu 46,2% sjúklinganna IGA upphafsskor 3 (miðlungsmikil 

ofnæmishúðbólga), 53,8% sjúklinga höfðu IGA upphafsskor 4 (veruleg ofnæmishúðbólga), meðaltal 

líkamsyfirborðs sem var með sjúkdómi var 56,5% og 42,4% hjá sjúklingum sem áður höfðu fengið 

altæka ónæmisbælandi meðferð. Við upphaf var einnig EASI meðalskor 35,5; vikulegt meðalskor 

kláða við upphaf samkvæmt NRS var 7,6, meðalskor POEM við upphaf var 21,0 og meðaltal CDLQI 

(Children Dermatology Life Quality Index) við upphaf var 13,6. Í heildina höfðu 92,0% sjúklinga 

a.m.k. einn ofnæmiskvilla samtímis; 65,6% höfðu ofnæmiskvef, 53,6% höfðu astma og 60,8% höfðu 

fæðuofnæmi. 

 

Samsettir aðalendapunktar voru hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“) með 

minnkun um 2 punkta og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% samkvæmt EASI (EASI-75) frá 

upphafsgildi að viku 16. 

 

Klínísk svörun 

 

Niðurstöður verkunar eftir viku 16 fyrir rannsókn á ofnæmishúðbólgu hjá unglingum eru kynntar í 

töflu 10. 

 

Tafla 10: Niðurstöður verkunar dupilumabs hjá unglingum með ofnæmishúðbólgu í viku 16 

(FAS) 

 AD-1526(FAS)a 

 Lyfleysa 

 

Dupilumab  

200 mg (< 60 kg) og  

300 mg (≥ 60 kg)  

á 2 vikna fresti 

Slembiraðaðir sjúklingar 85a 82a 

IGA 0 eða 1b, % svarendac 2,4% 24,4% 

EASI-50, % svarendac 12,9% 61,0% 

EASI-75, % svarendac 8,2% 41,5% 

EASI-90, % svarendac 2,4% 23,2% 

EASI, LS meðaltals % breyting frá upphafsgildi (+/-

SE) 

-23,6% 

(5,49) 

-65,9% 

(3,99) 

NRS skor fyrir kláða, LS meðaltals % breyting frá 

upphafsgildi (+/- SE) 

-19,0% 

(4,09) 

-47,9% 

(3,43) 

NRS skor fyrir kláða (> 4-stiga bati),  

% svarendac  
4,8% 36,6% 

CDLQI, LS meðaltalsbreyting frá upphafsgildi 

(+/-SE) 

-5,1 

(0,62) 

-8,5 

(0,50) 

CDLQI, (≥ 6-stiga bati), % svarenda 19,7% 60,6% 

POEM, LS meðaltalsbreyting frá upphafsgildi 

(+/- SE) 

-3,8 

(0,96) 

-10,1 

(0,76) 

POEM, (≥ 6-stiga bati), % svarenda 9,5% 63,4% 
a heildargreiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
b svarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 (“hreint” eða “nánast hreint”) með minnkun um 

≥ 2 punkta á IGA skala 0-4. 
c sjúklingar sem fengu bráðameðferð eða þar sem upplýsingar vantaði voru taldir sem einstaklingar sem ekki 

svara meðferð (58,8% í lyfleysuhópnum og 20,7% í dupilumab hópnum).  
dp-gildi < 0,0001 (tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð) 
enafngildi p-gildis < 0,0001 
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Hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá lyfleysu þurfti bráðameðferð (útvortis barkstera, 

altæka barkstera eða altæk ónæmisbælandi lyf sem ekki voru sterar) samanborið við dupilumab hópinn 

(58,8% og 20,7%, tilgreint í sömu röð). 

 

Marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá dupilumab náði skjótum bata 

samkvæmt NRS skori fyrir kláða samanborið við lyfleysu (skilgreint sem > 4 stiga bati strax í viku 4; 

tölugildi p < 0,001) og hlutfall sjúklinga sem svaraði samkvæmt NRS skori fyrir kláða hélt áfram að 

vaxa út meðferðartímabilið. 

 

Tilkynningar um einkenni sjúklinga í dupilumab hópnum sýndu marktæka breytingu til batnaðar á 

áhrifum ofnæmishúðbólgu á svefn og heilsutengd lífsgæði metið samkvæmt POEM og CDLQI skori 

eftir 16 vikur, samanborið við lyfleysu. 

 

Langtímaverkun dupilumabs hjá unglingum með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu sem 

höfðu tekið þátt í fyrri klínískum rannsóknum, var metin í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). 

Upplýsingar um verkun úr rannsókninni benda til að klínískum ávinningi sem náð var í viku 16 væri 

viðhaldið út viku 52. 

 

Börn (6 til 11 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs ásamt útvortis barksterameðferð hjá börnum var metið í fjölsetra, 

slembaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1652) með 367 börnum 6 - 11 ára með 

svæsna ofnæmishúðbólgu skilgreint samkvæmt IGA skori 4 (skor 0 - 4), EASI skori ≥ 21 (skor 0 - 72) 

og lágmarksyfirborði með sjúkdómi ≥ 15%. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru áður með 

ófullnægjandi svörun við staðbundna lyfjagjöf. Þátttaka var lagskipt eftir þyngd í upphafi (< 30 kg; 

≥ 30 kg). 
 

Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab á 2 vikna fresti + útvortis barkstera og voru < 30 kg við 

upphaf fengu 200 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 100 mg á 2 vikna fresti frá viku 2 til viku 14 og 

sjúklingar sem voru ≥ 30 kg við upphaf fengu 400 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 200 mg á 

2 vikna fresti frá viku 2 til viku 14. Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab á 4 vikna fresti + 

útvortis barkstera fengu 600 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 300 mg á 4 vikna fresti frá viku 4 til 

viku 12 óháð þyngd. 

 

Í rannsókninni var meðalaldur 8,5 ár, miðgildi þyngdar var 29,8 kg, 50,1% sjúklinga voru konur, 

69,2% voru hvítir, 16,9% svartir og 7,6% asískir. Við upphaf var yfirborð með sjúkdómi að meðaltali 

57,6%, og 16,9% höfðu áður fengið altæka ónæmisbælandi meðferð sem ekki innihélt stera. Einnig 

var meðalupphafsskor EASI 37,9 og vikulegt meðalskor með tilliti til mikils daglegs kláða var 7,8 á 

skalanum 0-10, meðalupphafsskor SCORAD var 73,6, upphafsskor POEM var 20,9 og meðalskor 

CDLQI var 15,1. Alls höfðu 91,7% þátttakenda a.m.k. einn ofnæmiskvilla samhliða; 64,4% voru með 

fæðuofnæmi, 62,7% voru með önnur ofnæmi, 60,2% voru með ofnæmisnefkvef og 46,7% voru með 

astma. 

 

Viðbótaraðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“) 

með minnkun um a.m.k. 2 punkta og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% á EASI (EASI-75) við 

upphafsgildi að viku 16.  

 

Klínísk svörun 

 

Tafla 11 sýnir niðurstöður lagskiptingar eftir þyngd við samþykkta skammta. 
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Tafla 11: Niðurstöður verkunar dupilumabs ásamt útvortis barksterum (TCS)) í AD-1652 í 

viku 16 (FAS)a 

 Dupilumab 

300 mg á 4 vikna 

frestid 

+ TCS 

Lyfleysa 

 +TCS 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna frestie 

+ TCS 

Lyfleysa 

+ TCS 

(N=122) (N=123) (N=59) (N=62) 

 ≥ 15 kg ≥ 15 kg ≥ 30 kg ≥ 30 kg 
IGA 0 eða 1b, % svarendac 32,8%f 11,4% 39,0%h 9,7% 

EASI-50, % svarendac 91,0%f 43,1% 86,4%g 43,5% 

EASI-75, % svarendac 69,7%f 26,8% 74,6%g 25,8% 

EASI-90, % svarendac 41,8%f 7,3% 35,6%h 8,1% 

EASI, LS meðaltals % breyting frá 

upphafsgildi (+/-SE) 
-82,1%f 

(2,37) 

-48,6% 

(2,46) 

-80,4%g 

(3,61) 

-48,3% 

(3,63) 

NRS skor fyrir kláða, LS meðaltals % 

breyting frá upphafsgildi (+/- SE) 
-54,6%f 

(2,89) 

-25,9% 

(2,90) 

-58,2%g 

(4,01) 

-25,0% 

(3,95) 

NRS skor fyrir kláða (≥ 4-stiga bati), 

% svarenda,c 
50,8%f 12,3% 61,4%g 12,9% 

CDLQI, LS meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE) 
-10,6f 

(0,47) 

-6,4 

(0,51)  

-9,8g 

(0,63) 

-5,6 

(0,66) 

CDLQI, (≥ 6-stiga bati), % svarenda 
77,3%g 38,8% 80,8%g 35,8% 

POEM, LS meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/- SE) 
-13,6f 

(0,65) 

-5,3 

(0,69) 

-13,6g 

(0,90) 

-4,7 

(0,91) 

POEM, (≥ 6-stiga bati), % svarenda 
81,7%g 32,0% 79,3%g 31,1% 

aheildargreiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
bsvarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“). 
csjúklingar sem fengu bráðameðferð eða þar sem upplýsingar vantar voru taldir sem einstaklingar sem ekki svara 

meðferð.  
dá degi 1 fengu sjúklingar 600 mg af dupilumabi (sjá kafla 5.2). 
eá degi 1 fengu sjúklingar 400 mg (upphafsþyngd ≥ 30 kg) af dupilumabi. 
fp-gildi < 0,0001 (tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð) 
gnafngildi p-gildis < 0,0001 
hnafngildi p-gildis = 0,0002 
 

Hjá hærra hlutfalli sjúklinga sem fengu dupilumab + útvortis barkstera samkvæmt slembivali náðist 

bati samkvæmt NRS skori fyrir kláða samanborið við lyfleysu + útvortis barkstera (skilgreint sem 

≥ 4-stiga bati í viku 4). 

 

Tilkynningar um einkenni sjúklinga í dupilumab hópnum sýndu marktæka breytingu til batnaðar á 

áhrifum ofnæmishúðbólgu á svefn og heilsutengd lífsgæði metið samkvæmt POEM og CDLQI 

skorum eftir 16 vikur, samanborið við lyfleysu. 

 

Langtímaverkun og öryggi dupilumabs + útvortis barkstera hjá börnum með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu sem höfðu tekið þátt í fyrri klínískum rannsóknum með dupilumabi + 

útvortis barkstera var metið í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). Upplýsingar um verkun úr 

rannsókninni benda til að klínískum ávinningi sem náð var eftir viku 16 væri viðhaldið í viku 52. 

Sumir sjúklingar sem fengu 300 mg af dupilumabi á 4 vikna fresti + útvortis barkstera sýndu frekari 

klínískan ávinning þegar aukið var í dupilumab 200 mg á 2 vikna fresti + útvortis barkstera. Öryggi 

dupilumabs hjá sjúklingum sem var fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram í 

viku 16 í rannsóknum AD-1526 og AD-1652.  
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Börn (6 mánaða til 5 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs ásamt útvortis barksterameðferð hjá börnum var metið í fjölsetra, 

slembaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1539) hjá 162 sjúklingum 6 mánaða til 

5 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (þýði sem átti að meðhöndla (ITT-þýði)) 

skilgreint samkvæmt IGA skori ≥ 3 (á skalanum 0 til 4), EASI skori ≥ 16 (á skalanumu 0 til 72) og 

með lágmarksyfirborði með sjúkdómi ≥ 10. Af 162 sjúklingum voru 125 sjúklingar með svæsna 

ofnæmishúðbólgu skilgreint samkvæmt IGA skori 4. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru 

áður með ófullnægjandi svörun við staðbundna lyfjagjöf. Þátttaka var lagskipt eftir þyngd í upphafi 

(≥ 5 til < 15 kg og ≥ 15 til < 30 kg).  

 

Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab á 4 vikna fresti + útvortis barkstera og voru ≥ 5 til < 15 kg 

við upphaf fengu 200 mg upphafsskammt á degi 1 og síðan 200 mg á 4 vikna fresti frá viku 4 til 

viku 12 og sjúklingar sem voru ≥ 15 til < 30 kg fengu 300 mg upphafsskammt á degi 1 og síðan 

300 mg á 4 vikna fresti frá viku 4 til viku 12. Sjúklingar máttu fá bráðameðferð samkvæmt ákvörðun 

rannsóknarlæknisins. Litið var svo á að sjúklingar sem fengu bráðameðferð svöruðu ekki meðferð. 

 

Í AD-1539 var meðalaldur 3,8 ár, miðgildi líkamsþyngdar var 16,5 kg, 38,9% sjúklinga voru konur, 

68,5% af hvítum kynstofni, 18,5% af svörtum kynstofni og 6,2% af asískum kynstofni. Við upphaf var 

yfirborð með sjúkdómi að meðaltali 58,4% og 15,5% höfðu áður fengið altæka ónæmisbælandi 

meðferð sem ekki innihélt stera. Einnig var meðalupphafsskor EASI 34,1 og vikulegt meðalskor með 

tilliti til mikils daglegs kláða 7,6 á skalanum 0-10. Alls höfðu 81,4% sjúklinga a.m.k. einn 

ofnæmiskvilla samhliða; 68,3% voru með fæðuofnæmi, 52,8% voru með önnur ofnæmi, 44,1% voru 

með ofnæmisnefkvef og 25,5% voru með astma. 

 

Sjúkdómseinkenni við upphaf voru sambærileg hjá þeim sem voru með miðlungsmikla eða svæsna 

ofnæmishúðbólgu og þeim sem voru með svæsna ofnæmishúðbólgu. 

 

Viðbótaraðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“, með 

bætingu um a.m.k. 2 punkta) og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% samkvæmt EASI (EASI-

75) frá upphafsgildi að viku 16. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 (hreint) eða 1 

(nánast hreint) í viku 16. 

 

Klínísk svörun 

 

Niðurstöður verkunar í viku 16 fyrir AD-1539 eru sýndar í töflu 12. 

 

Tafla 12: Niðurstöður verkunar dupilumambs ásamt útvortis barksterum (TCS) í AD-1539 í 

viku 16 (FAS)a  

 Dupilumab  

200 mg (5 til < 15 kg) 

eða 300 mg (15 til 

< 30 kg) á 4 vikna 

frestid+ TCS 

(þýði sem á að 

meðhöndla)(N=83)a 

Lyfleysa  

+ TCS 

(þýði sem á 

að 

meðhöndla) 

(N=79) 

Dupilumab  

200 mg (5 til < 15 kg) 

eða 300 mg (15 til 

< 30 kg) á 4 vikna 

frestid+ TCS 

(þýði með svæsna 

ofnæmishúðbólgu) 

(N=63) 

Lyfleysa  

+ TCS 

(þýði með svæsna 

ofnæmishúðbólgu) 

(N=62) 

IGA 0 eða 1b,c 27,7%e 3,9% 14,3%f 1,7% 

EASI-50, % svarendac 68,7%e 20,2% 60,3%g 19,2% 

EASI-75c 53,0%e 10,7% 46,0%g 7,2% 

EASI-90c 25,3%e 2,8% 15,9%h 0% 

EASI, LS meðaltals % 

breyting frá upphafsgildi 

(+/- SE) 

-70,0%e 

(4,85) 

-19,6% 

(5,13) 

-55,4%g 

(5,01) 

-10,3% 

(5,16) 
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Mikill kláði samkvæmt NRS, 

LS meðaltals % breyting frá 

upphafsgilid (+/- SE)* 

-49,4%e 

(5,03) 

-2,2% 

(5,22) 

-41,8g 

(5,35) 

0,5 

(5,40) 

Mikill kláði samkvæmt NRS 

(≥4-stiga bati)c * 

48,1%e 8,9% 42,3%i 8,8% 

Gæði svefns samkvæmt NRS 

hjá sjúklingum, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE)* 

2,0e 

(0,25) 

0,3 

(0,26) 

1,7g 

(0,25) 

0,2 

(0,25) 

Sársauki í húð samkvæmt 

NRS hjá sjúklingum, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE)* 

-3,9e 

(0,30) 

-0,6 

(0,30) 

-3,4g 

(0,29) 

-0,3 

(0,29) 

POEM, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/- SE)* 

-12,9e 

(0,89) 

-3,8 

(0,92) 

-10,6g 

(0,93) 

-2,5 

(0,95) 

aheildargreiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
bsvarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“). 
csjúklingar sem fengu bráðameðferð (62% í lyfleysuhópnum og 19% dupilumabhópnum) eða þar sem 

upplýsingar vantar voru taldir sem einstaklingar sem ekki svara meðferð. 
dá degi 1 fengu sjúklingar 200 mg (5 til <15 kg) eða 300 mg (15 til <30 kg) af dupilumabi. 
ep–gildi < 0,0001, fnafngildi p-gildis < 0,05, gnafngildi p-gildis < 0,0001, hnafngildi p-gildis < 0,005, inafngildi 

p-gildis < 0,001  

*niðurstöður skráðar af umönnunaraðila 

 

Marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá dupilumab + útvortis barkstera náði 

skjótum bata samkvæmt NRS skori fyrir mikinn kláða samanborið við lyfleysu + útvortis barkstera 

(skilgreint sem ≥ 4-stiga bati strax í viku 3, nafngildi p< 0,005) og hlutfall sjúklinga sem svaraði 

samkvæmt NRS skori fyrir mikinn kláða hélt áfram að aukast út meðferðartímabilið. 

 

Dupilumab bætti marktækt heilsutengd lífsgæði í rannsókninni, metið samkvæmt CDLQI (hjá 

85 sjúklingum 4 til 5 ára) og IDQOL (Infants Dermatology Quality of Lif Index) (hjá 77 sjúklingum 

6 mánaða til 3 ára). Hjá þeim sem átti að meðhöndla (ITT-þýði) varð meðalbreyting á LS frá 

upphafsgildi CDLQI og IDQOL skori að viku 16 meiri í hópnum sem fékk dupilumab + útvortis 

barkstera (-10,0 og -10,9) samanborið við hópinn sem fékk lyfleysu + útvortis barkstera (-2,5 og -2,0), 

(p< 0,0001). Framfarir með tilliti til CDLQI og IDQOL voru svipaðar hjá þeim sem voru með svæsna 

ofnæmishúðbólgu. 

 

Langtímaverkun og öryggi dupilumabs + útvortis barkstera hjá börnum með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu sem höfðu tekið þátt í fyrri klínísku rannsóknunum með dupilumabi + 

útvortis barksterum, var metið í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). Upplýsingar um verkun úr 

rannsókninni benda til að klínískum ávinningi sem náð var eftir viku 16 væri viðhaldið í viku 52. 

Öryggi dupilumabs hjá sjúklingum sem var fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram 

í viku 16 í AD-1539 rannsókninni. 

 

Verkun og öryggi í meðferð við astma 

 

Í þróunaráætlun vegna astma voru gerðar þrjár slembaðar, tvíblindar fjölsetra samanburðarrannsóknir 

með lyfleysu og samhliða hópum (DRI12544, QUEST og VENTURE) þar sem meðferð stóð yfir í 

24 til 52 vikur með þátttöku 2.888 sjúklinga (12 ára og eldri). Sjúklingar tóku þátt án þess að þurfa 

lágmarks upphafsgildi rauðkyrninga í blóði eða önnur lífmerki af tegund 2 (t.d. FeNO eða IgE). 

Meðferðarleiðbeiningar fyrir astma skilgreina bólgu af tegund 2 með fjölgun rauðkyrninga ≥ 150 

frumur/míkról og/eða FeNO ≥ 20 ppb. Fyrirframskilgreinda greiningin á undirhópum í DRI12544 og 

QUEST gaf m.a. til kynna rauðkyrninga í blóði ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról, FeNO ≥ 25 og 

≥ 50 ppb. 
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DRI12544 var 24 vikna skammtarannsókn sem tók til 776 sjúklinga (18 ára og eldri). Dupilumab 

samanborið við lyfleysu var metið hjá fullorðnum sjúklingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma 

sem tóku miðlungsstóran til stóran skammt af innöndunarsterum og langverkandi beta-örva. 

Aðalendapunktur var breyting frá upphafsgildi að viku 12 í FEV1 (l). Tíðni tilvika þar sem svæsinn 

astmi versnaði á ársgrundvelli meðan á 24 vikna samanburðarrannsókn með lyfleysu stóð var einnig 

ákvörðuð. Niðurstöður voru metnar hjá heildarþýði (óháð lágmarksgildi rauðkyrninga við upphaf eða 

öðrum bólgulífmerkjum af tegund 2) og hjá undirhópum á grundvelli fjölda rauðkyrninga í blóði við 

upphaf. 

 

QUEST var 52 vikna staðfestingarrannsókn sem tók til 1.902 sjúklinga (12 ára og eldri). Dupilumab 

samanborið við lyfleysu var metið hjá 107 unglingum og 1.795 fullorðnum sjúklingum með 

viðvarandi astma þrátt fyrir miðlungsstóran eða stóran skammt af innöndunarsterum og öðru 

samanburðarlyfi. Sjúklingum sem þurftu þriðja lyf til stjórnunar var leyft að taka þátt í rannsókninni. 

Aðalendapunktur var tíðni tilvika með svæsinni versnun á ársgrundvelli meðan á 52 vikna 

samanburðarrannsókninni með lyfleysu stóð og breyting frá upphafsgildi FEV1 fyrir gjöf 

berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 hjá heildarþýðinu (ótakmörkuð lágmarksgildi rauðkyrninga við upphaf 

eða öðrum bólgulífmerkjum af tegund 2) og hjá undirhópum á grundvelli blóðgilda rauðkyrninga við 

upphaf og FeNO. 

 

VENTURE var 24 vikna rannsókn á minnkun barkstera til inntöku hjá 210 sjúklingum með astma sem 

var áháður gildum lífmerkja af tegund 2 við upphaf sem daglega þurftu barkstera til inntöku til 

viðbótar við reglulega notkun á innöndunarsterum í stórum skömmtum auk viðbótarlyfs til stjórnunar. 

Skammtur barkstera til inntöku var stilltur á ákjósanlegan skammt á skimunartímanum. Sjúklingar 

fengu áfram þau astmalyf sem þeir notuðu meðan á rannsókninni stóð. Þó var skammtur af barksterum 

til inntöku minnkaður á 4 vikna fresti á tímabili minnkunar skammts af barksterum til inntöku (vika 4-

20), svo lengi sem astmastjórnun var viðhaldið. Aðalendapunktur var minnkun barkstera til inntöku í 

hundraðshluta hjá heildarþýði á grundvelli samanburðar skammts barkstera til inntöku í viku 20 til 24 

sem viðhélt astmastjórnun við fyrri æskilegan skammt (við upphaf) af barksterum til inntöku. 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphafs fyrir þessar 3 rannsóknir koma fram í töflu 13 hér 

fyrir neðan. 

 

Tafla 13: Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf í rannsóknum á astma 

Breyta DRI12544 

(n = 776) 

QUEST  

(n = 1902) 

VENTURE 

(n=210) 

Meðalaldur (ár) (staðalfrávik) 48,6 (13,0) 47,9 (15,3) 51,3 (12,6) 

% Konur 63,1 62,9 60,5 

% Hvítir 78,2 82,9 93,8 

Tími með astma (ár), meðaltal ± staðalfrávik 22,03 (15,42) 20,94 (15,36) 19,95 (13,90) 

Aldrei reykt (%) 77,4 80,7 80,5 

Meðalfjöldi tilvika versnunar á 

undangengnu ári   

± staðalfrávik 

2,17 (2,14) 2,09 (2,15) 2,09 (2,16) 

Notkun stórra skammta innöndunarstera 

(%)a 

49,5 51,5 88,6 

FEV1 (l) fyrir skammt við upphaf 

± staðalfrávik 

1,84 (0,54) 1,78 (0,60) 1,58 (0,57) 

Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 við upphaf 

(%)(± staðalfrávik) 

60,77 (10,72) 58,43 (13,52) 52,18 (15,18) 

% Viðsnúanleika (± staðalfrávik) 26,85 (15,43) 26,29 (21,73) 19,47 (23,25) 

Meðalskor ACQ-5 (± staðalfrávik) 2,74 (0,81) 2,76 (0,77) 2,50 (1,16) 
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Meðalskor AQLQ (± staðalfrávik) 4,02 (1,09) 4,29 (1,05) 4,35 (1,17) 

Sjúkrasaga um ofnæmissjúkdóma % Alls 

(AD%, NP%, AR%) 

72,9 

(8,0; 10,6; 61,7) 

77,7 

(10,3; 12,7; 68,6) 

72,4 

(7,6; 21,0; 55,7) 

Meðalgildi FeNO ppb (± staðafrávik) 39,10 (35,09) 34,97 (32,85) 37,61 (31,38) 

% sjúklinga með FeNO ppb 

≥ 25 

≥ 50 

 

49,9 

21,6 

 

49,6 

20,5 

 

54,3 

25,2 

Meðalgildi heildar IgE a.e./ml (± 

staðalfrávik) 

435,05 (753,88) 432,40 (746,66) 430,58 (775,96) 

Meðalfjöldi rauðkyrninga við upphaf (± 

staðalfrávik) frumur/míkról  

350 (430) 360 (370) 350 (310) 

% sjúklinga með rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur á míkról 

≥ 300 frumur á míkról 

 

77,8 

41,9 

 

71,4 

43,7 

 

71,4 

42,4 

FEV1 = fráblástur á einni sekúndu; ACQ-5 = Spurningalisti um astmastjórnun, 5. Útgáfa (Asthma Control 

Questionaire); AQLQ = Spurningalisti um lífsgæði með astma (Asthma Quality if Life Questionaire); AD = 

ofnæmishúðbólga; NP = sepager í nefi; AR = ofnæmiskvef; FeNO = brot fráandaðs nituroxíðs;  
a þýðið í dupilumab-hópi astmarannsókna fól í sér sjúklinga á miðlungsstórum og stórum skammti 

innöndunarstera. Miðlungsstór skammtur innöndunarstera var skilgreindur sem jafnt og 500 míkróg af 

flútíkasóni eða jafngildislyfi á sólarhring. 

 

Versnun 

 

Hjá heildarþýði í DRI12544 og QUEST varð marktækt minnkuð tíðni verulegrar versnunar svæsins 

astma hjá þeim sem fengu annaðhvort dupilumab 200 mg eða dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti 

samanborið við lyfleysu. Hjá einstaklingum með hærri upphafsgildi bólgulífmerkja af tegund 2 svo 

sem magn rauðkyrninga í blóði eða FeNO (tafla 14 og tafla 15) dró úr versnun astma. 

 

Tafla 14: Tíðni verulegrar versnunar í DRI12544 og QUEST (upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról) 

Meðferð Rauðkyrningar í blóði við upphaf 

 ≥ 150 frumur/míkról ≥ 300 frumur/míkról 

Versnun á ári  % 

Minnkun 

Versnun á ári % 

Minnkun N Tíðni 

(95% CI) 

Tíðni- 

hlutfall 

(95%CI) 

N Tíðni 

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95%CI) 

Öll tilvik verulegrar versnunar 

DRI12544 rannsóknin 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna 

fresti  

120 0,29 

(0,16; 0,53) 

0,28a 

(0,14; 0,55) 

72% 65 0,30 

(0,13; 0,68) 

0,29c 

(0,11; 0,76) 

71% 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna 

fresti 

129 0,28 

(0,16; 0,50) 

0,27b 

(0,14; 0,52) 

73% 64 0,20 

(0,08; 0,52) 

0,19d 

(0,07; 0,56) 

81% 

Lyfleysa 

 

127 1,05 

(0;69; 1,60) 

  68 1,04 

(0,57; 1,90) 

  

QUEST rannsóknin  

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna 

fresti 

437 0,45 

(0,37; 0,54) 

0,44f 

(0,34; 0.58) 

56% 264 0,37 

(0,29; 0,48) 

0,34f 

(0,24; 0.48) 

66% 

Lyfleysa  

 

232 1,01 

(0,81; 1,25) 

  148 1,08 

(0,85; 1,38) 
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Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna 

fresti 

452 0,43 

(0,36; 0,53) 

0,40e 

(0,31; 0,53) 

60% 277 0,40 

(0,32; 0,51) 

0,33e 

(0,23; 0,45) 

67% 

Lyfleysa  

 

237 1,08 

(0,88; 1,33) 

  142 1,24 

(0,97; 1,57) 

  

ap-gildi = 0,0003, bp-gildi = 0,0001, cp-gildi = 0,0116, dp-gildi = 0,0024, ep-gildi < 0,0001 (allt tölfræðilega 

marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð); nafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Tafla 15. Tíðni verulegrar versnunar í QUEST skilgreint samkvæmt upphafsgildi FeNO 

undirhópa  
Meðferð Versnun á ári  Hlutfall 

minnkunar  N Tíðni (95% CI) Tíðnihlutfall (95%CI) 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 200 mg á 

2 vikna fresti 

299 0,35 (0,27; 0,45) 0,35 (0,25; 0,50) 65% 

Lyfleysa  162 1,00 (0,78; 1,30)   

Dupilumab 300 mg á 

2 vikna fresti 

310 0,43 (0,35; 0,54) 0,39 (0,28; 0,54) 61% 

Lyfleysa 172 1,12 (0,88; 1,43)   

FeNO ≥ 50 ppb 

Dupilumab 200 mg á 

2 vikna fresti 

119 0,33 (0,22; 0,48) 0,31 (0,18; 0,52) 69% 

Lyfleysa  71 1,057 (0,72; 1,55)   

Dupilumab 300 mg á 

2 vikna fresti 

124 0,39 (0,27; 0,558) 0,31 (0,19; 0,49) 69% 

Lyfleysa  75 1,27 (0,90; 1,80)   
anafngildi p-gildis < =0,0001 

 

Í sameinuðum greiningum á DRI12544 og QUEST hafði innlögnum á sjúkrahús og/eða heimsóknum á 

bráðamóttöku vegna verulegrar versnunar fækkað um 25,5% með dupilumabi 200 mg á 2 vikna fresti 

og 46,9% með dupilumabi 300 mg á 2 vikna fresti. 

 

Lungnastarfsemi 

 

Klínísk marktæk aukning í FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs kom fram í viku 12 í DRI12544 og 

QUEST. Meiri aukning var á FEV1 hjá einstaklingum með hærri upphafsgildi lífmerkja bólgu af 

tegund 2 svo sem rauðkyrningar í blóði eða FeNO (tafla 16 og tafla 17). 

 

Marktæk aukning í FEV1 kom fram strax í viku 2 í kjölfar fyrsta skammtsins af dupilumabi, bæði fyrir 

200 mg og 300 mg styrkleika og var viðhaldið fram yfir viku 24 (DRI12544) og viku 52 í QUEST (sjá 

mynd 3). 

 

Mynd 3: Meðalbreyting frá upphafsgildi FEV1 (l) fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs með tíma 

(rauðkyrningar við upphaf ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról og FeNO ≥25 ppb) í QUEST 

 
QUEST: Rauðkyrningar í blóði  

≥ 150 frumur/míkról 

QUEST: Rauðkyrningar í blóði 

 ≥ 300 frumur/míkról 

QUEST: FeNO ≥ 25 ppb 
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Tafla 16: Meðalbreyting frá upphafisgildi FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 í 

DRI12544 og QUEST (rauðkyrningar í blóði við upphaf ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról) 
Meðferð 

 

Rauðkyrningar í blóði við upphaf 

≥ 150 frumur/míkról ≥ 300 frumur/míkról 

N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

l (%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika 

samanborið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

l (%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika 

samanborið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

DRI12544 rannsókn 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna fresti 

120 0,32 

(18,25) 

0,23a 

(0,13; 0,33) 

65 0,43 (25,9) 0,26c 

(0,11; 0,40) 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

129 0,26 (17,1) 0,18b 

(0,08; 0,27) 

64 0,39 (25,8) 

  

0,21d 

(0,06; 0,36) 

Lyfleysa  127 0,09 (4,36)  68 0,18 (10,2)  

QUEST rannsókn 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna fresti 

437 0,36 (23,6) 0,17f 

(0,11; 0,23) 

 

264 0,43 (29,0) 

 

0,21f 

(0,13; 0,29) 

Lyfleysa  232 0,18 (12,4)  148 0,21 (15,6)  

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

452 0,37 (25,3) 0,15e 

(0,09; 0,21) 

277 0,47 (32,5)  

 

0,24e 

(0,16; 0,32) 

Lyfleysa 237 0,22 (14,2)  142 0,22 (14,4)  

ap-gildi < 0,0001, bp-gildi = 0,0004, cp-gildi = 0,0008, dp-gildi = 0,0063, ep-gildi < 0,0001 (allt tölfræðilega 

marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð); fnafngildi p-gildis < 0,0001 
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Tafla 17: Meðalbreyting frá upphafsgildi FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 og 

viku 52 í QUEST eftir upphafsgildi FeNO-undirhópa 
Meðferð 

 

Í viku 12 Í viku 52 

N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

upphafi, l 

(%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika frá 

upphafi, l (%) 

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

upphafi, l (%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika frá 

upphafi, l (%) 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna fresti 

288 0,44 (29,0%) 0,23 (0,15; 0,31)a 0,49 (31,6%) 0,30 (0,22; 0,39)a 

Lyfleysa  157 0,21 (14,1%)  0,18 (13,2%)  

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

295 0,45 (29,8%) 0,24 (0,16; 0,31)a 0,45 (30,5%) 0,23 (0,15; 0,31)a 

Lyfleysa 167 0,21 (13,7%)  0,22 (13,6%)  

FeNO ≥ 50 ppb 

Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna fresti 

114 0,53 (33,5%) 0,30 (0,17; 0,44)a 0,59 (36,4%) 0,38 (0,24; 0,53)a 

Lyfleysa  69 0,23 (14,9%)  0,21 (14,6%)  

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

113 0,59 (37,6%) 0,39 (0,26; 0,52)a 0,55 (35,8%) 0,30 (0,16; 0,44)a 

Lyfleysa 73 0,19 (13,0%)  0,25 (13,6%)  
anafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Lífsgæði/Niðurstöður tilkynntar af sjúklingum með astma 

 

Fyrirframskilgreindur aukaendapunktur ACQ-5 (Spurningalisti um astmastjórnun, 5. Útgáfa) og 

AQLQ(S) (Spurningalisti um lífsgæði með astma) hlutfall svörunar var greindur eftir 24 vikur 

(DRI12544 og VENTURE) og eftir 52 vikur (QUEST, tafla 18). Hlutfall svörunar var skilgreint sem 

bati í skori sem nam 0,5 stigum eða meira (bil skala 0-6 fyrir ACQ-5 og 1-7 fyrir AQLQ(S)). 

Ávinningur með tilliti til ACQ-5 og AQLQ(S) kom fram strax eftir viku 2 og hélst í 24 vikur í 

DRI12544 rannsókninni og í 52 vikur í QUEST rannsókninni. Hliðstæðar niðurstöður komu fram í 

VENTURE.  

 

Tafla 18: ACQ-5 og AQLQ(S) svörunarhlutfall í viku 52 í QUEST 
Niðurstöður 

tilkynntar af 

sjúklingum 

Meðferð Rauðkyrningar í 

blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

Rauðkyrningar í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

 

FeNO 

≥ 25 ppb 

 

N Svörunar-

hlutfall% 

N Svörunar-

hlutfall (%) 

N Svörunar-

hlutfall (%) 

ACQ-5 Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna 

fresti 

395 72,9 239 74,5 262 74,4 

Lyfleysa 201 64,2 124 66,9 141 65,2 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna 

fresti 

408 70,1 248 71,0 277 75,8 

Lyfleysa 217 64,5 129 64,3 159 64,2 

AQLQ(S) Dupilumab 

200 mg á 

2 vikna 

fresti 

395 66,6 239 71,1 262 67,6 

Lyfleysa 201 53,2 124 54,8 141 54,6 
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Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna 

fresti 

408 62,0 248 64,5 277 65,3 

Lyfleysa 217 53,9 129 55,0 159 58,5 

 

Rannsókn á minnkaðri notkun barkstera til inntöku (VENTURE) 

 

Í VENTURE var lagt mat á áhrif dupilumabs við að draga úr notkun barkstera til inntöku í 

viðhaldsmeðferð. Einkenni í upphafi eru sýnd í töflu 13. Allir sjúklingar notuðu barkstera til inntöku í 

a.m.k. 6 mánuði áður en rannsóknin hófst. Meðalnotkun barkstera til inntöku í upphafi var 11,75 mg í 

hópnum sem fékk lyfleysu og 10,75 mg í hópnum sem fékk dupilumab. 

 

Í þessari 24 vikna rannsókn dró úr versnun astma (skilgreint sem tímabundin aukning í skammti 

barkstera í a.m.k. 3 daga) um 59% hjá þátttakendum sem fengu dupilumab samanborið við þá sem 

fengu lyfleysu (tíðni á ársgrundvelli 0,65 hjá dupilumab hópnum og 1,60 hjá lyfleysuhópnum; 

tíðnihlutfall var 0,41 [95% CI 0,26; 0,63]) og ávinningur frá upphafsgildi á FEV1 fyrir gjöf 

berkjuvíkkandi lyfs fram til viku 24 var meiri hjá þátttakendum sem fengu dupilumab samanborið við 

þá sem fengu lyfleysu (mismunur meðaltals minnstu fervika fyrir dupilumab samanborið við lyfleysu 

var 0,22 l [95% CI: 0,09 til 0,34 l]). Áhrif á lungnastarfsemi, á stera til inntöku og færri tilvik 

versnunar voru svipuð óháð upphafsgildum lífmerkja bólgu af tegund 2 (t.d. rauðkyrningar í blóði, 

FeNO). ACQ-5 og AQLQ(S) var einnig metið í VENTURE og ávinningur var svipaður og í QUEST. 

 

Niðurstöður í VENTURE eftir upphafsgildi lífmerkja eru sýndar í töflu 19. 

 

Tafla 19. Áhrif dupilumabs á skammtaminnkun barkstera til inntöku í VENTURE 

(upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 frumur/míkról og ≥ 300 frumur/míkról og FeNO ≥ 25 

ppb) 

 

Upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

Upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

N=81 

Lyfleysa 

N=69 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

N=48 

Lyfleysa 

N=41 

Dupilumab 

300 mg á 

2 vikna fresti 

N=57 

Lyfleysa 

N=57 

Aðalendapunktur (vika 24) 

Hlutfallsleg minnkun barkstera til inntöku frá upphafi 

Meðalgildi 

heildarminnkunar frá 

upphafsgildi (%) 

Mismunur (% [95% CI]) 

(Dupilumab samanborið 

við lyfleysu) 

75,91 

 

29,39b  

(15,67; 

43,12) 

46,51 79,54 

 

36,83b 

(18,94; 54,71) 

42,71 77,46 

 

34,53b 

(19,08; 

49,97) 

42,93 

Miðgildi% lækkunar 

upphafsdagskammts 

barkstera til inntöku 

100 50 100 50 100 50 

Prósentulækkun frá 

upphafsgildi  

100% 

≥ 90% 

≥ 75% 

≥ 50% 

> 0% 

Engin lækkun eða einhver 

skammtaaukning barkstera 

til inntöku eða brottfall úr 

rannsókn 

 

54,3 

58,0 

72,8 

82,7 

87,7 

12,3 

 

33,3 

34,8 

44,9 

55,1 

66,7 

33,3 

 

60,4 

66,7 

77,1 

85,4 

85,4 

14,6 

 

31,7 

34,1 

41,5 

53,7 

63,4 

36,6 

 

52,6 

54,4 

73,7 

86,0 

89,5 

10,5 

 

28,1 

29,8 

36,8 

50,9 

66,7 

33,3 

Aukaendapunktur (vika 24)a 

Hlutfall sjúklinga sem náði 

minnkuðum skammti 

77 44 84 40 79 34 
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barkstera til inntöku í < 

5 mg/dag 

Líkindahlutfall (95% CI) 4,29c 

(2,04; 9,04) 

 8,04d 

(2,71; 23,82) 

 7,21b 

(2,69; 19,28) 

 

ametið með aðhvarfsgreiningarlíkani, bnafngildi p-gildis < 0,0001, cnafngildi p-gildis = 0,0001, dnafngildi p-

gildis = 0,0002 

 

Langtímaframhaldsrannsókn (TRAVERSE) 

 

Langtímaöryggi dupilumabs var metið í opnu framhaldsrannsókninni (TRAVERSE) hjá 2.193 

fullorðnum og 89 unglingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma, þ.m.t. 185 fullorðnum með 

astma þar sem notkun barkstera til inntöku var nauðsynleg, sem höfðu tekið þátt í fyrri klínískum 

rannsóknum með dupilumabi (DRI12544, QUEST og VENTURE) (sjá kafla 4.8). Verkun var metin 

sem aukaendapunktur og var svipuð og kom fram í lykilrannsóknunum og var viðhaldið í allt að 

96 vikur. Hjá fullorðnum með astma þar sem notkun barkstera til inntöku var nauðsynleg var fækkun 

tilvika versnunar og framförum með tilliti til lungnastarfsemi viðhaldið í allt að 96 vikur þrátt fyrir að 

skammtar barkstera til inntöku væru minnkaðir eða notkun þeirra hætt. 

 

Rannsókn á börnum (6 til 11 ára; VOYAGE) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs var metið hjá börnum í 52 vikna fjölsetra, slembaðri, tvíblindri 

samanburðarrannsókn með lyfleysu (VOYAGE) hjá 408 sjúklingum 6 – 11 ára, með miðlungsmikinn 

eða svæsinn astma sem fengu miðlungsstóran eða stóran skammt af innöndunarstera ásamt einu 

samanburðarlyfi eða stóran skammt af innöndunarstera eingöngu. Sjúklingum var slembiraðað og 

fengu dupilumab (N = 273) eða samsvarandi lyfleysu (N = 135) á 2 vikna fresti, samkvæmt 

líkamsþyngd ≤ 30 kg eða > 30 kg í sömu röð. Verkunin var metin hjá þeim sem voru með bólgu af 

tegund 2 skilgreint sem gildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb.  

 

Tíðni á ársgrundvelli alvarlegrar versnunar svæsins astma var aðalendapunktur í 52 vikna 

samanburðarrannsókn með lyfleysu og lykilaukaendapunktur var breyting á upphafsgildi FEV1 fyrir 

gjöf berkjuvíkkandi lyfs í prósentum af forspárgildi í viku 12. Viðbótaraukaendapunktar voru 

meðalbreyting frá upphafsgildi og hlutfall svörunar í ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA skori.  

 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE koma fram í töflu 20 hér á eftir. 

 

Tafla 20. Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE 

Breyta Rauðkyrningar í 

blóði ≥ 150 

frumur/míkról eða 

FeNO ≥ 20 ppb 

(N = 350) 

Rauðkyrningar í 

blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

(N = 259) 

 

Meðalaldur (ár) (staðalfrávik) 8,9 (1,6) 9,0 (1,6) 

% Konur 34,3 32,8 

% Hvítir 88,6 87,3 

Meðal líkamsþyngd (kg) 36,09 35,94 

Meðalfjöldi tilvika versnunar á undangengnu ári 

(± staðalfrávik) 

2,47 (2,30) 2,64 (2,58) 

Skammtur innöndunarstera (%) 

Miðlungsstór 

Stór  

 

55,7 

43,4 

 

54,4 

44,4 

FEV1 (l) fyrir skammt við upphaf (± 

staðalfrávik) 

1,49 (0,41) 1,47 (0,42) 
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Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 (%) 

(±staðalfrávik) 

77,89 (14,40) 76,85 (14,78) 

Meðalviðsnúanleiki % (± staðalfrávik) 27,79 (19,34) 22,59 (20,78) 

Meðalskor ACQ-7-IA (± staðalfrávik) 2,14 (0,72) 2,16 (0,75) 

Meðalskor PAQLQ(S)-IA (± staðalfrávik) 4,94 (1,10) 4,93 (1,12) 

Sjúkrasaga um ofnæmissjúkdóma % Alls 

(AD%, AR%) 

94 

(38,9; 82,6) 

96,5 

(44,4; 85,7) 

Miðgildi heildar IgE IU/ml (± staðalfrávik) 905,52 (1.140,41) 1077,00 (1.230,83) 

Meðalgildi FeNO ppb (± staðalfrávik) 30,71 (24,42) 33,50 (25,11) 

% sjúklinga með FeNO ≥ 20 ppb 58 

 

64,1 

Meðaltfjöldi rauðkyrninga við upphaf (± 

staðalfrávik) frumur/míkról 

570 (380) 710 (360) 

% sjúklinga með rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

≥ 300 frumur/míkról 

 

94,6 

74 

 

0 

100 

FEV1 = fráblástur á einni sekúndu; ACQ-7-IA = Spurningalisti um astmastjórnun, 7. Útgáfa (Asthma Control 

Questionnaire-7 Interviewer); PAQLQ(S)-IA = Spurningalisti um lífsgæði með astma (Asthma Quality if Life 

Questionnaire with Standaridsed Activities-Interviewer Administered)); AD = ofnæmishúðbólga; AR = 

ofnæmiskvef; FeNO = brot fráandaðs nituroxíðs;  

 

Dupilumab dró marktækt úr tíðni versnunar svæsins astma á ársgrundvelli á 52 vikna 

meðferðartímabili samanborið við lyfleysu hjá þýðinu með bólgu af tegund 2 og hjá þýðinu með 

upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról eða með upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb. Klínískt 

marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 fyrir notkun berkjuvíkkandi lyfja kom fram í 

viku 12. Einnig varð ávinningur með tilliti til ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA í viku 24 sem hélst óbreytt 

út viku 52. Hærra svarshlutfall kom fram fyrir ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA samanborið við lyfleysu í 

viku 24. Niðurstöður verkunar fyrir VOYAGE eru sýndar í töflu 21. 

 

Hjá þýði með bólgu af tegund 2 var meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 fyrir notkun 

berkjuvíkkandi lyfja í viku 12, 0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk 

lyfleysu, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,04, 0,16). 

Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna meðferðartímabili með meðalmismun minnstu fervika 

samanborið við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 0,09; 0,24). 
 

Hjá þýði sem skilgreint var með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról var 

meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 á notkun berkjuvíkkandi lyfja fyrir í viku 12 

0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk lyfleysu, með meðalmismun 

minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,03; 0,17). Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna 

meðferðartímabili, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 

0,09; 0,26). 

 

Hjá báðum verkunarhópunum kom ávinningur fljótt í ljós með tilliti til FEF25-75% og FEV1/FVC 

(breytingar sáust strax í viku 2) sem hélst á 52 vikna meðferðartímabili, sjá töflu 21. 

 

Tafla 21: Hlutfall verulegrar versnunar, meðalbreyting upphafsgildis FEV1, ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA 

svörunarhlutfall í VOYAGE 

Meðferð Rauðkyrningar í blóði ≥ 150 

frumur/míkról 

eða FeNO ≥ 20 ppb 

Rauðkyrningar í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

FeNO 

≥20 ppb 

Hlutfall verulegrar versnunar á ársgrundvelli á 52 vikum 
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 N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðnihlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall  

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 
(≥30 kg) 

236 0,305 

(0,223; 0,416) 

0,407b 

(0,274, 0,605) 

175 0,235 

(0,160; 0,345) 

0,353b 

(0,222; 0,562) 

141 0,271 

(0,170;0,432) 

0,384c 

(0,227; 0,649) 

Lyfleysa 114 0,748 

(0,542, 1,034) 

 84 0,665 

(0,467, 0,949) 

 62 0,705 

(0,421, 1,180) 

 

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEV1 í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi 

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 10,53 5,21c 

(2,14; 8,27) 

168 10,15 5,32d 

(1,76; 8,88) 
141 11,36 6,74d 

(2,54; 10,93) 

Lyfleysa 110 5,32  80 4,83  62 4,62  

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEF 25-75% í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 16,70 11,93e 

(7,44; 16,43) 

168 16,91 13,92e 

(8,89; 18,95) 

141 17,96 13,97e 

(8,30; 19,65) 

Lyfleysa 110 4,76  80 2,99  62 3,98  

Meðalbreyting frá upphafsgildi á FEV1/FVC % í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

229 5,67 3,73e 

(2,25; 5,21) 

168 6,10 4,63e 

(2,97; 6,29) 

141 6,84 4,95e 

(3,08; 6,81) 
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2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

Lyfleysa 110 1,94  80 1,47  62 1,89  

ACQ-7-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda

-hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-
hlutfall 
saman-

borið við 
lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

236 79,2 1,82g 

(1,02; 3,24) 

175 80,6 2,79f 

(1,43; 5,44) 

141 80,9 2,60g 

(1,21; 5,59) 

Lyfleysa 114 69,3  84 64,3  62 66,1  

PAQLQ(S)-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall % 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

211 73,0 1,57 

(0,87; 2,84) 

158 72,8 1,84 

(0,92; 3,65) 

131 75,6 2,09 

(0,95, 

4,61) 

Lyfleysa 107 65,4  81 63,0  61 67,2  

ahlutfall svörunar var skilgreint sem ávinningur með tilliti til skors sem var 0,5 stig eða meira (skali 0-6 fyrir ACQ-7-IA og 

1-7 fyrir PAQLQ(S)). 
bp-gildi < 0,0001; cp-gildi < 0,001, dp-gildi < 0,01 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir 

aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð); enafngildi p-gildis < 0,0001; fnafngildi p-gildis < 0,01; gnafngildi p-

gildis < 0,05 
 

Í VOYAGE rannsókninni sást marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 strax í viku 2 

sem hélst út viku 52. 

 

Ávinningur í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 í VOYAGE er sýndar á mynd 4.  

 

Mynd 4: Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 (l) fyrir 

notkun berkjuvíkkandi lyfja í VOYAGE (upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 

frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb, upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról og 

upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb) 
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Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról eða FeNO 

≥ 20 ppb 

Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 
Upphafsgildi 

FeNO ≥ 20 ppb 

   

 

Hjá þýði með bólgu af tegund 2 í VOYAGE, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota með altækum 

barksterum vegna astma um 59,3% á ársgrundvelli samanborið við lyfleysu (0,350 [95% CI: 0,256; 

0,477] á móti 0,860 [95% CI: 0,616;1,200]). Hjá þýði skilgreint samkvæmt upphafsgildi rauðkyrninga 

í blóði ≥ 300 frumur/míkról, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota með altækum barksterum 

vegna astma um 66,0% á ársgrundvelli samanborið við lyfleysu (0,274 [95% CI: 0,188; 0,399] á móti 

0,806 [95% CI: 0,563, 1,154]). 

 

Dupilumab bætti almennt heilbrigðisástand hjá þýði sem metið var með EQ-VAS (European Quality 

of Life 5-Dimension Youth Visual Analog Scale) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og þeim með 

upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals minnstu fervika 

samanborið við lyfleysu var 4,73 (95% CI: 1,18; 8,28) og 3,38 (95% CI: -0,66; 7,43) talið í sömu röð. 

 

Dupilumab dró úr áhrifum sem barn með astma hafði á lífsgæði umönnunaraðila, sem metið var með 

PACQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og 

hjá þeim með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals 

minnstu fervika samanborið við lyfleysu var 0,47 (95% CI: 0,22; 0,72) og 0,50 (95% CI: 0,21; 0,79) 

talið í sömu röð. 

 

Verkun í meðferð við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi (CRSwNP) 

 

Þróunaráætlun vegna langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi fól í sér tvær slembiraðaðar, 

tvíblindar, fjölsetra samanburðarrannsóknir með lyfleysu með samhliða hópum (SINUS-24 og 

SINUS-52) hjá 724 sjúklingum 18 ára og eldri sem voru í grunnmeðferð með barksterum til notkunar í 

nef (INCS). Þessar rannsóknir tóku til sjúklinga með svæsna langvinna nef- og skútabólgu með 

sepageri í nefi, þrátt fyrir fyrri skúta-nefskurðaðgerð eða meðferð með altækum barksterum, eða þeirra 

þar sem meðferðin átti ekki við, á síðastliðnum 2 árum. Á rannsóknatímanum var notkun altækra 

barkstera eða skurðaðgerð leyfð í bráðatilvikum samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis. Allir 

sjúklingar höfðu merki um skútabólgu á LMK (Lund MacKay) sinus tölvusneiðmynd og 73% til 90% 

sjúklinga höfðu skútabólgu í öllum skútum. Sjúklingum var lagskipt á grundvelli sögu þeirra um fyrri 

skurðaðgerðir og sögu um astma/öndunarfærasjúkdóm sem versnaði við notkun bólgueyðandi 

verkjalyfja sem ekki eru sterar (NSAID-ERD). 

 

Samsettir aðalendapunktar verkunar voru breyting frá upphafi og fram að viku 24 á sepaskori báðum 

megin í nefi (NPS), samkvæmt skoðun með holsjá og stigum metnum af miðlægum, blinduðum 

túlkanda og breyting frá upphafi og fram að viku 24 í meðalskori þrenginga/stíflu á 28 dögum (NC), 

samkvæmt mati sjúklinga sem notuðu dagbók daglega. Vegna NPS voru sepum í hvorri hlið nefsins 

gefin stig á flokkuðum mælikvarða (categorical scale) (0=engir separ; 1=litlir separ í miðjugeil sem ná 

ekki niður fyrir innri mörk miðjunefskelja; 2=separ sem ná niður fyrir neðri mörk miðjunefskelja; 

3=stórir separ sem ná neðri mörkum nefskelja eða separ miðlægir við miðjunefskeljar; 4=stórir separ 

sem valda algjörri stíflu í innra nefholi). Heildarskor var summa hægra og vinstra skors. Þátttakendur 

lögðu mat á nefstíflu daglega á bilinu frá 0 til 3 á flokkaða mælikvarðanum (0=engin einkenni; 1=væg 

einkenni; 2=miðlungsmikil einkenni; 3=veruleg einkenni). 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni í upphafi í rannsóknunum tveimur koma fram í töflu 22 hér 

fyrir neðan. 
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Tafla 22: Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf í rannsóknum á langvinnri 

nef- og skútabólgu með sepageri í nefi 
Breyta SINUS-24 

(N=276) 

SINUS-52 

(N=448) 

Meðalaldur (ár) (SD) 50,49 (13,39) 51,95 (12,45) 

% Karlar 57,2 62,3 

Meðallengd langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi 

(ár) (SD) 

11,11 (9,16) 10,94 (9,63) 

Sjúklingar sem farið hafa í ≥ 1 fyrri skurðaðgerðir (%) 71,7 58,3 

Sjúklingar sem notað hafa altæka barkstera á síðastliðnum 2 árum 

(%) 

64,9 80,1 

Meðaltal NPSa báðum megin í nefi með holsjá (SD), bil 0–8 5,75 (1,28) 6,10 (1,21) 

Meðalskor nefstíflua (NC) (SD), bil 0–3 2,35 (0,57) 2,43 (0,59) 

Meðalheildarskor LMK sinusa á tölvusneiðmynd (SD), bil 0–24  19,03 (4,44) 17,96 (3,76) 

Meðalskora lyktarskynsprófs (UPSIT) (SD), bil 0–40 14,56 (8,48) 13,61 (8,02) 

Meðaskora taps á lyktarskynsprófi (AM), (SD) bil 0–3 2,71 (0,54) 2,75 (0,52) 

Meðalheildarskora SNOT-22 (SD), bil 0–110 49,40 (20,20) 51,86 (20,90) 

Meðaltal alvarleika nef- og skútabólgua (VAS), (SD)  

0–10 cm 

7,68 (2,05) 8,00 (2,08) 

Meðaltal rauðkyrninga í blóði (frumur/míkról ) (SD) 437 (333) 431 (353) 

Heildarmeðaltal IgE a.e./ml (SD) 211,97 

(275,73) 

239,84 (341,53) 

Saga um bráðaofnæmi (bólgusjúkdóma af tegund 2)  

% í heildina 

 

75,4% 

 

82,4% 

Astmi (%) 58,3 59,6 

Meðalgildi FEV1 (L) (SD) 2,69 (0,96) 2,57 (0,83) 

Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 (%) (SD) 85,30 (20,23) 83,39 (17,72) 

Meðalskora ACQ-6 (SD) 1,62 (1,14) 1,58 (1,09) 

NSAID-ERD (%) 30,4 26,8 
ahærra skor gefur til kynna svæsnari sjúkdóm, nema UPSIT þar sem hærra skor gefur til kynna vægari sjúkdóm; 

SD = staðalfrávik; AM = að morgni; NPS = nefsepaskor; UPSIT = Auðkenningarpróf á lyktarskyni frá 

University of Pennsylvania; SNOT-22 = Niðurstöður 22 þátta á skúta-nef prófi; VAS = sjónrænn skali (visual 

analogue scale); FEV1 = Fráblástur á einni sekúndu; ACQ-6 = Spurningalisti 6. Útgáfu um astmastjórnun 

(Asthma Control Questionnaire-6); NSAID-ERD= sjúklingar með astma og/eða CRSwNP þar sem einkenni 

versna við notkun bólgueyðandi verkjalyfja sem ekki eru sterar og aspirín. 

 

Klínísk svörun (SINUS-24 og SINUS-52)  

 

Niðurstöður aðalendapunkta og aukaendapunkta í rannsóknum á langvinnri nef- og skútabólgu með 

sepageri í nefi eru kynntar í töflu 23. 

 

Tafla 23: Niðurstöður aðalendapunkta og aukaendapunkta í rannsóknum á langvinnri nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi  

 SINUS -24 SINUS -52 

 Lyfleysa 

(n=133) 

Dupilumab 

 300mg á 2 vikna 

fresti 

(n=143) 

Munur á 

meðaltali 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95%CI) 

Lyfleysa 

(n=153) 

Dupilumab 

300 mg á 2 vikna 

fresti 

(n=295) 

Munur á meðaltali 

minnstu fervika 

samanborið við 

lyfleysu (95%CI) 

Aðalendapunktar í viku 24 

 

Skor 

Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

 
Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal í 

upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

 



38 

Minnkun í skori gefur til kynna ávinning, nema fyrir UPSIT þar sem aukning gefur til kynna ávinning. 

Heildarskor einkenna er samsett alvarleikaskor sem samanstendur af summu daglegra einkenna nefstíflu, tapi á 

lyktarskyni og fremra/aftara nefrennsli. 

LMK = Lund-MacKay heildarskor með tölvusneiðmynd; UPSIT = Auðkenningarpróf á lyktarskyni frá 

University of Pennsylvania; SNOT-22 = Niðurstöður 22 þátta á skúta-nefprófi; VAS = sjónrænn skali (visual 

analogue scale) fyrir nef- og skútabólgu; 

(öll p gildi < 0,0001, (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan 

samanburð); töluleg gildi fyrir VAS) 

 

Niðurstöður SINUS-52 rannsóknarinnar eru kynntar í töflu 24. 
 

Tafla 24: Niðurstöður verkunar í 52. Viku í SINUS-52 rannsókninni 

Nefsepaskor 5,86 0,17 5,64 -1,89 
-2,06 

(-2,43; -1,69) 
5,96 0,10 6,18 -1,71 

-1,80 

(-2,10; -1,51) 

Nefstífla 2,45 -0,45 2,26 -1,34 
-0,89 

(-1,07; -0,71) 
2,38 -0,38 2,46 -1,25 

-0,87 

(-1,03; -0,71) 

Aukalykilendapunktar í viku 24 

 

Skor 
Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

 
Meðaltal 

í upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal í 

upphafi 

Meðal- 

breyt-

ingar 

minnstu 

fervika 

 

LMK sinus 

skor með 

tölvu-

sneiðmynd 

19,55 -0,74 18,55 -8,18 
-7,44 

(-8,35; -6,53) 
17,65 -0,09 18,12 -5,21 

-5,13 

(-5,80; -4,46) 

Heildarskor 

einkenna 
7,28 -1,17 6,82 -3,77 

-2,61 

(-3,04; -2,17) 
7,08 -1,00 7,30 -3,45 

-2,44 

(-2,87; -2,02) 

UPSIT 14,44 0,70 14,68 11,26 
10,56 

(8,79; 12,34) 
13,78 -0,81 13,53 9,71 

10,52 

(8,98; 12,07) 

Tap á 

lyktarskyni 
2,73 -0,29 2,70 -1,41 

-1,12 

(-1,31; -0,93) 
2,72 -0,23 2,77 -1,21 

-0,98 

(-1,15; -0,81) 

SNOT-22 50,87 -9,31 48,0 -30,43 
-21,12 

(-25,17; -17,06) 
53,48 -10,40 51,02 -27,77 

-17,36 

(-20,87; -13,85) 

VAS  7,96 -1,34 7,42 -4,54 
-3,20 

(-3,79; -2,60) 
7,98 -1,39 8,01 -4,32 

-2,93 

(-3,45; -2,40) 

 

 

Lyfleysa 

(n=153) 

Dupilumab  

300mg á 2 vikna fresti 

(n=150) 

Munur á 

meðaltali 

minnstu fervika 

samanborið við 

lyfleysu (95%CI) 

Dupilumab  

300 mg á 2 vikna 

fresti – á 4 vikna 

fresti 

(n=145) 

Munur á 

meðaltali minnstu 

fervika 

samanborið við 

lyfleysu  

(95%CI) 

Meðaltal í 

upphafi 

Meðal- 

breyt-ingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal í 

upphafi 

Meðal- 

breytingar 

minnstu 

fervika 

Meðaltal í 

upphafi 

Meðal-

breytingar 

minnstu 

fervika 

Nefsepaskor 5,96 0,15 6,07 -2,24 
-2,40a 

(-2,77; -2,02) 

6,29 -2,06 -2,21b 

(-2,59; -1,83) 

Nefstífla 2,38 -0,37 2,48 -1,35 
-0,98a 

(-1,17; -0,79) 

2,44 -1,48 -1,10b  

(-1,29; -0,91) 

LMK sinus skor 

með tölvu-

sneiðmynd 

17,65 0,11 18,42 -6,83 
-6,94b  

(-7,87; -6,01) 

17,81 -5,60 -5,71b  

(-6,64; -4,77) 

Heildarskor 

einkenna 
7,08 -0,94 7,31 -3,79 

-2,85b 

(-3,35; -2,35) 

7,28 -4,16 -3,22b 

(-3,73; -2,72) 

UPSIT 13,78 -0,77 13,46 9,53 
10,30b 

(8,50; 12,10) 

13,60 9,99 10,76b 

(8,95; 12,57) 

Tap á 

lyktarskyni 

2,72 -0,19 2,81 -1,29 -1,10b 

(-1,31; -0,89) 

2,73 -1,49 -1,30b 

(-1,51; -1,09) 

SNOT-22 53,48 -8,88 50,16 -29,84 
-20,96a 

(-25,03; -16,89) 

51,89 -30,52 -21,65b 

(-25,71; -17,58) 

VAS 7,98 -0,93 8,24 -4,74 -3,81b 7,78 -4,39 -3,46b 
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Minnkun í skori gefur til kynna ávinning, nema fyrir UPSIT þar sem aukning gefur til kynna ávinning. 

Heildarskor einkenna er samsett alvarleikaskor sem samanstendur af summu daglegra einkenna nefstíflu, tapi á 

lyktarskyni og fremra/aftara nefrennsli. 

LMK = Lund-MacKay heildarskor með tölvusneiðmynd; UPSIT = Auðkenningarpróf á lyktarskyni frá 

University of Pennsylvania; SNOT-22 = Niðurstöður 22 þátta á skúta-nef prófi; VAS = sjónrænn skali (visual 

analogue scale) fyrir nef- og skútabólgu 

(ap gildi < 0,0001 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan 

samanburð); bnafngildi p-gildis <0,0001 

 

Tölfræðilega marktæk verkun og klínísk þýðing komu fram í SINUS-24 með tilliti til ávinnings í 

nefsepaskori í báðum nösum í viku 24. Á tímabilinu eftir meðferð, þegar sjúklingar notuðu ekki 

dupilumab minnkuðu áhrif meðferðarinnar með tímanum (sjá mynd 5a). Svipaðar niðurstöður komu 

einnig fram í SINUS-52, bæði í viku 24 Og viku 52 þar sem áframhaldandi bati kom fram með 

tímanum (sjá mynd 5b). 

 

Mynd 5. Meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi í nefsepaskori báðum megin (NPS) hjá 

SINUS-24 og SINUS-52 – þýði sem átti að meðhöndla (ITT-þýði).  

 

Mynd 5a. SINUS-24 Mynd 5b. SINUS-52 

  

 

Í báðum rannsóknunum kom fram marktækur ávinningur hvað varðar nefstíflu og daglegt tap á 

lyktarskyni strax í fyrsta mati í viku 4. Munur á meðaltali minnstu fervika fyrir nefstíflu í viku 4 í 

dupilumab hópnum samanborið við lyfleysu var 0,41 (95% CI: 0,52; 0,30) í SINUS-24 og -0,37 

(95% CI: -0,46; -0,27) í SINUS-52. Munur á meðaltali minnstu fervika fyrir tap á lyktarskyni í viku 4 í 

dupilumab hópnum samanborið við lyfleysuhópinn var 0,34 (95% CI: -0.44; -0,25) í SINUS-24 

og -0,31 (95% CI: -0,41; -0,22) í SINUS-52. Minnkað hlutfall sjúklinga með lyktarskynleysi kom fram 

í SINUS-24 og SINUS-52. Við upphafsgildi voru 74% til 79% sjúklinga með lyktarskynleysi sem 

minnkaði í 24% í SINUS-24 og í 30% í SINUS-52 í 24. Viku, samanborið við enga breytingu hjá 

lyfleysuhópnum. Bati á innöndunarflæði um nef (nasal peak inspiratory flow, NPIF) kom fram í 

SINUS-24 og SINUS-52 í 24. Viku. Munur á meðaltali minnstu fervika í dupilumab hópnum 

samanborið við lyfleysuhópinn var 40,4 l/mín. (95% CI: 30,4; 50,4) og 36,6 l/mín. (95% CI: 28,0; 

45,3), talið í sömu röð. 

 

Hjá sjúklingum með nef- og skútabólgu með upphafsskor > 7 á sjónrænum skala, náði hærra hlutfall 

sjúklinga skori ≤ 7 í dupilumab hópnum samanborið við lyfleysuhópinn (83,3% á móti 39,4% í 

SINUS-24 og 75,0% á móti 39,3% í SINUS-52) í viku 24. 

 

(-4,46; -3,17) (-4,10; -2,81) 
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Í fyrirfram skilgreindri margfeldisaðlagaðri, samandreginni greiningu rannsóknanna tveggja, leiddi 

meðferð með dupilumabi til marktækrar minnkunar á notkun altækra barkstera og nauðsyn á 

skúta-nefskurðaðgerð samanborið við lyfleysu (HR 0,24; 95% CI: 0,17; 0,35) (sjá mynd 6). Hlutfall 

sjúklinga sem þurftu altæka barkstera minnkaði um 74% (HR 0,26; 95% CI: 0,18; 0,38). Heildarfjöldi 

meðferðarlotna með altækum barksterum á ári minnkaði um 75% (RR 0,25; 95% CI: 0,17; 0,37). 

Einstaklingsbundinn meðaltalsskammtur sem ávísað var af altækum barksterum (í mg) á 

meðferðartímanum var 71% lægri á ársgrundvelli í samanlögðum dupilumab hópnum samanborið við 

samanlagða lyfleysuhópinn (60,5 [531,3] mg á móti 209,5 [497,2] mg, tilgreint í sömu röð). Hlutfall 

sjúklinga sem þurfti skurðaðgerð minnkaði um 83% (HR 0,17; 95% CI: 0,07; 0,46). 

 

Mynd 6. Kaplan Meier kúrfa yfir tíma fram að fyrstu notkun á altækum barksterum og/eða 

skúta-nefskurðaðgerð á meðferðartímanum – þýði sem átti að meðhöndla (ITT-þýði) [SINUS-24 

og SINUS-52 samandregið] 

 

Áhrif dupilumabs á aðalendapunkta fyrir nefsepaskor (NPS) og nefstíflu og lykilaukaendapunkt fyrir 

skor LMK sinus tölvusneiðmynd var í samræmi við það sem kom fram hjá sjúklingum sem höfðu áður 

gengist undir skurðaðgerð og sem ekki höfðu gengist undir skurðaðgerð. 

 

Hjá sjúklingum sem voru með astma samhliða varð marktækur ávinningur með tilliti til FEV1 og 

spurningalista ACQ-6 í viku 24, óháð upphafsfjölda rauðkyrninga í blóði. Sameinað meðaltal minnstu 

fervika frá upphafi fyrir FEV1 hjá dupilumab hópnum sem fékk 300 mg á 2 vikna fresti var 0,14 

samanborið við -0,07 l fyrir lyfleysuhópinn, mismunur er 0,21 l (95% CI: 0,13; 0,29). Til viðbótar sást 

ávinningur með tilliti til FEV1 frá fyrsta mati eftir upphaf í viku 8 í SINUS-24 og í viku 4 í SINUS-52. 

Ávinningur með tilliti til spurningalista ACQ-6 hjá sjúklingum sem einnig voru með astma kom fram í 

báðum rannsóknunum. Svörun var skilgreind sem ávinningur með tilliti til skors sem nam 0,5 eða 

meira. Meðaltalsmismunur minnstu fervika í dupilumab hópnum samanborið við lyfleysuhópinn í 

viku 24 var 0,76 (95% CI: 1,00 til 0,51) í SINUS-24 og 0,94 (95% CI: 1,19; 0,69) í SINUS-52. 

 

Hlutfall svarenda samkvæmt spurningalista ACQ-6 fyrir dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 

SINUS-24 var 56% á móti 28% í lyfleysuhópnum (líkindahlutfall 3,17; 95% CI: 1,65; 6,09). Hlutfall 

svarenda samkvæmt spurningalista ACQ-6 fyrir dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í SINUS-52 var 

46% á móti 14% í lyfleysuhópnum (líkindahlutfall 7,02; 95% CI: 3,10; 15,90). 

 

Hjá sjúklingum með öndunarfærasjúkdóm sem versnaði við notkun bólgueyðandi verkjalyfja sem ekki 

eru sterar voru áhrif dupilumabs á aðalendapunkta nefsepaskors og nefstíflu og lykilaukaendapunkt 

LMK sinus tölvusneiðmyndarskors í samræmi við það sem kom fram hjá heildarþýði með langvinna 

nef- og skútabólgu með sepageri í nefi.  
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Verkun í meðferð við hnúðaskæningi (prurigo nodularis) 

 

Þróunaráætlun vegna hnúðaskænings fól í sér tvær 24 vikna slembiraðaðar, tvíblindar, fjölsetra 

samanburðarrannsóknir með lyfleysu með samhliða hópum (PRIME og PRIME2) hjá 311 sjúklingum 

18 ára og eldri með miðlungsmikinn eða svæsinn hnúðaskæning sem skilgreindur er sem svæsinn 

kláði (≥ 7 á skalanum 0 til 10 á kláðakvarðanum WI-NRS (Worst Itching-Numerical Rating Scale)) og 

með 20 eða fleiri hnúðóttar húðskemmdir, þegar ekki hefur náðst fullnægjandi stjórn á sjúkdómnum 

með meðferð með lyfseðilsskyldum lyfjum til útvortis notkunar eða þegar slíkar meðferðir eru ekki 

æskilegar. Í PRIME og PRIME2 voru áhrif dupilumabs á minnkun kláða metin sem og áhrif þess á 

húðskemmdir vegna hnúðaskænings, á DLQI kvarða (Dermatology Life Quality Index (DLQI)), á 

HADS þunglyndis- og kvíðakvarða (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) og á húðverk. 

 

Í þessum tveimur rannsóknum fengu sjúklingar annað hvort dupilumab 600 mg gefið undir húð (tvær 

300 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur eða samsvarandi lyfleysu. 

 

Í rannsóknunum var meðalaldur 49,5 ár, miðgildi líkamsþyngdar var 71,3 kg, 65,3 % sjúklinga voru 

konur, 56,6% voru hvítir, 6,1% voru svartir og 34,1% voru asískir. Miðgildi á WI-NRS 

kláðakvarðanum í upphafi var 8,5; 66,3% voru með 20 til 100 hnúða (miðlungsmikið); 33,7% voru 

með fleiri en 100 hnúða (svæsið); 99,7% höfðu áður fengið útvortis meðferð; 12,5% höfðu áður fengið 

meðferð með altækum barksterum; 20,6% höfðu áður fengið altæk ónæmisbælandi lyf sem ekki voru 

sterar og 4,5% höfðu áður fengið meðferð með gabapentín-lyfjum. Ellefu prósent sjúklinga voru að 

taka fastan skammt af þunglyndislyfjum í upphafi og var ráðlagt að halda áfram að taka lyfin á meðan 

rannsókninni stóð. 43,4 % voru með sögu um ofnæmissjúkdóma (skilgreint sem sjúkrasaga um 

ofnæmishúðbólgu, ofnæmiskvef/nef- og tárubólgu, astma eða fæðuofnæmi). 
 

Kláðakvarðinn WI-NRS samanstendur af stökum þætti sem er metinn á kvarða frá 0 („enginn kláði“) 

upp í 10 („mesti hugsanlegi kláði“). Þátttakendur voru beðnir um að meta alvarleika mesta kláða sem 

þeir höfðu fengið síðasta sólarhringinn á þessum kvarða. IGA PN-S kvarðinn er kvarði sem mælir 

áætlaðan fjölda hnúða með 5 stiga kvarða á bilinu 0 (hreint) til 4 (svæsið). 

 

Aðalendapunktur verkunar var hlutfall sjúklinga sem sýndi bata (minnkun) á WI-NRS kvarðanum um 

≥ 4 stig. Lykilaukaendapunktur var hlutfall þátttakenda með 0 til 1 á IGA PN-S kvarðanum (sem 

samsvarar 0 til 5 hnúðum). 

 

Niðurstöður verkunar fyrir PRIME og PRIME2 eru sýndar í töflu 25 og á myndum 7 og 8. 

 

Tafla 25: Niðurstöður aðal- og aukaendapunkta í PRIME og PRIME2 

 PRIME PRIME2 

 Lyfleysa 

(N=76) 

Dupilumab 

300 mg á 

tveggja 

vikna fresti 

(N=75) 

Mismunur 

(95% CI) á 

dupilumabi 

samanborið 

við lyfleysu 

Lyfleysa 

(N=82) 

Dupilumab 

300 mg á 

tveggja vikna 

fresti 

(N=78) 

Mismunur 

(95% CI) á 

dupilumabi 

samanborið við 

lyfleysu 

       

Hlutfall sjúklinga sem sýndi bata 

(minnkun) á WI-NRS kvarðanum 

um ≥ 4 stig frá upphafsgildi í 

viku 24 (aðalendapunktur í PRIME) 

b 

 

18,4% 

 

60,0% 

42,7% 

(27,76; 57,72) 

 

 

19,5% 

 

57,7% 

42,6% 

(29,06; 56,08) 

 

Hlutfall sjúklinga sem sýndi bata 

(minnkun) á WI-NRS kvarðanum 

um ≥ 4 stig frá upphafigildi í 

viku 12 (aðalendapunktur í PRIME) 

b 

 

15,8% a 

 

44,0% a 

29,2% 

(14,49; 43,81) a 

 

22,0% 

 

37,2% 

16,8% 

(2,34; 31,16) 

Hlutfall sjúklinga með 0 eða 1 á 

IGA PN-S kvarða í viku 24. b  

 

18,4% 

 

48,0% 

28,3% 

(13,41; 43,16) 

 

15,9% 

 

44,9% 

30,8% 

(16,37; 45,22) 
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Hlutfall sjúklinga sem sýndi bata 

(minnkun) á WI-NRS kvarðanum 

um ≥ 4 stig frá upphafsgildi í 

viku 24 og með 0 eða 1 á IGA PN-S 

kvarða í viku 24 b 

 

9,2% 
 

38,7% 

29,6% 

(16,42; 42,81) 

 

 

8,5% 

 

32,1% 

25,5% 

(13,09; 37,86) 

 % breyting frá upphafsgildi á WI-

NRS kvarðanum í viku 24 (SE) 

-22,22 (5,74) -48,89 (5,61) -26,67 

(-38,44; -

14,90) 

-36,18 

(6,21) 

-59,34 (6,39) -23,16 

(-33,81; -12,51_ 

Breyting frá upphafsgildi á DLQI-

kvarða í viku 24 (SE) 

-5,77 (1,05) -11,97 (1,02) -6,19 

(-8,34; -4,05) 

-6,77 (1,18) -13,16 (1,21) -6,39 

(-8,42; -4,36) 

Breyting frá upphafsgildi á húðverk 

á NRS kvarðanum í viku 24 (SE)c 

-2,16 (0,44) -4,33 (0,43) -2,17 

(-3,07; -1,28) 

-2,74 (0,51) -4,35 (0,53) -1,61 

(-2,49; -0,73) 

Breyting frá upphafsgildi á HADS-

kvarða í viku 24 (SE)c 

-2,02 (0,94) 

 
 

-4,62 (0,93) -2,60 

(-4,52; -0,67) 

-2,59 (1,03) -5,55 (1,06) -2,96 

(-4,73, -1,19) 
a Ekki leiðrétt fyrir margfeldni í PRIME. 
b Þátttakendur sem höfðu fengið bráðameðferð eða sem gögn vantaði fyrir töldust ekki svara meðferð. 
c Gildi fyrir þátttakendur sem höfðu fengið bráðameðferð eða sem hættu vegna skorts á verkun voru áætluð með 

því að nota slakasta gildi úr síðustu athugun sem var framkvæmd (worst observation carried forward); önnur 

gögn sem vantaði voru reiknuð með því að nota tilreikning (multiple imputation). 

SE = aukaendapunktur 
 

Upphaf breytinga á verkun frá upphafsgildi á WI-NRS kvarðanum, skilgreint sem fyrsti 

tímapunkturinn sem munur kom fram miðað við lyfleysu og sem hélt áfram að vera töluverður 

(nafngildi p <0,05) á vikulegu meðalskori með tilliti til daglegs kláða á WI-NRS kvarðanum, kom 

fram strax í viku 3 í PRIME (mynd 7a) og í viku 4 í PRIME2 (mynd 7b). 

 

Mynd 7. Meðalprósentubreyting minnstu kvaðrata frá upphafi á WI-NRS kvarðanum í PRIME 

og PRIME2 að viku 24 

Mynd 7a. PRIME Mynd 7b. PRIME2 

  

 

Hjá hærra hlutfalli sjúklinga kom fram bati á WI-NRS kvarðanum um ≥4 stig frá upphafi í viku 4 og 

viku 11 hjá hópnum sem fékk dupilumab samanborið við hópinn sem fékk lyfleysu í PRIME 

(Mynd 8a nafngildi p<0,007) og PRIME2 (Mynd 8b nafngildi p<0,013), tilgreint í sömu röð, og þessi 

munur hélt áfram að vera töluverður allan meðferðartímann. 
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Mynd 8. Hlutfall sjúklinga með ≥4 stiga bata á WI-NRS kvarðanum með tímanum í PRIME og 

PRIME2 

Mynd 8a. PRIME Mynd 8b. PRIME2 

  

 

Meðferðaráhrif í undirhópum (aldur, kyn, með eða án sjúkrasögu um ofnæmissjúkdóma og 

bakgrunnsmeðferð, þ.m.t. ónæmisbælandi lyf) í PRIME og PRIME2 voru í samræmi við 

niðurstöðurnar hjá heildarrannsóknarþýðinu. 

 

Þegar meðferð var hætt eftir 24 vikur komu fram vísbendingar um að teikn og einkenni kæmu fram að 

nýju innan 12 vikna eftirfylgnitímabilsins. 

 

Verkun hjá sjúklingum með rauðkyrningabólgu í vélinda 

 

Þróunaráætlun vegna rauðkyrningabólgu í vélinda fól í sér rannsóknaráætlun í þremur hlutum 

(TREET) sem samanstóð af tveimur aðskildum slembiröðuðum, tvíblindum, fjölsetra 

samanburðarrannsóknum með lyfleysu og samhliða hópum sem stóðu í 24 vikur (TREET hluti A og 

TREET hluti B) hjá fullorðnum og unglingum á aldrinum 12 til 17 ára, að undanskildum sjúklingum 

<40 kg. Í TREET hluta A og B var skilyrði að hefðbundin lyfjameðferð hefði brugðist 

(prótónpumpuhemlar), 74% fengu aðra hefðbundna lyfjameðferð (staðbundnir barksterar sem er 

kyngt) fyrir þátttöku. Hjá 49% sjúklinga í TREET hluta B hafði ekki náðst fullnægjandi stjórn, 

meðferð þoldist ekki eða meðferð með staðbundnum barksterum til að kyngja var frábending. Í báðum 

hlutum rannsóknarinnar var skilyrði að sjúklingar væru með ≥15 innanþekju rauðkyrninga í HPF 

(high-power field (eos/hpf)) eftir a.m.k. 8 vikna meðferð með háskammta prótónpumpuhemli, 

annaðhvort fyrir eða á skimunartímanum og með DSQ (Dysphagia Symptom Questionnaire) skor ≥10 

á skalanum 0 til 84. Sjúklingum var lagskipt eftir aldri á skimunartímanum (12 til 17 ára og 18 ára eða 

eldri) og notkun prótónpumpuhemils við slembiröðun. Hluti A í TREET var gerður fyrst. Opnað var 

fyrir hluta B í TREET eftir að skráningu í hluta A í TREET var lokið. Sjúklingum sem luku 24 vikna 

tvíblinda meðferðartímabilinu í hluta A eða B var boðið að skrá sig í 28 vikna framhaldsrannsókn með 

virkri meðferð (TREET hluti C). 

 

Í hluta A var 81 sjúklingi, þar af 61 fullorðinn og 20 börn á aldrinum 12 til 17 ára, slembiraðað til að 

fá annaðhvort 300 mg dupilumab vikulega (N=42) eða lyfleysu (N=39). Í hluta B var 240 sjúklingum, 

þar af 161 fullorðinn og 79 börn á aldrinum 12 til 17 ára, slembiraðað til að fá annaðhvort 300 mg 

dupilumab vikulega (N=80), 300 mg dupilumab á 2 vikna fresti (N=81; skammturinn 300 mg á 

2 vikna fresti er ekki samþykktur fyrir rauðkyrningabólgu í vélinda) eða lyfleysu (N=79). Í hluta C 

fengu allir sjúklingar sem áður höfðu tekið þátt í hluta A, 300 mg dupilumab vikulega (N=77). Meðal 

þeirra sjúklinga sem áður höfðu tekið þátt í hluta B fengu 111 sjúklingar dupilumab 300 mg vikulega í 

hluta C. Á rannsóknartímanum var notkun altækra og/eða staðbundinna barkstera til að kyngja eða 

bráðaútvíkkun á vélinda leyfð í bráðatilvikum samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis.  

 

Í hluta A voru alls 74,1% sjúklinga sem tóku þátt með sögu um notkun staðbundinna barkstera sem er 

kyngt í meðferð við rauðkyrningabólgu í vélinda og 43,2% höfðu farið í útvíkkun á vélinda. Í hluta B 
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voru alls 73,3% sjúklinga sem tóku þátt með sögu um notkun staðbundinna barkstera sem er kyngt 

sem meðferð við rauðkyrningabólgu í vélinda og 35,4% höfðu farið í útvíkkun á vélinda. 

 

Samsettir aðalendapunktar verkunar í báðum rannsóknunum var hlutfall sjúklinga sem náði 

vefjafræðilegum bata, skilgreint sem hámarksfjöldi innanþekju rauðkyrninga í vélinda ≤6 eos/hpf í 

viku 24 og heildarbreyting frá upphafsgildi á DSQ skori samkvæmt sjúklingi að viku 24. 

Aukaendapunktar voru breyting frá upphafsgildi fyrir eftirfarandi: prósentubreyting á hámarksfjölda 

innanþekju rauðkyrninga í vélinda (eos/hpf), heildarbreyting á alvarleika byggt á EoEHSS (Mean 

Grade Score from the Histology Scoring System), heildarbreyting á umfangi byggt á EoEHSS (Mean 

Stage Score from the EoEHSS), heildarbreyting á EoE-EREFS (EoE-Endoscopic Reference Score) og 

hlutfall sjúklinga sem náði hámarksfjölda innanþekju rauðkyrninga í vélinda <15 eos/hpf. 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni í upphafi í hlutum A og B í TREET eru í töflu 26. 

 

Tafla 26: Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf rannsóknar (TREET hluti A og B) 

Breyta TREET hluti A 

(N=81) 

TREET hluti B 

(N=240) 

Aldur (ár), meðaltal (SD) 31,5 (14,3) 28,1 (13,1) 

% Karlar 60,5 63,8 

% Hvítir 96,3 90,4 

Líkamsþyngd (kg), meðaltal (SD) 77,8 (21,0) 76,2 (20,6) 

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2), meðaltal (SD) 26,1 (6,3) 25,7 (6,2) 

Tími með rauðkyrningabólgu í vélinda (ár), meðaltal 

(SD) 

5,01 (4,3) 5,57 (4,8) 

Fyrri notkun staðbundinna stera sem er kyngt (%) 74,1 73,3 

Fyrri útvíkkun á vélinda (%) 43,2 35,4 

Notkun prótónpumpuhemla við slembiröðun (%) 67,9 72,5 

Útilokun fæðutegunda við skimun (%) 40,7 37,1 

DSQ (0-84a), meðaltal (SD) 33,6 (12,4) 36,7 (11,2) 

Hámarksfjöldi rauðkyrninga í innanþekju vélinda á 

3 svæðum, meðaltal (SD) 

89,3 (48,3) 87,1 (45,8) 

Meðalfjöldi rauðkyrninga í innanþekju vélinda á 

3 svæðum, meðaltal (SD) 

64,3 (37,6) 60,5 (32,9) 

Alvarleiki (grade) samkvæmt EoEHSS [0-3a], meðaltal 

(SD) 

1,3 (0,4) 1,3 (0,4) 

Umfang (stage) samkvæmt EoEHSS [0-3a], meðaltal 

(SD) 

1,3 (0,4) 1,3 (0,3) 

Heildarskor EREFS [0-18a], meðaltal (SD) 6,3 (2,8) 7,2 (3,2) 
aHærra skor gefur til kynna svæsnari sjúkdóm 

SD = staðalfrávik 

 

Niðurstöður úr TREET hluta A og B eru sýndar í töflu 27. 

Tafla 27: Niðurstöður verkunar dupilumabs í viku 24 hjá sjúklingum 12 ára og eldri með 

rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hluti A og B) 

 TREET hluti A TREET hluti B 

Dupilumab  

300 mg 

vikulega 

 

N=42 

Lyfleysa 

 

 

N=39 

Mismunur 

samanborið við 

lyfleysu  

(95% CI)d 

Dupiluma

b 

300 mg 

vikulega 

 

N=80 

Lyfleysa 

 

 

N=79 

Mismunur 

samanborið við 

lyfleysu 

(95% CI)d 

Samsettir aðalendapunktar 

Hlutfall sjúklinga sem náði 

vefjafræðilegum bata 

(hámarksfjöldi innanþekju 
25 

(59,5) 

2 

(5,1) 

55,3 

(39,58; 71,04) 

47 

(58,8) 

5 

(6,3) 

53,5 

(41,20; 65,79) 
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rauðkyrninga í vélinda ≤6 

eos/hpf), n (%) 

Heildarbreyting á DSQ skori (0-

84a) frá upphafsgildi, meðaltal 

minnstu fervika (SE) 

-21,92 

(2,53) 

-9,60 

(2,79) 

-12,32 

(-19,11; -5,54) 

-23,78 

(1,86) 

-13,86 

(1,91) 

-9,92 

(-14,81; -5,02) 

Aukaendapunktar 

Prósentubreyting frá 

upphafsgildi á hámarksfjölda 

innanþekju rauðkyrninga í 

vélinda, meðaltal minnstu 

fervika (SE) 

-71,24 

(6,95) 

-2,98 

(7,60) 

-68,26 

(-86,90; -49,62) 

-80,24 

(8,34) 

8,38 

(10,09) 

-88,62 

(-112,19; 65,05) 

Heildarbreyting frá upphafsgildi 

áEoEHSS mean grade score (0-

3b), meðaltal minnstu fervika 

(SE) 

-0,76 

(0,06) 

-0,00 

(0,06) 

-0,76 

(-0,91; -0,61) 

-0,83 

(0,04) 

-0,15 

(0,05) 

-0,682 

(-0,79; -0,57) 

Heildarbreyting frá upphafsgildi 

á EoEHSS mean stage score (0-

3b), meðaltal minnstu fervika 

(SE) 

-0,75 

(0,06) 

-0,01 

(0,06) 

-0,74 

(-0,88; -0,60) 

-0,80 

(0,04) 

-0,13 

(0,04) 

-0,672 

(-0,78; -0,57) 

Heildarbreyting frá upphafsgildi 

á EoE-EREFS (0-18c), meðaltal 

minnstu fervika (SE) 

-3,2 

(0,41) 

-0,3 

(0,41) 

 

-2,9 

(-3,91; -1,84) 

-4,5 

(0,36) 

-0,6 

(0,38) 

-3,8 

(-4,77; -2,93) 

Hlutfall sjúklinga sem náði 

hámarksfjölda innanþekju 

rauðkyrninga í vélinda <15 

eos/hpf, n (%) 

27 

(64,3) 

3 

(7,7) 

57 

(41,69; 73,33) 

66 

(82,5) 

6 

(7,6) 

74,9 

(64,25; 85,5) 

aHeildarskor samkvæmt DSQ á 2 vikna fresti var á bilinu 0 til 84; hærra skor gefur til kynna aukna tíðni og 

svæsnari kyngingartregðu 
bEoEHSS skor á bilinu 0 til 3; hærra skor gefur til kynna meiri alvarleika og meira umfang vefjafræðilegra 

frávika 
cEoE-EREFS heildarskor á bilinu 0 til 18; hærra skor gefur til kynna meiri bólgu samkvæmt holsjá og lakari 

niðurstöður varðandi endurgerð 
dMunur á meðaltali minnstu fervika fyrir samfellda endapunkta og tölulegur mismunur á hlutfalli flokkaðra 

endapunkta 

 

Niðurstöður verkunar fyrir samsetta aðal- og lykilaukaendapunkta hjá undirhópum sem höfðu áður 

fengið staðbundna barkstera til að kyngja og þegar ekki hafði náðst fullnægjandi stjórn, meðferð 

þoldist ekki eða meðferð með staðbundnum barksterum til að kyngja var frábending, var í samræmi 

við heildarþýðið. 

 

Í hluta A og B var hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá dupilumab, sem náði 

vefjafræðilegum bata (hámarksfjöldi innanþekju rauðkyrninga í vélinda ≤6 eos/hpf) samanborið við 

lyfleysu. Hlutfall þeirra sjúklinga sem náði vefjafræðilegum bata eftir 24 vikna meðferð í hluta A og B 

viðhélst í 52 vikur í hluta C. Á sama hátt hélst annar vefjafræðilegur bati og bati samkvæmt holsjá út 

viku 52. 

 

Meðferð með dupilumabi sýndi einnig marktækar framfarir fyrir meðalbreytingu minnstu fervika fyrir 

DSQ skor samanborið við lyfleysu, strax í viku 4 sem viðhélst út viku 24. Niðurstöður verkunar í 

hluta C voru svipaðar þeim sem komu fram í hluta A og B, með stöðugum framförum fyrir DSQ í allt 

að 52 vikur (TREET hluti A og C mynd 9 og TREET hluti B og C mynd 10). 
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Mynd 9: Meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi fyrir DSQ skor með tímanum hjá 

sjúklingum 12 ára og eldri með rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hluti A og C) 

 

 
 

Mynd 10: Meðalbreyting frá upphafsgildi fyrir DSQ skor með tímanum hjá sjúklingum 12 ára 

og eldri með rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hluti B og C) 

 

 
 

Í samræmi við framfarir á DSQ heildarskori í TREET hluta A og B sást tölulega marktækur bati í 

viku 24 hvað varðar verki tengda kyngingarertregðu (DSQ skor fyrir verki), heilsutengd lífsgæði 

(EoE-IQ) og tíðni annarra einkenna sem ekki tengjast kyngingartregðu (EoE-SQ), samanborið við 

lyfleysu. 
 

Börn 

 

Ofnæmishúðbólga  

Öryggi og verkun dupilumabs voru staðfest hjá börnum 6 mánaða og eldri með ofnæmishúðbólgu. 

Notkun dupilumambs hjá þessum aldurshópi er studd í rannsókn AD-1526 með 251 unglingi 12 til 

17 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu, í rannsókn AD-1652 með 367 börnum 6 til 

11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu og rannsókn AD-1539 með 162 börnum 6 mánaða til 5 ára með 
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miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (125 þeirra voru með svæsna ofnæmishúðbólgu). 

Langtímanotkun er studd í rannsókn AD-1434 með 823 börnum 6 mánaða til 17 ára, þar af voru 

275 unglingar, 368 börn 6 til 11 ára og 180 börn 6 mánaða til 5 ára. Yfirleitt var samræmi á öryggi og 

verkun hjá börnum 6 mánaða til 5 ára, 6 til 11 ára, unglingum (12 til 17 ára) og fullorðnum sjúklingum 

með ofnæmishúðbólgu (sjá kafla 4.8). Öryggi og verkun hjá börnum < 6 mánaða með 

ofnæmishúðbólgu hefur ekki verið staðfest. 

 

Astmi 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 – 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í QUEST 

rannsókninni og fengu annaðhvort 200 mg (N=21) eða 300 mg (N=18) dupilumab (eða samsvarandi 

lyfleysu, annaðhvort 200 mg [N=34]) eða 300 mg [N=34]) á 2 vikna fresti. Verkun með tilliti til 

versnunar svæsins astma og lungnastarfsemi kom fram bæði hjá unglingum og fullorðnum. Fyrir báða 

skammtana 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti sást marktækur ávinningur með tilliti til FEV1 (breyting 

meðaltals minnstu fervika frá upphafsgildi í viku 12) (0,36 l og 0,27 l, tilgreint í sömu röð). Fyrir 

skammtinn 200 mg á 2 vikna fresti fækkaði tilvikum verulegrar versnunar hjá börnum í samræmi við 

það sem sást hjá fullorðnum. Öryggi hjá unglingum var almennt svipað og hjá fullorðnum.  

 

Alls 89 unglingar 12 – 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma tóku þátt í opinni 

langtímarannsókn (TRAVERSE). Í rannsókninni var verkun metin sem aukaendapunktur og var 

svipuð og kom fram í lykilrannsóknunum og var viðhaldið í allt að 96 vikur.  

 

Alls tóku 408 börn á aldrinum 6 – 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í VOYAGE 

rannsókninni, þar sem 100 mg skammtur á 2 vikna fresti og 200 mg skammtur á 2 vikna fresti voru 

metnir. Öryggi dupilumab 300 mg á 4 vikna fresti fyrir börn á aldrinum 6 - 11 ára var framreiknaður út 

frá öryggi 100 mg og 200 mg á 2 vikna fresti í VOYAGE og 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti hjá 

fullorðnum og unglingum (QUEST). Sjúklingar sem luku meðferðartímabili VOYAGE 

rannsóknarinnar fengu að taka þátt í opinni framhaldsrannsókn (EXCURSION). Í rannsókninni fengu 

18 sjúklingar (≥ 15 til < 30 kg) af 365 sjúklingum, 300 mg á 4 vikna fresti og var öryggi svipað og það 

sem sást í VOYAGE. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum < 6 ára.  

 

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á 

dupilumabi hjá einum eða fleiri undirhópum barna við astma og rauðkyrningabólgu í vélinda (sjá 

upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum). Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að 

lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á dupilumabi hjá öllum undirhópum barna við meðferð á 

sepageri í nefi og hnúðaskæningi (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum). Kröfur í 

tengslum við áætlun um rannsóknir á börnum vegna ofnæmishúðbólgu hafa verið uppfylltar. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Lyfjahvörf dupilumabs eru svipuð hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, astma, langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi, hnúðaskæning og rauðkyrningabólgu í vélinda. 

 

Frásog 

 

Eftir gjöf staks 75-600 mg skammts af dupilumabi undir húð hjá fullorðnum var miðgildi tíma að 

hámarksþéttni í sermi (tmax) 3-7 dagar. Nýting dupilumabs eftir lyfjagjöf undir húð er svipuð hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, astma, langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi og 

rauðkyrningabólgu í vélinda á bilinu 61% og 64%, ákvarðað samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Þéttni við jafnvægi var náð í viku 16 eftir gjöf 600 mg upphafsskammts og 300 mg skammts á 2 vikna 

fresti eða 300 mg skammts á 2 vikna fresti án hleðsluskammts. Í klínískum rannsóknum var 

meðaltal±staðalfrávik lággildis við jafnvægi á bilinu 60,3±35,1 míkróg/ml til 81,5±43,9 míkróg/ml 

fyrir 300 mg á 2 vikna fresti, frá 172±76,6 míkróg/ml til 195±71,7 míkróg/ml fyrir 300 mg vikulega 

og frá 29,2±18,7 til 36,5±22,2 míkróg/ml fyrir 200 mg á 2 vikna fresti. 
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Dreifing 

 

Dreifingarrúmmál fyrir dupilumab var u.þ.b. 4,6 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa, sem 

bendir til þess að dupilumab dreifist fyrst og fremst í æðakerfinu. 

 

Umbrot 

 

Sértækar umbrotsrannsóknir voru ekki gerðar af því dupilumab er prótein. Búist er við að dupilumab 

brotni niður í lítil peptíð og einstakar amínósýrur. 

 

Brotthvarf 

 

Brotthvarfi dupilumabs er miðlað með samhliða línulegum og ólínulegum leiðum. Við hærri þéttni er 

brotthvarf dupilumabs aðallega í gegnum ómettanlega próteinsundrandi leið en við lægri þéttni er 

ólínulega mettanlega IL-4R α markstýrða brotthvarfsleiðin ráðandi. 

Eftir síðasta skammt við jafnvægi af dupilumabi 300 mg vikulega, 300 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 

2 vikna fresti, 300 mg á 4 vikna fresti eða 200 mg á 4 vikna fresti var miðgildi tíma sem lækkun undir 

neðri greinanleg mörk tók, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa á bilinu 9-13 vikur hjá 

fullorðnum og unglingum og u.þ.b. 1,5 sinnum lengra hjá börnum 6 til 11 ára og 2,5 sinnum lengra hjá 

börnum yngri en 6 ára. 

 

Línulegt/ólínulegt samband 

 

Vegna ólínulegrar úthreinsunar eykst útsetning fyrir dupilumab, mæld með flatarmáli undir ferli, með 

skammti á meira en hlutfallslegan hátt eftir stakan skammt undir húð frá 75-600 mg. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

 

Kyn 

Kyn reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, metið 

samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Aldraðir 

Af 1.472 sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, sem voru útsettir fyrir dupilumabi í 2. stigs rannsókn á 

skammtastærðum eða 3. stigs rannsóknum með samanburði við lyfleysu, voru samtals 67 sem voru 

65 ára eða eldri. Þó að enginn munur á öryggi eða verkun hafi sést milli eldri og yngri fullorðinna 

sjúklinga með ofnæmishúðbólgu er fjöldi sjúklinga á aldrinum 65 ára og eldri ekki nægjanlegur til að 

ákvarða hvort þeir svari öðruvísi en yngri sjúklingar. 

 

Aldur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, metið 

samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Hins vegar var aðeins 61 sjúklingur eldri en 65 ára með í 

greiningunni. 

 

Af sjúklingunum 1.977 sem voru með astma og voru útsettir fyrir dupilumabi voru 240 sjúklingar 

65 ára eða eldri og 39 sjúklingar voru 75 ára eða eldri. Verkun og öryggi hjá þessum aldurshópi voru 

svipuð og hjá rannsóknarþýðinu í heild. 

 

Aðeins 79 sjúklingar með langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi eldri en 65 ára voru 

útsettir fyrir dupilumabi en af þeim voru 11 sjúklingar 75 ára eða eldri. 

 

Af sjúklingunum 152 sem voru með hnúðaskæning og voru útsettir fyrir dupilumabi voru 

37 sjúklingar 65 ára eða eldri. Samtals voru 8 sjúklingar 75 ára eða eldri. Verkun og öryggi hjá þessum 

aldurshópum voru svipuð og hjá rannsóknarþýðinu í heild. 

 

Aðeins 2 sjúklingar eldri en 65 ára með rauðkyrningabólgu í vélinda fengu dupilumab. 
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Kynþáttur 

Kynþáttur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, 

metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um lifur. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar lifrarstarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um nýru. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar nýrnastarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

Þýðisgreining lyfjahvarfa leiddi ekki í ljós að vægt eða miðlungsmikið skert nýrnastarfsemi hefði 

klínískt mikilvæg áhrif á altæka útsetningu fyrir dupilumabi. Mjög takmarkaðar upplýsingar eru 

fyrirliggjandi um sjúklinga með verulega skerta nýrnastarfsemi. 

 

Líkamsþyngd 

Lággildi dupilumabs var minna hjá þyngri einstaklingum án mikilvægra áhrifa á verkun. Eingöngu 

6 sjúklingar voru ≥130 kg í klínískum rannsóknum á langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í 

nefi. 

 

Börn 

 

Ofnæmishúðbólga 

Samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa hafði aldur ekki áhrif á úthreinsun dupilumabs hjá fullorðnum 

og börnum 6 til 17 ára. Hjá börnum 6 mánaða til 5 ára jókst úthreinsun með aldri sem er aðlagað í 

ráðlagðri skammtaáætlun. 

 

Lyfjahvörf dupilumabs hjá börnum (< 6 mánaða) eða sem voru < 5 kg með ofnæmishúðbólgu hafa 

ekki verið rannsökuð. 

 

Hjá unglingum á aldrinum 12 – 17 ára með ofnæmishúðbólgu, sem fengu annaðhvort 200 mg á 

2 vikna fresti (< 60 kg) eða 300 mg á 2 vikna fresti (> 60 kg) var meðalstaðalfrávik (±SD) lággildis 

dupilumabs við jafnvægi 54,5±27,0 míkróg/ml. 

 

Hjá börnum 6 - 11 ára með ofnæmishúðbólgu sem fengu 300 mg (≥ 15 kg) á 4 vikna fresti í rannsókn 

AD-1652, var meðaltals±staðalfrávik (SD) lægstu þéttni við jafnvægi 76,3±37,2 míkróg/ml. Í viku 16 í 

rannsókn AD-1434 á börnum 6 - 11 ára sem byrjuðu á 300 mg (≥ 15 kg) á 4 vikna fresti og þeim sem 

fengu skammtaaukningu á 2 vikna fresti í 200 mg (≥ 15 til < 60 kg) eða 300 mg (≥ 60 kg) var 

meðaltals±staðalfrávik lággildis við jafnvægi 108±53,8 míkróg/ml. Hjá börnum 6 - 11 ára sem fengu 

300 mg á 4 vikna fresti, upphafsskammt 300 mg á degi 1 og 15 mynduðu svipað jafnvægi eins og 

upphafsskammtur 600 mg á degi 1, byggt á PK hermun. 

 

Hjá börnum 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu sem fengu á 4 vikna fresti annaðhvort 300 mg 

(≥ 15 til < 30 kg) eða 200 mg (≥ 5 til < 15 kg) var meðalstaðalfrávik (±SD) lággildis við jafnvægi 

110±42,8 míkróg/ml fyrir 300 mg skammtinn og 109±50,8 míkróg/ml fyrir 200 mg skammtinn. 

 

Astmi 

Lyfjahvörf dupilumabs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum (< 6 ára) með astma. 

 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 – 17 ára með astma þátt í QUEST rannsókninni. 

Meðaltals±staðalfrávik (SD) lággildis dupilumabs var 107±51,6 míkróg/ml og 46,7±26,9 míkróg/ml, 

tilgreint í sömu röð fyrir 300 mg eða 200 mg gefin á 2 vikna fresti. Enginn aldurstengdur munur kom 

fram á lyfjahvörfum hjá unglingum eftir leiðréttingu fyrir líkamsþunga. 

 

Í VOYAGE rannsókninni voru lyfjahvörf dupilumabs rannsökuð hjá 270 sjúklingum með 

miðlungsmikinn eða svæsinn astma sem fengu annaðhvort 100 mg á 2 vikna fresti (fyrir 91 barn 

< 30 kg) eða 200 mg á 2 vikna fresti (fyrir 179 börn ≥ 30 kg), gefið undir húð. Dreifingarrúmmál 



50 

dupilumabs var u.þ.b. 3,7 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Þéttni við jafnvægi náðist í 

viku 12. Meðaltals ± staðalfrávik lággildis við jafnvægi 58,4±28,0 míkróg/ml og 85,1±44,9 

míkróg/ml, talið í sömu röð. Hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá börnum 

6 – 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 30 kg og ≥ 30 kg til < 60 kg sýndi forspárgildi fyrir lággildi við 

jafnvægi sem var svipað lággildi fyrir 200 mg á 2vikna fresti (≥ 30 kg) og 100 mg á 2 vikna fresti 

(< 30 kg), talið í sömu röð. Að auki sýndi hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá 

börnum 6 - 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 60 kg áætlað lággildi við jafnvægi svipað því sem sýndi sig 

vera áhrifaríkt hjá fullorðnum og unglingum. Eftir síðasta skammt við jafnvægi var miðgildi tíma þar 

til þéttni dupilumab minnkaði undir neðri greinanleg mörk, metið samkvæmt þýðisgreiningu 

lyfjahvarfa, 14 til 18 vikur fyrir 100 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 2 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna 

fresti. 

 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi kemur venjulega ekki fram hjá börnum. Lyfjahvörf 

dupilumabs hjá börnum (< 18 ára) með langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi hafa ekki 

verið rannsökuð. 

 

Hnúðaskæningur 

Lyfjahvörf dupilumabs hjá börnum (< 18 ára) með hnúðaskæning hafa ekki verið rannsökuð. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Alls tóku 35 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með rauðkyrningabólgu í vélinda og voru ≥40 kg, þátt í 

TREET hluta A og B og fengu 300 mg skammt vikulega. Meðalgildi ±staðalfrávik (SD) lággildis 

dupilumabs við jafnvægi var 227 ± 95,3 míkróg/ml. 
 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 

rannsókna á eiturverkanir eftir endurtekna skammta (þ.m.t. endapunkta lyfjafræðilegs öryggis) og 

eiturverkanir á æxlun og þroska. 

 

Möguleg stökkbreytandi áhrif dupilumabs hafa ekki verið metin; þó er ekki búist við því að einstofna 

mótefni breyti DNA eða litningum. 

 

Rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum hafa ekki verið gerðar á dupilumabi. Mat á fyrirliggjandi 

gögnum tengdum IL-4Rα hömlun og eiturefnafræðileg gögn um dýr þar sem notaðir voru 

mótefnastaðgenglar benda ekki til aukinna krabbameinsvaldandi áhrifa vegna dupilumabs. 

 

Í eiturefnafræðilegri rannsókn á æxlun sem gerð var hjá öpum og notaði mótefnastaðgengil sértækan 

fyrir IL-Rα hjá öpum, sáust engar vanskapanir á fóstri við skammta sem mettuðu IL-Rα. 

 

Nánari rannsókn á þroskun fyrir og eftir fæðingu (enhanced pre and postnatal development study) 

leiddi ekki í ljós aukaverkanir á móðurdýrin eða afkvæmi þeirra í allt að 6 mánuði eftir burð. 

 

Frjósemisrannsóknir sem gerðar voru hjá karlkyns og kvenkyns músum og notuðu mótefnastaðgengil 

gegn IL-Rα sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 4.6). 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

L-arginín einhýdróklóríð 

L-histidín 

L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat 

Pólýsorbat 80 (E433) 

Natríumasetat þríhýdrat 
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Ísedik (E260) 

Súkrósi 

Vatn fyrir stungulyf 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 

gerðar. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

Ef nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann úr kæli og geyma í pakkningunni 

í allt að 14 daga við stofuhita að 25°C, varin gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni 

þegar pakkningin er tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira 

en 14 daga eða ef fyrningardagsetning er liðin. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið í kæli (2°C – 8°C) 

 

Má ekki frjósa. 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

2 ml lausn í áfylltum sprautum úr gegnsæju gleri af tegund 1, sem hefur verið meðhöndlað með 

sílikoni, með eða án nálarhlífar, með áfastri 12,7 mm (½ tommu) nál með gildleika 27 og þunnum 

vegg úr ryðfríu stáli. 

 

Pakkningastærðir: 

• 1 áfyllt sprauta 

• 2 áfylltar sprautur 

• Fjölpakkning sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

2 ml lausn í sprautu úr gegnsæju gleri af tegund 1 sem hefur verið meðhöndlað með sílikoni, í áfylltum 

lyfjapenna, með áfastri 12,7 mm (½ tommu) nál með gildleika 27 og þunnum vegg úr ryðfríu stáli. 

 

Áfyllti lyfjapenninn er fáanlegur með hringlaga hettu og sporöskjulaga glugga með ör umhverfis eða 

með ferhyrndri hettu með upphleyptum rákum og sporöskjulaga glugga án örvar.  

 

Pakkningastærðir: 

• 1 áfylltur lyfjapenni 

• 2 áfylltir lyfjapennar 

• 6 áfylltir lyfjapennar 

• Fjölpakkning sem inniheldur 6 (2 pakkningar með 3) áfyllta lyfjapenna  

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Ýtarlegar leiðbeiningar um gjöf Dupixent í áfylltri sprautu eða áfylltum lyfjapenna eru aftast í 

fylgiseðlinum. 
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Lausnin á að vera tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul. Ef lausnin er skýjuð, mislit eða 

inniheldur sjáanlegar agnir þá á ekki að nota lausnina. 

 

Eftir að 300 mg áfyllta sprautan eða áfyllti lyfjapenninn hefur verið tekin/n úr kæli á að leyfa lyfinu að 

ná stofuhita, allt að 25°C, með því að bíða í 45 mínútur áður en Dupixent er sprautað. 

 

Áfyllta sprautan eða áfyllti lyfjapenninn á ekki að vera útsett/ur fyrir hita eða beinu sólarljósi og má 

ekki hrista. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. Eftir notkun skal setja 

áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann í ílát fyrir oddhvassa hluti og farga í samræmi við gildandi 

reglur. Ekki endurnýta ílátið.  

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/001 

EU/1/17/1229/002 

EU/1/17/1229/004 

EU/1/17/1229/005 

EU/1/17/1229/006 

EU/1/17/1229/008 

EU/1/17/1229/017 

EU/1/17/1229/018 

EU/1/17/1229/020 

EU/1/17/1229/026 

EU/1/17/1229/027 

EU/1/17/1229/028 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 26. september 2017 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 2. september 2022 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is 

  

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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1. HEITI LYFS 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu. 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu. 

 

Hver einnota áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna. 

 

Hver einnota áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

Dupilumab er að fullu manna einstofna mótefni framleitt í eggjastokkafrumum kínahamstra (CHO) 

með DNA raðbrigðaerfðatækni. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, lausn 

 

Tær til lítillega ópallýsandi, litlaus til fölgul sæfð lausn, sem er án sýnilegra agna, með pH gildi sem 

nemur u.þ.b. 5,9. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Fullorðnir og unglingar  

Dupixent er ætlað til meðferðar við miðlungsmikilli til svæsinni ofnæmishúðbólgu (atopic dermatitis) 

hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri þegar altæk meðferð kemur til greina. 

 

Börn 6 mánaða til 11 ára 

Dupixent er ætlað til meðferðar við svæsinni ofnæmishúðbólgu hjá börnum 6 mánaða til 11 ára þegar 

altæk meðferð kemur til greina. 

 

Astmi 

 

Fullorðnir og unglingar  

Dupixent er ætlað sem viðbótarviðhaldsmeðferð við svæsnum astma með bólgu af tegund 2 sem 

einkennist af fjölgun rauðkyrninga í blóði og/eða hækkun hlutfalls nituroxíðs í útöndunarlofti (fraction 

of exhaled nitric oxide (FeNO)) hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri, sjá kafla 5.1, þegar 

fullnægjandi stjórnun er ekki náð með stórum skammti af innöndunarstera  auk annars lyfs sem 

viðhaldsmeðferðar. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Dupixent er ætlað sem viðbótarviðhaldsmeðferð við svæsnum astma með bólgu af tegund 2 sem 

einkennist af fjölgun rauðkyrninga í blóði og/eða auknu hlutfalli nituroxíðs í útöndunarlofti hjá 

börnum 6 til 11 ára, sjá kafla 5.1, þegar fullnægjandi stjórnun er ekki náð með miðlungs eða stórum 

skammti innöndunarstera auk annars lyfs sem viðhaldsmeðferð. 
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4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Meðferð skal hefja af lækni með reynslu í greiningu og meðferð við sjúkdómum þegar ábending er 

fyrir notkun dupilumabs (sjá kafla 4.1). 

 

Skammtar 

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Fullorðnir 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir fullorðna sjúklinga er upphafsskammtur sem nemur 600 mg 

(tvær 300 mg inndælingar) og síðan 300 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir unglinga 12 til 17 ára er skilgreindur í töflu 1. 

 

Tafla 1: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir unglinga 12 ára til 17 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd 

sjúklings 

Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meiri 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Börn (6 til 11 ára) 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir börn 6 til 11 er skilgreindur í töflu 2. 

 

Tafla 2: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 til 11 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 

á degi 1, fylgt eftir með 

300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna fresti*, hefst 
4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti hjá sjúklingum sem vega 15 kg til allt að 60 kg, byggt á 

mati læknis. 

 

Börn 6 mánaða til 5 ára 

Ráðlagður skammtur dupilumabs fyrir börn 6 mánaða til 5 ára er skilgreindur í töflu 3. 

 

Tafla 3: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með 

ofnæmishúðbólgu 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Skammtar í kjölfarið 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Dupilumab má nota með eða án barkstera til útvortis notkunar. Nota má útvortis calcineurin-hemla, en 

takmarka ætti notkun þeirra fyrir erfið líkamssvæði eins og andlit, háls, húðfellingar og kynfærasvæði. 

 

Íhuga skal að hætta meðferð hjá sjúklingum sem ekki hafa sýnt svörun eftir 16 vikna meðferð við 

ofnæmishúðbólgu. Sumir sjúklingar sem í upphafi sýna hlutasvörun geta síðar haft ávinning af 

áframhaldandi meðferð lengur en í 16 vikur. Ef nauðsynlegt er að gera hlé á meðferð með dupilumabi, 

geta sjúklingar samt hafið meðferð að nýju. 
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Astmi 

 

Fullorðnir og unglingar 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir fullorðna og unglinga (12 ára og eldri) er: 

• Upphafsskammtur er 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) sem fylgt er eftir með 200 mg sem 

gefið er á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

• Hjá sjúklingum með svæsinn astma og sem nota barkstera til inntöku eða sjúklingum með 

svæsinn astma sem eru samtímis með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu eða hjá 

fullorðnum sem samtímis eru með svæsna, langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi er 

upphafsskammtur 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) sem fylgt er eftir með 300 mg sem gefin 

eru á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára er tilgreindur í töflu 4. 

 

Tafla 4: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 til 11 ára með astma  

Líkamsþyngd Upphafs skammtur og skammtar í kjölfarið 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn (6 til 11 ára) með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu samkvæmt samþykktri 

ábendingu er ráðlagður skammtur samkvæmt töflu 2.  

 

Sjúklingar sem fá barkstera til inntöku samhliða geta minnkað steraskammtinn þegar klínískur bati 

með dupilumabi hefur komið fram (sjá kafla 5.1). Draga á úr notkun stera smám saman (sjá kafla 4.4). 

 

Dupilumab er ætlað til langtímameðferðar. A.m.k. árlega skal íhuga þörfina á áframhaldandi meðferð 

á grundvelli mats læknis á astmastjórn sjúklingsins. 

 

Skammtur sem gleymist  

 

Ef vikulegur skammtur gleymist, á að gefa hann eins fljótt og unnt er og hefja nýja skammtaáætlun út 

frá þeirri dagsetningu. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 2 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að bíða þangað til kemur að næsta skammti samkvæmt upprunarlegri 

áætlun. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 4 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að gefa skammtinn og byrja á nýrri áætlun frá þeim degi. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

 

Aldraðir (≥ 65 ára) 

Aðlögun skammta er ekki ráðlögð fyrir aldraða sjúklinga (sjá kafla 5.2). 
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Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er þörf á aðlögun skammta hjá sjúklingum með væga til miðlungsmikla skerðingu á 

nýrnastarfsemi. Mjög takmörkuð gögn liggja fyrir hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi 

(sjá kafla 5.2). 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Engin gögn liggja fyrir um sjúklinga með skerðingu á lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2). 

 

Líkamsþyngd 

Aðlögun skammta vegna líkamsþyngdar er ekki ráðlögð hjá sjúklingum með astma, 12 ára eða eldri, 

eða sjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu (sjá kafla 5.2). 

 

Börn 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með líkamsþyngd 

< 5 kg. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með svæsinn astma yngri en 

6 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Lyfjagjöf 

 

Til notkunar undir húð. 

 

Dupilumab áfylltur lyfjapenni er ekki ætlaður til notkunar hjá börnum yngri en 12 ára. Ráðlagt er að 

nota dupilumab áfylltu sprautuna hjá börnum 6 mánaða til 11 ára með ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Dupilumab er gefið með inndælingu undir húð í læri eða kvið, að undanskildu 5 cm svæði umhverfis 

naflann. Ef einhver annar gefur inndælinguna má einnig nota upphandlegg. 

 

Hver áfyllt sprauta og hver áfylltur lyfjapenni er einnota. 

 

Til að gefa 400 mg upphafsskammtinn skal gefa tvær 200 mg inndælingar, hvora á eftir annarri, á 

mismunandi stungustaði. 

 

Ráðlagt er að skipta um stungustað við hverja inndælingu. Dupilumab má ekki sprauta í húð sem er 

aum, sködduð eða með mari eða örum. 

 

Sjúklingur getur sjálfur sprautað dupilumabi eða umönnunaraðili sjúklings getur gefið dupilumab ef 

læknirinn telur það viðeigandi. Sjúklingar og/eða umönnunaraðilar eiga að fá viðeigandi þjálfun fyrir 

undirbúning og gjöf dupilumabs fyrir notkun í samræmi við notkunarleiðbeiningarnar sem eru aftast í 

fylgiseðlinum. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Rekjanleiki 

 

Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 

með skýrum hætti. 
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Bráð versnun astma 

 

Ekki skal nota dupilumab til meðferðar á einkennum bráðaastma eða bráðri versnun. Ekki skal nota 

dupilumab til meðferðar á bráðum berkjukrampa eða astmafári (status asthmaticus). 

 

Barksterar 

 

Ekki skal hætta skyndilega notkun altækra barkstera, til útvortis notkunar eða til innöndunar þegar 

meðferð með dupilumabi er hafin. Minnkun skammts barkstera, ef við á, skal gerð smám saman og 

undir beinu eftirliti læknis. Minnkun skammts barkstera getur valdið altækum fráhvarfseinkennum 

og/eða afhjúpað kvilla sem áður voru bældir af altækri barksterameðferð. 

 

Bólgulífmerki af tegund 2 geta verið bæld við notkun altækra barkstera. Íhuga skal það við ákvörðun á 

ástandi tegundar 2 hjá sjúklingum sem nota barkstera til inntöku (sjá kafla 5.1). 

 

Ofnæmi 

 

Ef altæk ofnæmisviðbrögð (bráð eða seinkuð) koma fyrir skal tafarlaust hætta lyfjagjöf dupilumabs og 

hefja viðeigandi meðferð. Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og 

sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum. Bráðaofnæmiskast og ofnæmisbjúgur hafa komið fram frá 

nokkrum mínútum til sjö dögum eftir inndælingu dupilumabs (sjá kafla 4.8). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

 

Við notkun dupilumabs hjá fullorðnum sem tóku þátt í þróunaráætlun vegna astma, hefur verið 

tilkynnt um lungnabólgu með ofnæmishnúðageri (eosinophilic granulomatosis). Við notkun 

dupilumabs og lyfleysu hjá fullorðnum sem voru einnig með astma og tóku þátt í þróunaráætlun vegna 

langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi hefur verið tilkynnt um æðabólgu sem samrýmist 

ofnæmishnúðageri. Læknar skulu vera vakandi vegna útbrota af völdum æðabólgu, versnandi 

einkenna frá lungum, hjartakvillum og/eða taugakvillum sem koma fram hjá sjúklingum með fjölgun 

rauðkyrninga. Hjá sjúklingum sem fá meðferð við astma getur komið fram alvarleg, altæk fjölgun 

rauðkyrninga sem stundum kemur fram með klínískum einkennum lungnabólgu með 

ofnæmishnúðageri sem eru kvillar sem oft eru meðhöndlaðir með altækum barksterum. Þessi tilvik má 

venjulega, en ekki alltaf, tengja minnkaðri meðferð með barksterum til inntöku. 

 

Ormasýking 

 

Sjúklingar með þekktar ormasýkingar voru útilokaðir frá þátttöku í klínískum rannsóknum. Dupilumab 

gæti haft áhrif á ónæmissvörun gegn ormasýkingum með því að hamla IL-4/IL-13 merkjagjöf. 

Sjúklingar sem eru fyrir með ormasýkingar eiga að fá meðferð áður en lyfjagjöf með dupilumabi hefst. 

Ef sjúklingar verða sýktir meðan þeir fá meðferð með dupilumabi og svara ekki meðferð við 

ormasýkingum skal hætta meðferð með dupilumabi þar til sýkingin gengur til baka. Greint var frá 

tilfellum njálgs hjá börnum 6 til 11 ára sem tóku þátt í þróunaráætluninni vegna astma hjá börnum (sjá 

kafla 4.8). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

 

Greint hefur verið frá tilvikum sem tengjast táru- og glærubólgu við notkun dupilumabs, aðallega hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Nokkrir sjúklingar greindu frá sjóntruflunum (t.d. þokusjón) í 

tengslum við táru- og glærubólgu (sjá kafla 4.8). 

 

Ráðleggja á sjúklingum að tilkynna heilbrigðisstarfsmanni nýtilkomin eða versnandi einkenni í 

augum. Sjúklingar sem fá meðferð með dupilumabi og fá tárubólgu sem gengur ekki til baka eftir 

hefðbundna meðferð, eða ef teikn og einkenni benda til glærubólgu, eiga að gangast undir skoðun hjá 

augnlækni eftir því sem við á (sjá kafla 4.8). 
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Sjúklingar með astma samhliða 

 

Sjúklingar sem fá dupilumab sem einnig eru með astma skulu ekki aðlaga eða stöðva astmameðferðina 

nema ráðfæra sig við lækninn. Fylgjast skal vandlega með sjúklingum sem eru með astma samhliða 

eftir að meðferð með dupilumabi er hætt.  

 

Bólusetningar 

 

Forðast á notkun lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna samhliða dupilumabi þar sem ekki hefur verið 

sýnt fram á klínískt öryggi eða verkun. Ráðlagt er að sjúklingar séu upplýstir um ónæmisaðgerðir með 

lifandi og lifandi veikluðum bóluefnum í samræmi við gildandi leiðbeiningar um ónæmisaðgerðir áður 

en meðferð með dupilumabi er hafin. Engar klínískar upplýsingar liggja fyrir sem styðja við 

nákvæmari leiðbeiningar fyrir gjöf lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna hjá sjúklingum sem fá 

meðferð með dupilumabi. Ónæmissvörun við TdaP bóluefni (T frumu-háð) og bóluefni með 

meningokokkafjölsykru var metin (sjá kafla 4.5).  

 

Natríuminnihald 

 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) af natríum í hverjum 200 mg skammti, þ.e.a.s. er 

sem næst natríumlaust. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Ónæmissvörun við bólusetningu var metin í rannsókn þar sem sjúklingar með ofnæmishúðbólgu fengu 

meðferð vikulega í 16 vikur með 300 mg af dupilumabi. Eftir 12 vikna lyfjagjöf með dupilumabi voru 

sjúklingar bólusettir með TdaP bóluefni (T-frumuháð) og bóluefni með meningokokkafjölsykru (T-

frumuóháð) og ónæmissvörun var metin 4 vikum síðar. Mótefnasvörun við bæði stífkrampabóluefni 

og bóluefni með meningokokkafjölsykru var svipuð hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 

dupilumabi og sjúklingum sem fengu lyfleysu. Engar milliverkanir milli bóluefna sem ekki eru lifandi 

og dupilumabs sáust í rannsókninni. 

 

Þess vegna mega sjúklingar sem eru á meðferð með dupilumabi fá samhliða bóluefni sem er óvirkjað 

eða ekki lifandi. Sjá kafla 4.4 varðandi upplýsingar um lifandi bóluefni. 

 

Í klínískri rannsókn hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu voru áhrif dupilumabs á lyfjahvörf CYP 

hvarfefna metin. Upplýsingunum sem var safnað í þessari rannsókn bentu ekki til klínískt marktækra 

áhrifa dupilumabs á virkni CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 eða CYP2C9. 

 

Ekki er búist við að dupilumab hafi áhrif á lyfjahvörf lyfja sem gefin eru samhliða. Á grundvelli 

þýðisgreiningar höfðu lyf sem algengt er að gefin séu samhliða engin áhrif á lyfjahvörf dupilumabs hjá 

sjúklingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun dupilumabs á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda 

hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Dupilumab skal aðeins nota á 

meðgöngu ef mögulegur ávinningur réttlætir mögulega áhættu fyrir fóstrið. 

 

Brjóstagjöf 

 

Ekki er þekkt hvort dupilumab skilst út í brjóstamjólk eða frásogast í blóðrás eftir inntöku. Vega þarf 

og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli 

matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með dupilumabi. 
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Frjósemi 

 

Dýrarannsóknir sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Dupilumab hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Samantekt á öryggi 

 

Algengustu aukaverkanir hjá þeim sem eru með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi eru viðbrögð á stungustað (felur í sér roða, bjúg, kláða, verk og þrota), 

tárubólga, ofnæmistárubólga, liðverkir, herpessýking í munni og fjölgun rauðkyrninga. Einnig var 

greint frá mari á stungustað sem aukaverkun hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda. Í 

mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá sermissótt, sermissóttarlíkum viðbrögðum, 

bráðaofnæmisviðbrögðum og glærubólgu með sárum (ulcerative keratitis) (sjá kafla 4.4). 

 

Tafla yfir aukaverkanir 

 

Öryggisupplýsingarnar fyrir dupilumab í töflu 5 voru aðallega fengnar úr 12 slembuðum samanburðar-

rannsóknum með lyfleysu, þ.m.t. hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi. Þessar rannsóknir tóku til 4.206 sjúklinga sem fengu dupilumab og 

2.326 sjúklinga sem fengu lyfleysu á samanburðartímabilinu og eru dæmigerðar fyrir 

heildaröryggisupplýsingar fyrir dupilumab. 

 

Í töflu 5 eru aukaverkanir sem sáust í klínískum rannsóknumofnæmishúðbólg og/eða eftir 

markaðssetningu, eftir líffæraflokki og tíðni, samkvæmt eftirfarandi tíðniflokkun: mjög algengar 

(≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 

til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Aukaverkanir eru taldar upp eftir minnkandi 

alvarleika innan hvers tíðniflokks. 

 

Tafla 5: Listi yfir aukaverkanir  

MedDRA 

flokkun eftir 

líffærum 

Tíðni Aukaverkun 

Sýkingar af völdum 

sýkla og sníkjudýra 

Algengar Tárubólga* 

Herpessýking í munni*  

Blóð og eitlar Algengar Fjölgun rauðkyrninga 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar 

Mjög sjaldgæfar 

 

Ofnæmisbjúgur# 

Bráðaofnæmiskast 

Sermissótt 

Sermissóttarlík viðbrögð 

Augu Algengar 

Sjaldgæfar 

 

 

 

Mjög sjaldgæfar 

Ofnæmistárubólga* 

Glærubólga*# 

Hvarmabólga*† 

Kláði í augum*† 

Augnþurrkur*† 

Glærubólga með sárum*†# 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar Andlitsútbrot# 

Stoðkerfi og 

bandvefur 

Algengar Liðverkir# 

Almennar 

aukaverkanir og 

aukaverkanir á 

íkomustað 

Algengar 

 

 

Viðbrögð á stungustað (þ.m.t. roði, bjúgur, kláði, 

verkur, þroti og mar) 
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*augnkvillar og herpessýking í munni komu fyrst og fremst fram í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. 
†augnkláði og hvarmabólga voru algeng og glærubólga með sárum var sjaldgæf í rannsóknum á 

ofnæmishúðbólgu. 
#tilkynning eftir markaðssetningu. 

 

Lýsing á völdum aukaverkunum 

 

Ofnæmi 

Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum 

eftir gjöf dupilumabs (sjá kafla 4.4). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

Táru- og glærubólga kom oftar fyrir hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 

samanborið við lyfleysu í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. Flestir sjúklingar með táru- eða 

glærubólgu náðu bata eða voru á batavegi meðan á meðferðartímanum stóð. Eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni á ofnæmishúðbólgu (AD-1225) var hlutfall fyrir bæði tárubólgu og 

glærubólgu svipað því sem kom fram hjá hópnum sem fékk dupilumab í samanburðarrannsóknum 

með lyfleysu á bráðofnæmishúðbólgu. Tíðni táru- og glærubólgu var lág hjá sjúklingum með astma og 

var svipuð í hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Hjá sjúklingum með langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi og sjúklingum með hnúðaskæning var tíðni tárubólgu hærri fyrir 

dupilumab en lyfleysu en þó lægri en hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Ekki var greint frá 

glærubólgu í þróunaráætlununum fyrir langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi eða fyrir 

hnúðaskæning. Tíðni tárubólgu var lág hjá sjúklingum með rauðkyrningabólgu í vélinda og svipuð hjá 

hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Ekki var greint frá glærubólgu í þróunaráætluninni fyrir 

rauðkyrningabólgu í vélinda (sjá kafla 4.4). 

 

Herpesexem (eczema herpeticum) 

Greint var frá herpesexemi hjá < 1% í hópnum sem fékk dupilumab og < 1% í hópnum sem fékk 

lyfleysu í 16 vikna rannsóknum á einlyfjameðferð hjá fullorðnum vegna ofnæmishúðbólgu. Í 52 vikna 

rannsókninni með dupilumabi + útvortis barksterameðferð hjá fullorðnum vegna ofnæmishúðbólgu var 

greint frá herpesexemi hjá 0,2% í hópnum sem fékk dupilumab + útvortis barkstera og 1,9% í hópnum 

sem fékk lyfleysu + útvortis barkstera. Þetta hlutfall hélst stöðugt eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

Hjá sjúklingum sem fengu dupilumab var meðalfjölgun rauðkyrninga frá upphafsgildi meiri 

samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu fyrir ábendingarnar ofnæmishúðbólga, astmi og langvinn 

nef- og skútabólga með sepageri í nefi. Fjöldi rauðkyrninga minnkaði nærri því að upphafsgildum 

meðan á rannsóknarmeðferð stóð og náði upphafsgildum í opnu astmaframhaldsrannsókninni á öryggi 

(TRAVERSE). Meðalgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði niður fyrir upphafsgildi í viku 20 og var 

viðhaldið í allt að 3 ár í opnu langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). Samanborið við lyfleysu 

sást engin aukning á meðalgildum rauðkyrninga í blóði fyrir hnúðaskæning (PRIME og PRIME2). 

Meðaltal og miðgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði nánast niður í upphafsgildi eða hélst undir 

upphafsgildi hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hlutar A og B) meðan á 

rannsóknarmeðferð stóð. 

 

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga vegna meðferðar (≥ 5.000 frumur/míkról) hjá < 3% sjúklinga 

sem fengu meðferð með dupilumabi og hjá < 0,5% sjúklinga sem fengu lyfleysu (SOLO1, SOLO2, 

AD-1021, DRI12544, QUEST og VOYAGE; SINUS-24 og SINUS-52, PRIME og PRIME2 

rannsóknir; TREET hlutar A og B). 

 

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga (≥5.000 frumur/míkról) hjá 8,4% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi og hjá 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu í rannsókn AD-1539, þar sem miðgildi fjölda 

rauðkyrninga lækkaði niður fyrir upphafsgildi í lok meðferðar. 
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Sýkingar 

Í 16 vikna klínísku rannsóknunum á einlyfjameðferð hjá fullorðnum við ofnæmishúðbólgu var greint 

frá alvarlegum sýkingum hjá 1,0% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,5% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi. Í 52 vikna CHRONOS rannsókninni hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu var 

greint frá alvarlegum sýkingum hjá 0,6% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,2% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi. Tíðni alvarlegra sýkinga hélst stöðug eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

Engin hækkun kom fram á heildartíðni sýkinga við meðferð með dupilumabi samanborið við lyfleysu í 

samantekt á öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á astma. Í 24 vikna samantekt á 

öryggisupplýsingum var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1% sjúklinga sem fengu meðferð með 

dupilumabi og 1,1% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Í 52 vikna QUEST rannsókninni var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,4% sjúklinga sem 

fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Í 

52 vikna SINUS-52 rannsókninni var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 1,3% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi og hjá 1,3% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á hnúðaskæningi. Í samantekt á öryggisupplýsingum 

var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,3% 

sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Samkvæmt samantekt á öryggisupplýsingum úr TREET rannsóknunum (hlutar A og B) á 

rauðkyrningabólgu í vélinda var heildartíðni sýkinga tölulega hærri með dupilumabi (32,0%) 

samanborið við lyfleysu (24,8%). Í 24 vikna samantekt á öryggisupplýsingum var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 0,5% sjúklinga sem fengu dupilumab og 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Mótefnamyndun 

Eins og við á um öll prótein til lækninga er möguleiki á mótefnamyndun með dupilumabi. 

 

Mótefnasvörun gegn lyfinu var yfirleitt ekki tengd áhrifum á útsetningu fyrir dupilumabi, öryggi eða 

verkun.  

 

U.þ.b. 5% sjúklinga með ofnæmishúðbólgu, astma eða langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í 

nefi sem fengu meðferð með dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 52 vikur fengu mótefnasvörun gegn 

dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 2% höfðu hlutleysandi 

mótefni. Svipaðar niðurstöður sáust hjá fullorðnum sjúklingum með hnúðaskæning sem fengu 

dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, börnum (6 mánaða til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu 

sem fengu dupilumab 200 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 4 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna fresti í 

16 vikur og börnum (6-11 ára) með astma sem fengu dupilumab 100 mg á 2 vikna fresti eða 200 mg á 

2 vikna fresti í 52 vikur. Svipuð mótefnasvörun kom fram hjá fullorðnum sjúklingum með 

bráðofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi í allt að 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

U.þ.b. 16% unglinga með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 300 mg eða 200 mg á 2 vikna fresti 

í 16 vikur mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 3% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu 

og u.þ.b. 5% höfðu hlutleysandi mótefni. 

 

U.þ.b. 9% sjúklinga með astma sem fengu meðferð með dupilumab 200 mg á 2vikna fresti í 52 vikur 

mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 4% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 

4% höfðu hlutleysandi mótefni. 
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U.þ.b. 1% sjúklinga með rauðkyrningabólgu í vélinda sem fengu dupilumab 300 mg vikulega eða 

300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, mynduðu mótefni gegn dupilumabi; 0% sýndu viðvarandi 

mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 0,5% hafði hlutleysandi mótefni. 

 

Án tillits til aldurs eða þýðis, voru allt að 4% sjúklinga í lyfleysuhópunum jákvæðir fyrir mótefnum 

gegn dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 1% hafði 

hlutleysandi mótefni. 

 

Minna en 1% sjúklinga sem fengu dupilumab í samþykktum skömmtum sýndu meiri mótefnasvörun 

gegn lyfinu í tengslum við minnkaða útsetningu og verkun. Að auki var einn sjúklingur með sermissótt 

og einn með sermissóttarlík viðbrögð (< 0,1%) í tengslum við meiri mótefnasvörun gegn lyfinu (sjá 

kafla 4.4). 

 

Börn  

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 250 sjúklingum á aldrinum 12 til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1526). Öryggi dupilumabs hjá þessum 

sjúklingum sem var fylgst með á 16 vikna tímabili var svipað því öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 367 sjúklingum á aldrinum 6 til 11 ára með svæsna 

ofnæmishúðbólgu (AD-1652). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera hjá 

þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því öryggi sem kom fram í rannsóknum á 

ofnæmishúðbólgu hjá unglingum og fullorðnum. 

 

Börn 6 mánaða til 5 ára 

Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera var metið í rannsókn á 161 sjúklingi á 

aldrinum 6 mánaða til 5 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu, þ.m.t. undirhópur 

124 sjúklinga með svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1539). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun 

útvortis barkstera hjá þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því  öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum og börnum á aldrinum 6 til 17 ára. 

 

Astmi 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Alls voru 107 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með astma sem tóku þátt í 52 vikna QUEST 

rannsókninni. Öryggið var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 

 

Langtímaöryggi dupilumabs var metið hjá 89 sjúklingum á unglingsaldri sem tóku þátt í opinni 

framhaldsrannsókn á miðlungsmiklum eða svæsnum astma (TRAVERSE). Í rannsókninni var 

sjúklingum fylgt eftir í allt að 96 vikur. Öryggi dupilumabs í TRAVERSE var í samræmi við öryggð 

sem kom fram í lykilrannsóknum á meðferð við astma sem stóð yfir í allt að 52 vikur.  

 

Börn 6 til 11 ára 

Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma (VOYAGE) var greint frá njálg sem 

viðbótaraukaverkun hjá 1,8% (5 sjúklingar) í hópnum sem fékk dupilumab og engum í 

lyfleysuhópnum. Öll tilfelli njálgs voru væg til miðlungsmikil og sjúklingar náðu bata með meðferð 

við ormasýkingu án þess að meðferð með dupilumabi væri hætt.  

 

Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma var greint frá fjölgun rauðkyrninga 

(rauðkyrningar í blóði ≥ 3.000 frumur/míkról eða talið sem aukaverkun af rannsóknarlækni) hjá 6,6% í 

hópnum sem fékk dupilumab og hjá 0,7% í lyfleysuhópnum. Flest tilfelli fjölgunar rauðkyrninga voru 
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væg til miðlungsmikil og án klínískra einkenna. Þessi tilfelli voru tímabundin, minnkuðu með 

tímanum og leiddu ekki til þess að meðferð með dupilumabi væri hætt. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Alls tóku 99 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með rauðkyrningabólgu í vélinda þátt í TREET 

rannsóknunum (hlutar A og B). Öryggi var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 

 

Langtímaöryggi 

 

Ofnæmishúðbólga 

Öryggi dupilumabs + útvortis barkstera (CHRONOS) út viku 52 hjá fullorðnum sjúklingum með 

ofnæmishúðbólgu var í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 16. Langtímaöryggi dupilumabs 

var metið í opinni framhaldsrannsókn hjá sjúklingum á aldrinum 6 mánaða til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1434). Öryggi dupilumabs hjá sjúklingum sem var 

fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram í viku 16 í AD-1526, AD-1652 og AD-1539 

rannsóknunum. Langtímaöryggi dupilumabs sem kom fram hjá börnum og unglingum var í samræmi 

við öryggi sem kom fram hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu. 

 

Í 3. stigs, fjölsetra, opinni framhaldsrannsókn (AD-1225) var langtímaöryggi við endurtekna skammta 

dupilumabs metið hjá 2.677 fullorðnum með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu sem fengu 

300 mg skammt vikulega (99,7%), þ.m.t. voru 357 sem luku a.m.k 148 vikum í rannsókninni. 

Langtímaörygg sem kom fram í rannsókninni sem stóð yfir í allt að 3 ár var yfirleitt í samræmi við 

öryggi dupilumabs sem kom fram í samanburðarrannsóknum. 

 

Astmi 

Öryggi dupilumabs í 96 vikna rannsókn á langtímaöryggi (TRAVERSE) var í samræmi við það öryggi 

sem kom fram í lykilrannsóknum á astma sem stóðu yfir í allt að 52 vikur. 

 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi 

Öryggi dupilumabs út viku 52 hjá fullorðnum með langvinna skútabólgu með sepageri í nefi var í 

samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Öryggi dupilumabs út viku 52 var yfirleitt í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Engin sértæk meðferð er við ofskömmtun dupilumabs. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgjast með 

sjúklingnum með tilliti til teikna eða einkenna aukaverkana og hefja tafarlaust viðeigandi meðferð við 

einkennum. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Önnur húðlyf, lyf við húðbólgu önnur en barksterar, ATC-flokkur: D11AH05. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Verkunarháttur 

 

Dupilumab er raðbrigða manna IgG4 einstofna mótefni sem hamlar interleukin-4 og interleukin-13 

merkjagjöf. Dupilumab hamlar IL-4 merkjagjöf í gegnum tegundar I viðtaka (IL-4Rα/γc) og bæði IL-4 

og IL-13 merkjagjöf í gegnum tegundar II viðtaka (IL-4Rα/IL-13Rα). 

IL-4 og IL-13 eru aðal frumuboðar bólgusjúkdóma af tegund 2 hjá mönnum svo sem 

ofnæmishúðbólgu, astma og langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Með því að hamla 

ferli IL-4/IL-13 með dupilumabi hjá sjúklingum dregur úr mörgum bólguboðum af tegund 2.  

 

Lyfhrif 

 

Í klínískum rannsóknum á ofnæmishúðbólgu var meðferð með dupilumabi tengd minnkaðri þéttni 

ónæmislífmerkja af tegund 2 frá upphafsgildi, eins og hvað varðar hóstarkirtil og virkjunarstýrðan 

efnatoga (TARC/CCL17), heildar IgE í sermi og sértæks ofnæmisvaka IgE í sermi. Greint var frá 

minnkun laktatdehydrogenasa, lífmerkis sem tengist virkni og alvarleika ofnæmishúðbólgu, hjá 

fullorðnum og unglingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi. 

 

Í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum sjúklingum og unglingum með astma minnkaði meðferð með 

dupilumabi marktækt FeNO og þéttni eotaxins-3, heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE, TARC og 

periostins, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. 

Þessi minnkun bólgulífmerkja af tegund 2 var sambærileg fyrir meðferðaráætlanir með 200 mg á 

2 vikna fresti og 300 mg á 2 vikna fresti. Í klínískum rannsóknum hjá börnum (6 til 11 ára) með astma, 

minnkaði meðferð með dupilumabi marktækt FeNO og þéttni heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE 

og TARC, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. Lífmerkin voru nærri 

hámarksbælingu eftir meðferð í 2 vikur, nema fyrir IgE sem minnkaði hægar. Þessi áhrif héldust allan 

meðferðartímann.  

 

Verkun og öryggi í meðferð við ofnæmishúðbólgu 

 

Unglingar með ofnæmishúðbólgu (12 til 17 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumab einlyfjameðferðar hjá unglingum var metið í fjölsetra, slembaðri, 

tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1526) hjá 251 unglingi á aldrinum 12 til 17 ára 

með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD), skilgreint samkvæmt IGA (Investigator’s 

Global Assessment) skori ≥ 3 í heildarmati á skemmdum vegna ofnæmishúðbólgu á alvarleikaskala 

0 - 4, samkvæmt EASI skori ≥ 16 á skala 0 - 72 og lágmarkshluta líkamsyfirborðs með sjúkdómi 

≥ 10%. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ófullnægjandi fyrri svörun við útvortis lyfjum. 

 

Sjúklingar fengu dupilumab gefið með inndælingu undir húð ýmist sem: 1) upphafsskammt fyrir þá sem 

í upphafi voru < 60 kg; 400 mg af dupilumabi (tvær 200 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 200 mg á 

2 vikna fresti eða upphafsskammt fyrir þá sem í upphafi voru > 60 kg; 600 mg af dupilumabi (tvær 

300 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 2 vikna fresti; eða 2) upphafsskammt sem var 600 mg 

af dupilumabi (tvær 300 mg inndælingar) á degi 1 og síðan 300 mg á 4 vikna fresti óháð líkamsþyngd í 

upphafi; eða 3) samsvarandi lyfleysu. Ef þörf var á að ná stjórn á óbærilegum einkennum máttu 

sjúklingar fá bráðameðferð samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknisins. Litið var svo á að sjúklingar sem 

fengu bráðameðferð svöruðu ekki meðferð 

 

Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 14,5 ár, miðgildi líkamsþyngdar var 59,4 kg, 41,0% voru 

konur, 62,5% voru af hvítum kynstofni, 15,1% af asískum kynstofni og 12,0% voru af svörtum 

kynstofni. Við upphaf höfðu 46,2% sjúklinganna IGA upphafsskor 3 (miðlungsmikil 

ofnæmishúðbólga), 53,8% sjúklinga höfðu IGA upphafsskor 4 (veruleg ofnæmishúðbólga), meðaltal 

líkamsyfirborðs sem var með sjúkdómi var 56,5% og 42,4% hjá sjúklingum sem áður höfðu fengið 

altæka ónæmisbælandi meðferð. Við upphaf var einnig EASI meðalskor 35,5; vikulegt meðalskor 

kláða við upphaf samkvæmt tölulegum röðunarkvarða; NRS var 7,6; meðalskor POEM við upphaf var 

21,0 og meðaltal CDLQI (Children Dermatology Life Quality Index) við upphaf var 13,6. Í heildina 

höfðu 92,0% sjúklinga a.m.k. einn ofnæmiskvilla samtímis; 65,6% höfðu ofnæmiskvef, 53,6% höfðu 

astma og 60,8% höfðu fæðuofnæmi. 
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Samsettir aðalendapunktar voru hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“) með 

minnkun um 2 punkta og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% samkvæmt EASI (EASI-75) frá 

upphafsgildi að viku 16.  

 

Klínísk svörun 

 

Niðurstöður verkunar eftir viku 16 fyrir rannsókn á ofnæmishúðbólgu hjá unglingum eru kynntar í 

töflu 6. 

 

Tafla 6: Niðurstöður verkunar dupilumab rannsóknar hjá unglingum með ofnæmishúðbólgu 

eftir viku 16 (FAS) 

 AD-1526(FAS)a 

 Lyfleysa 

 

Dupilumab  

200 mg (< 60 kg) og  

300 mg (≥ 60 kg)  

aðra hverja viku 

Slembiraðaðir sjúklingar 85a 82a 

IGA 0 eða 1b, % svarendac 2,4% 24,4%d 

EASI-50, % svarendac 12,9% 61,0%d 

EASI-75, % svarendac 8,2% 41,5%d 

EASI-90, % svarendac 2,4% 23,2%d 

EASI, LS meðaltals % breyting frá grunnlínu (+/-SE) -23,6% 

(5,49) 

-65,9%d 

(3,99) 

NRS skor fyrir kláða, LS meðaltals % breyting frá 

grunnlínu (+/- SE) 

-19,0% 

(4,09) 

-47,9%d 

(3,43) 

NRS skor fyrir kláða (> 4-punkta ávinningur),  

% svarendac  
4,8% 36,6%d 

CDLQI, LS meðaltalsbreyting frá grunnlínu 

(+/-SE) 

-5,1 

(0,62) 

-8,5d 

(0,50) 

CDLQI, (≥ 6-punkta ávinningur), % svarenda 19,7% 60,6%e 

POEM, LS meðaltalsbreyting frá grunnlínu 

(+/- SE) 

-3,8 

(0,96) 

-10,1d 

(0,76) 

POEM, (≥ 6-punkta ávinningur), % svarenda 9,5% 63,4%e 
a heildar greiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
b svarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 (“hreint” eða “nánast hreint”) með minnkun um 

≥ 2 punkta á IGA skala 0-4. 
c sjúklingar sem fengu bráðameðferð eða þar sem upplýsingar vantar voru taldir sem einstaklingar sem ekki svara 

meðferð (58,8% í lyfleysuhópnum og 20,7% í dupilumab hópnum).  
dp-gildi < 0,0001 (tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð 
enafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá lyfleysu þurfti bráðameðferð (útvortis barkstera, 

altæka barkstera eða altæk ónæmisbælandi lyf sem ekki voru sterar) samanborið við dupilumab hópinn 

(58,8% og 20,7%, tilgreint í sömu röð). 

 

Marktækt stærra hlutfall sjúklinga sem var skembiraðað til að fá dupilumab fékk skjótan ávinning 

samkvæmt NRS skori fyrir kláða samanborið við lyfleysu (skilgreint sem minnkun um ≥ 4 punkta 

strax í viku 4; tölugildi p < 0,001) og hlutfall sjúklinga sem svaraði samkvæmt NRS skori fyrir kláða 

hélt áfram að vaxa út meðferðartímabilið. 

 

Tilkynningar um einkenni sjúklinga í dupilumab hópnum sýndu marktæka breytingu til batnaðar á 

áhrifum ofnæmishúðbólgu á svefn og heilsutengd lífsgæði metin samkvæmt POEM og CDLQI skori 

eftir 16 vikur, samanborið við lyfleysu. 

 

Langtímaverkun dupilumabs hjá unglingum með miðlungsmikla til svæsna ofnæmishúðbólgu, sem 

höfðu tekið þátt í fyrri klínískum rannsóknum var metin í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). 

Upplýsingar um verkun úr rannsókninni benda til að klínískum ávinningi sem náð var eftir viku 16 

væri viðhaldið í viku 52. 
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Börn (6 til 11 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs ásamt TCS (útvortis barksterameðferð) hjá börnum voru metin í 

fjölsetra, slembaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1652) með 367 börnum 6 til 

11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu skilgreinda samkvæmt IGA skori 4 (skor 0 til 4), EASI skori 

≥ 21 (skor 0 til 72) og lágmarksyfirborði með sjúkdómi ≥ 15%. Sjúklingar sem tóku þátt í 

rannsókninni voru áður með ófullnægjandi svörun við staðbundinni lyfjagjöf. Þátttaka var lagskipt 

eftir þyngd í upphafi (< 30 kg; ≥ 30 kg). 
 

Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab aðra hverja viku + TCS og voru < 30 kg við upphaf fengu 

200 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 100 mg aðra hverja viku frá viku 2 til viku 14, og sjúklingar 

sem voru ≥ 30 kg við upphaf fengu 400 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 200 mg aðra hverja viku 

frá viku 2 til viku 14. Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab á fjögurra vikna fresti + TCS fengu 

600 mg upphafsskammt á degi 1, síðan 300 mg á fjögurra vikna fresti frá viku 4 til viku 12 óháð 

þyngd.  

 

Í rannsókninni var meðalaldur 8,5 ár, miðgildi þyngdar var 29,8 kg, 50,1% sjúklinga voru kvenkyns, 

69,2% voru hvítir, 16,9% svartir og 7,6% asískir. Við upphaf var yfirborð með sjúkdómi að meðaltali 

57,6%, og 16,9% höfðu áður fengið altæka ónæmisbælandi meðferð sem ekki innihélt stera. Einnig 

var meðalupphafsskor EASI 37,9 og vikulegt meðalskor með tilliti til mikils daglegs kláða var 7,8 á 

skalanum 0-10, meðalupphafsskor SCORAD var 73,6, upphafsskor POEM var 20,9 og meðalskor 

CDLQI var 15,1. Alls höfðu 91,7% þátttakenda a.m.k. einn ofnæmiskvilla samhliða; 64,4% voru með 

fæðuofnæmi, 62,7% voru með önnur ofnæmi, 60,2% voru með ofnæmisnefkvef og 46,7% voru með 

astma. 

 

Viðbótaraðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“) 

með minnkun um a.m.k. 2 punkta og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% á EASI (EASI-75) í 

viku 16.  

 

Klínísk svörun 

 

Tafla 7 sýnir niðurstöður lagskiptingar eftir þyngd við samþykkta skammta. 

 

Tafla 7: Niðurstöður verkunar dupilumabs ásamt TCS (útvortis barksterum) í AD-1652 í viku 

16 (FAS)a 

 Dupilumab 

300 mg fjórðu 

hverja viku d 

+ TCS 

Lyfleysa 

 +TCS 

Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku e 

+ TCS 

Lyfleysa 

+ TCS 

(N=122) (N=123) (N=59) (N=62) 

 ≥ 15 kg ≥ 15 kg ≥ 30 kg ≥ 30 kg 

IGA 0 eða 1b, % svarenda,c 32,8%f 11,4% 39,0%h 9,7% 

EASI-50, % svarenda,c 91,0%f 43,1% 86,4%g 43,5% 

EASI-75, % svarenda,c 69,7%f 26,8% 74,6%g 25,8% 

EASI-90, % svarenda,c 41,8%f 7,3% 35,6%h 8,1% 

EASI, LS meðaltals % breyting frá 

upphafsgildi (+/-SE) 
-82,1%f 

(2,37) 

-48,6% 

(2,46) 

-80,4%g 

(3,61) 

-48,3% 

(3,63) 

NRS skor fyrir kláða, LS meðaltals % 

breyting frá grungildi (+/- SE) 
-54,6%f 

(2,89) 

-25,9% 

(2,90) 

-58,2%g 

(4,01) 

-25,0% 

(3,95) 

NRS skor fyrir kláða (≥ 4-punkta 

ávinningur), % svarenda,c 
50,8%f 12,3% 61,4%g 12,9% 

CDLQI, LS meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE) 
-10,6f 

(0,47) 

-6,4 

(0,51) 

-9,8g 

(0,63) 

-5,6 

(0,66) 
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CDLQI, (≥ 6-punkta ávinningur), % 

svarenda 
77,3%g 38,8% 80,8%g 35,8% 

POEM, LS meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/- SE) 
-13,6f 

(0,65) 

-5,3 

(0,69) 

-13,6g 

(0,90) 

-4,7 

(0,91) 

POEM, (≥ 6-punkta ávinningur), % 

svarenda 81,7%g 32,0% 79,3%g 31,1% 

aheildar greiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
bsvarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“). 

csjúklingar sem fengu bráðameðferð eða þar sem upplýsingar vantar voru taldir sem einstaklingar sem ekki svara 

meðferð.  
dá degi 1 fengu sjúklingar 600 mg af dupilumabi (sjá kafla 5.2). 
eá degi 1 fengu sjúklingar 400 mg (upphafsþyngd ≥ 30 kg) af dupilumabi. 
fp-gildi < 0,0001 (tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð) 
gnafngildi p-gildis < 0,0001 
hnafngildi p-gildis = 0,0002 
 

Hjá hærra hlutfalli sjúklinga sem fengu dupilumab + TCS samkvæmt slembivali náðist ávinningur 

samkvæmt NRS skori fyrir kláða samanborið við lyfleysu + TCS (skilgreint sem ≥ 4-stiga bati í 

viku 4). 

 

Tilkynningar um einkenni sjúklinga í dupilumab hópnum sýndu marktæka breytingu til batnaðar á 

áhrifum ofnæmishúðbólgu á svefn og heilsutengd lífsgæði metin samkvæmt POEM og CDLQI skori 

eftir 16 vikur, samanborið við lyfleysu. 

 

Langtímaverkun og öryggi dupilumabs + TCS hjá börnum með miðlungsmikla til svæsna 

ofnæmishúðbólgu sem höfðu tekið þátt í fyrri klínískum rannsóknum með dupilumabi + TCS voru 

metin í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). Upplýsingar um verkun úr rannsókninni benda til að 

klínískum ávinningi sem náð var eftir viku 16 væri viðhaldið í viku 52. Sumir sjúklingar sem fengu 

300 mg af dupilumabi fjórðu hverju viku + TCS sýndu frekari klínískan ávinning þegar hækkað var í 

dupilumab 200 mg aðra hverja viku + TCS. Fylgst var með öryggi dupilumabs hjá sjúklingunum í 

52 vikur og öryggi var svipað og kom fram í viku 16 í rannsóknum AD-1526 og AD-1652. 

 

Börn (6 mánaða til 5 ára) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs ásamt útvortis barksterameðferð hjá börnum var metið í fjölsetra, 

slembaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (AD-1539) hjá 162 sjúklingum 6 mánaða til 

5 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (þýði sem átti að meðhöndla (ITT-þýði)) 

skilgreint samkvæmt IGA skori ≥ 3 (á skalanum 0 til 4), EASI skori ≥ 16 (á skalanumu 0 til 72) og 

með lágmarksyfirborði með sjúkdómi ≥ 10. Af 162 sjúklingum voru 125 sjúklingar með svæsna 

ofnæmishúðbólgu skilgreint samkvæmt IGA skori 4. Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru 

áður með ófullnægjandi svörun við staðbundna lyfjagjöf. Þátttaka var lagskipt eftir þyngd í upphafi 

(≥ 5 til < 15 kg og ≥ 15 til < 30 kg).  

 

Sjúklingar í hópnum sem fékk dupilumab á 4 vikna fresti + útvortis barkstera og voru ≥ 5 til < 15 kg 

við upphaf fengu 200 mg upphafsskammt á degi 1 og síðan 200 mg á 4 vikna fresti frá viku 4 til 

viku 12 og sjúklingar sem voru ≥ 15 til < 30 kg fengu 300 mg upphafsskammt á degi 1 og síðan 

300 mg á 4 vikna fresti frá viku 4 til viku 12. Sjúklingar máttu fá bráðameðferð samkvæmt ákvörðun 

rannsóknarlæknisins. Litið var svo á að sjúklingar sem fengu bráðameðferð svöruðu ekki meðferð. 

 

Í AD-1539 var meðalaldur 3,8 ár, miðgildi líkamsþyngdar var 16,5 kg, 38,9% sjúklinga voru konur, 

68,5% af hvítum kynstofni , 18,5% af svörtum kynstofni og 6,2% af asískum kynstofni. Við upphaf 

var yfirborð með sjúkdómi að meðaltali 58,4% og 15,5% höfðu áður fengið altæka ónæmisbælandi 

meðferð sem ekki innihélt stera. Einnig var meðalupphafsskor EASI 34,1 og vikulegt meðalskor með 

tilliti til mikils daglegs kláða 7,6 á skalanum 0-10. Alls höfðu 81,4% sjúklinga a.m.k. einn 

ofnæmiskvilla samhliða; 68,3% voru með fæðuofnæmi, 52,8% voru með önnur ofnæmi, 44,1% voru 

með ofnæmisnefkvef og 25,5% voru með astma. 
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Sjúkdómseinkenni við upphaf voru sambærileg hjá þeim sem voru með miðlungsmikla eða svæsna 

ofnæmishúðbólgu og þeim sem voru með svæsna ofnæmishúðbólgu. 

 

Viðbótaraðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“, með 

bætingu um a.m.k. 2 punkta) og hlutfall sjúklinga með bata um a.m.k. 75% samkvæmt EASI (EASI-

75) frá upphafsgildi að viku 16. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga með IGA 0 (hreint) eða 1 

(nánast hreint) í viku 16. 

 

Klínísk svörun 

 

Niðurstöður verkunar í viku 16 fyrir AD-1539 eru sýndar í töflu 8. 

 

Tafla 8: Niðurstöður verkunar dupilumambs ásamt útvortis barksterum (TCS) í AD-1539 í 

viku 16 (FAS)a  

 Dupilumab  

200 mg (5 til < 15 kg) 

eða 300 mg (15 til 

< 30 kg) á 4 vikna 

frestid+ TCS 

(þýði sem á að 

meðhöndla)(N=83)a 

Lyfleysa  

+ TCS 

(þýði sem á 

að 

meðhöndla) 

(N=79) 

Dupilumab  

200 mg (5 til < 15 kg) 

eða 300 mg (15 til 

< 30 kg) á 4 vikna 

frestid+ TCS 

(þýði með svæsna 

ofnæmishúðbólgu) 

(N=63) 

Lyfleysa  

+ TCS 

(þýði með svæsna 

ofnæmishúðbólgu) 

(N=62) 

IGA 0 eða 1b,c 27,7%e 3,9% 14,3%f 1,7% 

EASI-50, % svarendac 68,7%e 20,2% 60,3%g 19,2% 

EASI-75c 53,0%e 10,7% 46,0%g 7,2% 

EASI-90c 25,3%e 2,8% 15,9%h 0% 

EASI, LS meðaltals % 

breyting frá upphafsgildi 

(+/- SE) 

-70,0%e 

(4,85) 

-19,6% 

(5,13) 

-55,4%g 

(5,01) 

-10,3% 

(5,16) 

Mikill kláði samkvæmt NRS, 

LS meðaltals % breyting frá 

upphafsgilid (+/- SE)* 

-49,4%e 

(5,03) 

-2,2% 

(5,22) 

-41,8g 

(5,35) 

0,5 

(5,40) 

Mikill kláði samkvæmt NRS 

(≥4-stiga bati)c * 

48,1%e 8,9% 42,3%i 8,8% 

Gæði svefns samkvæmt NRS 

hjá sjúklingum, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE)* 

2,0e 

(0,25) 

0,3 

(0,26) 

1,7g 

(0,25) 

0,2 

(0,25) 

Sársauki í húð samkvæmt 

NRS hjá sjúklingum, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/-SE)* 

-3,9e 

(0,30) 

-0,6 

(0,30) 

-3,4g 

(0,29) 

-0,3 

(0,29) 

POEM, LS 

meðaltalsbreyting frá 

upphafsgildi (+/- SE)* 

-12,9e 

(0,89) 

-3,8 

(0,92) 

-10,6g 

(0,93) 

-2,5 

(0,95) 

aheildargreiningarþýði (Full Analysis Set, FAS) telur alla slembiraðaða sjúklinga. 
bsvarandi var skilgreindur sem einstaklingur með IGA 0 eða 1 („hreint“ eða „nánast hreint“). 
csjúklingar sem fengu bráðameðferð (62% í lyfleysuhópnum og 19% dupilumabhópnum) eða þar sem 

upplýsingar vantar voru taldir sem einstaklingar sem ekki svara meðferð. 
dá degi 1 fengu sjúklingar 200 mg (5 til <15 kg) eða 300 mg (15 til <30 kg) af dupilumabi. 
ep–gildi < 0,0001, fnafngildi p-gildis < 0,05, gnafngildi p-gildis < 0,0001, hnafngildi p-gildis < 0,005, inafngildi 

p-gildis < 0,001  

*niðurstöður skráðar af umönnunaraðila 
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Marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem var slembiraðað til að fá dupilumab + útvortis barkstera náði 

skjótum bata samkvæmt NRS skori fyrir mikinn kláða samanborið við lyfleysu + útvortis barkstera 

(skilgreint sem ≥ 4-stiga bati strax í viku 3, nafngildi p< 0,005) og hlutfall sjúklinga sem svaraði 

samkvæmt NRS skori fyrir mikinn kláða hélt áfram að aukast út meðferðartímabilið. 

 

Dupilumab bætti marktækt heilsutengd lífsgæði í rannsókninni, metið samkvæmt CDLQI (hjá 

85 sjúklingum 4 til 5 ára) og IDQOL (Infants Dermatology Quality of Lif Index) (hjá 77 sjúklingum 

6 mánaða til 3 ára). Hjá þeim sem átti að meðhöndla (ITT-þýði) varð meðalbreyting á LS frá 

upphafsgildi CDLQI og IDQOL skori að viku 16 meiri í hópnum sem fékk dupilumab + útvortis 

barkstera (-10,0 og -10,9) samanborið við hópinn sem fékk lyfleysu + útvortis barkstera (-2,5 og -2,0), 

(p< 0,0001). Framfarir með tilliti til CDLQI og IDQOL voru svipaðar hjá þeim sem voru með svæsna 

ofnæmishúðbólgu. 

 

Langtímaverkun og öryggi dupilumabs + útvortis barkstera hjá börnum með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu sem höfðu tekið þátt í fyrri klínísku rannsóknunum með dupilumabi + 

útvortis barksterum, var metið í opinni framhaldsrannsókn (AD-1434). Upplýsingar um verkun úr 

rannsókninni benda til að klínískum ávinningi sem náð var eftir viku 16 væri viðhaldið í viku 52. 

Öryggi dupilumabs hjá sjúklingum sem var fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram 

í viku 16 í AD-1539 rannsókninni. 
 

Fullorðnir með ofnæmishúðbólgu 

 

Sjá samantekt á eiginleikum lyfs fyrir dupilumab 300 mg vegna klínískra upplýsinga fyrir fullorðna 

með ofnæmishúðbólgu. 

 

Verkun og öryggi í meðferð við astma 

 

Í þróunaráætlun vegna astma voru gerðar þrjár slembaðar, tvíblindar fjölsetra samanburðarrannsóknir 

með lyfleysu og samhliða hópum (DRI12544, QUEST og VENTURE) þar sem meðferð stóð yfir í 

24 til 52 vikur með þátttöku 2.888 sjúklinga (12 ára og eldri). Sjúklingar tóku þátt án þess að þurfa 

lágmarks upphafsgildi rauðkyrninga í blóði eða önnur lífmerki af tegund 2 (t.d. FeNO eða IgE). 

Meðferðarleiðbeiningar fyrir astma skilgreina bólgu af tegund 2 með fjölgun rauðkyrninga ≥ 150 

frumur/míkról og/eða FeNO ≥ 20 ppb. Fyrirframskilgreinda greiningin á undirhópum í DRI12544 og 

QUEST gaf m.a. til kynna rauðkyrninga í blóði ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról, FeNO ≥ 25 og 

≥ 50 ppb. 

 

DRI12544 var 24 vikna skammtarannsókn sem tók til 776 sjúklinga (18 ára og eldri). Dupilumab 

samanborið við lyfleysu var metið hjá fullorðnum sjúklingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma 

sem tóku miðlungsstóran til stóran skammt af innöndunarsterum og langverkandi beta-örva. 

Aðalendapunktur var breyting frá upphafsgildi að viku 12 í FEV1 (l). Tíðni tilvika þar sem svæsinn 

astmi versnaði á ársgrundvelli meðan á 24 vikna samanburðarrannsókn með lyfleysu stóð var einnig 

ákvörðuð. Niðurstöður voru metnar hjá heildarþýði (óháð lágmarksgildi rauðkyrninga við upphaf eða 

öðrum bólgulífmerkjum af tegund 2) og hjá undirhópum á grundvelli fjölda rauðkyrninga í blóði við 

upphaf. 

 

QUEST var 52 vikna staðfestingarrannsókn sem tók til 1.902 sjúklinga (12 ára og eldri). Dupilumab 

samanborið við lyfleysu var metið hjá 107 unglingum og 1.795 fullorðnum sjúklingum með 

viðvarandi astma þrátt fyrir miðlungsstóran eða stóran skammt af innöndunarsterum og öðru 

samanburðarlyfi. Sjúklingum sem þurftu þriðja lyf til stjórnunar var leyft að taka þátt í rannsókninni. 

Aðalendapunktur var tíðni tilvika með svæsinni versnun á ársgrundvelli meðan á 52 vikna 

samanburðarrannsókninni með lyfleysu stóð og breyting frá upphafsgildi FEV1 fyrir gjöf 

berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 hjá heildarþýðinu (ótakmörkuð lágmarksgildi rauðkyrninga við upphaf 

eða öðrum bólgulífmerkjum af tegund 2) og hjá undirhópum á grundvelli blóðgilda rauðkyrninga við 

upphaf og FeNO. 

 

VENTURE var 24 vikna rannsókn á minnkun barkstera til inntöku hjá 210 sjúklingum með astma sem 

var áháður gildum lífmerkja af tegund 2 við upphaf sem daglega þurftu barkstera til inntöku til 
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viðbótar við reglulega notkun á innöndunarsterum í stórum skömmtum auk viðbótarlyfs til stjórnunar. 

Skammtur barkstera til inntöku var stilltur á ákjósanlegan skammt á skimunartímanum. Sjúklingar 

fengu áfram þau astmalyf sem þeir notuðu meðan á rannsókninni stóð. Þó var skammtur af barksterum 

til inntöku minnkaður á 4 vikna fresti á tímabili minnkunar skammts af barksterum til inntöku (vika 4-

20), svo lengi sem astmastjórnun var viðhaldið. Aðalendapunktur var minnkun barkstera til inntöku í 

hundraðshluta hjá heildarþýði á grundvelli samanburðar skammts barkstera til inntöku í viku 20 til 24 

sem viðhélt astmastjórnun við fyrri æskilegan skammt (við upphaf) af barksterum til inntöku. 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphafs fyrir þessar 3 rannsóknir koma fram í töflu 9 hér 

fyrir neðan. 

 

Tafla 9: Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphafsgildi í rannsóknum á astma 

Breyta DRI12544 

(n = 776) 

QUEST  

(n = 1902) 

VENTURE 

(n=210) 

Meðalaldur (ár) (staðafrávik) 48,6 (13,0) 47,9 (15,3) 51,3 (12,6) 

% Konur 63,1 62,9 60,5 

% Hvítir 78,2 82,9 93,8 

Tími með astma (ár), meðaltal ± staðalfrávik 22,03 (15,42) 20,94 (15,36) 19,95 (13,90) 

Aldrei reykt (%) 77,4 80,7 80,5 

Meðaltal tilvika versnunar á undangengnu 

ári ± staðalfrávik 

2,17 (2,14) 2,09 (2,15) 2,09 (2,16) 

Notkun stórra skammta innöndunarstera 

(ICS) (%)a 

49,5 51,5 88,6 

FEV1 (l) fyrir skammt við grunnlínu ± 

staðalfrávik 

1,84 (0,54) 1,78 (0,60) 1,58 (0,57) 

Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 við 

grunnlínu (%)(± staðalfrávik) 

60,77 (10,72) 58,43 (13,52) 52,18 (15,18) 

% viðsnúanleika (± staðalfrávik) 26,85 (15,43) 26,29 (21,73) 19,47 (23,25) 

Meðalskor ACQ-5 (± staðalfrávik) 2,74 (0,81) 2,76 (0,77) 2,50 (1,16) 

Meðalskor AQLQ (± staðalfrávik) 4,02 (1,09) 4,29 (1,05) 4,35 (1,17) 

Sjúkrasaga um ofnæmissjúkdóma% Alls 

(AD%, NP%, AR%) 

72,9 

(8,0; 10,6; 61,7) 

77,7 

(10,3; 12,7; 68,6) 

72,4 

(7,6; 21,0; 55,7) 

Meðaltals FeNO ppb (± staðafrávik) 39,10 (35,09) 34,97 (32,85) 37,61 (31,38) 

% sjúklinga með FeNO ppb 

≥ 25 

≥ 50 

 

49,9 

21,6 

 

49,6 

20,5 

 

54,3 

25,2 

Meðaltal heildar IgE a.e./ml (± staðalfrávik) 435,05 (753,88) 432,40 (746,66) 430,58 (775,96) 

Meðaltal talningar rauðkyrninga við 

grunnlínu (± staðalfrávik) frumur/míkról  

350 (430) 360 (370) 350 (310) 

% sjúklinga með rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur á míkról 

≥ 300 frumur á míkról 

 

77,8 

41,9 

 

71,4 

43,7 

 

71,4 

42,4 

ICS = innöndunarsterar; FEV1 = fráblástur á einni sekúndu; ACQ-5 = Spurningalisti um astmastjórnun, 5. útgáfa 

(Asthma Control Questionaire); AQLQ = Spurningalisti um lífsgæði með astma (Asthma Quality if Life 

Questionaire); AD = ofnæmishúðbólga; NP = sepager í nefi; AR = ofnæmiskvef; FeNO = brot fráandaðs 

nituroxíðs 
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a þýðið í dupilumab-hópi astmarannsókna fól í sér sjúklinga á miðlungsstórum og stórum skammti 

innöndunarstera. Miðlungsstór skammtur innöndunarstera var skilgreindur sem jafnt og 500 míkróg af 

flútíkasóni eða jafngildislyfi á sólarhring. 

 

Versnun 

 

Hjá heildarþýði í DRI12544 og QUEST varð marktækt minnkuð tíðni verulegrar versnunar svæsins 

astma hjá þeim sem fengu annaðhvort dupilumab 200 mg eða dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti 

samanborið við lyfleysu. Hjá einstaklingum með hærri upphafsgildi bólgulífmerkja af tegund 2 svo 

sem magn rauðkyrninga í blóði eða FeNO (tafla 10 og tafla 11) dró úr versnun astma. 

 

Tafla 10: Tíðni alvarlegra versnana í DRI12544 og QUEST (upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról) 
Meðferð Rauðkyrningar (EOS) í blóði við grunnlínu 

 ≥ 150 frumur/míkról ≥ 300 frumur/míkról 

Versnun á ári  % 

Minnkun 

Versnun á ári % 

Minnkun N Tíðni 

(95% CI) 

Tíðni- 

hlutfall 

(95%CI) 

N Tíðni 

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95%CI) 

Öll tilvik alvarlegrar versnunar 

DRI12544 rannsóknin 

Dupilumab 

200 mg 

aðra hverja 

viku  

120 0,29 

(0,16; 0,53) 

0,28a 

(0,14; 0,55) 

72% 65 0,30 

(0,13; 0,68) 

0,29c 

(0,11; 0,76) 

71% 

Dupilumab 

300 mg 

aðra hverja 

viku 

129 0,28 

(0,16; 0,50) 

0,27b 

(0,14; 0,52) 

73% 64 0,20 

(0,08; 0,52) 

0,19d 

(0,07; 0,56) 

81% 

Lyfleysa 

 

127 1,05 

(0,69; 1,60) 

  68 1,04 

(0,57; 1,90) 

  

QUEST rannsóknin  

Dupilumab 

200 mg 

aðra hverja 

viku 

437 0,45 

(0,37; 0,54) 

0,44f 

(0,34; 0.58) 

56% 264 0,37 

(0,29; 0,48) 

0,34f 

(0,24; 0.48) 

66% 

Lyfleysa  

 

232 1,01 

(0,81; 1,25) 

  148 1,08 

(0,85; 1,38) 

  

Dupilumab 

300 mg 

aðra hverja 

viku 

452 0,43 

(0,36; 0,53) 

0,40e 

(0,31; 0,53) 

60% 277 0,40 

(0,32; 0,51) 

0,33e 

(0,23; 0,45) 

67% 

Lyfleysa  

 

237 1,08 

(0,88; 1,33) 

  142 1,24 

(0,97; 1,57) 

  

ap-gildi = 0,0003, bp-gildi = 0,0001, cp-gildi = 0,0116, dp-gildi =0,0024, ep-gildi < 0,0001 (allt tölfræðilega 

marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð); fnafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Tafla 11. Tíðni tilvika um alvarlega versnun í QUEST skilgreind sem FeNO undirhópa við 

upphafsgildi 
Meðferð Versnun á ári  Hlutfall 

minnkunar  N Tíðni (95% CI) Tíðnihlutfall (95%CI) 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 200 mg aðra 

hverja viku 

299 0,35 (0,27; 0,45) 0,35 (0,25; 0,50) 65% 

Lyfleysa  162 1,00 (0,78; 1,30)   

Dupilumab 300 mg aðra 

hverja viku 

310 0,43 (0,35; 0,54) 0,39 (0,28; 0,54) 61% 

Lyfleysa 172 1,12 (0,88; 1,43)   

FeNO ≥ 50 ppb 
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Dupilumab 200 mg aðra 

hverja viku 

119 0,33 (0,22; 0,48) 0,31 (0,18; 0,52) 69% 

Lyfleysa  71 1,057 (0,72; 1,55)   

Dupilumab 300 mg aðra 

hverja viku 

124 0,39 (0,27; 0,558) 0,31 (0,19; 0,49) 69% 

Lyfleysa  75 1,27 (0,90; 1,80)   
anafngildi p-gildis < =0,0001 

 

Í sameinuðum greiningum á DRI12544 og QUEST hafði innlögnum á sjúkrahús og/eða heimsóknum á 

bráðamóttöku vegna verulegrar versnunar fækkað um 25,5% með dupilumabi 200 mg á 2 vikna fresti 

og 46,9% með dupilumabi 300 mg á 2 vikna fresti. 
 

Lungnastarfsemi 

 

Klínísk marktæk aukning í FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs kom fram í viku 12 í DRI12544 og 

QUEST. Meiri aukning var á FEV1 hjá einstaklingum með hærri upphafsgildi lífmerkja bólgu af 

tegund 2 svo sem rauðkyrningar í blóði eða FeNO (tafla 12 og tafla 13). 

 

Marktæk aukning í FEV1 kom fram strax í viku 2 í kjölfar fyrsta skammtsins af dupilumabi, bæði fyrir 

200 mg og 300 mg styrkleika og var viðhaldið fram yfir viku 24 (DRI12544) og viku 52 í QUEST (sjá 

mynd 1). 

 

Mynd 1: Meðalbreyting frá upphafsgildi FEV1 (l) fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs eftir tíma 

(rauðkyrningar við upphafsgildi ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról og FeNO ≥ 25 ppb) í QUEST 

 

QUEST: Rauðkyrningar í blóði  

≥ 150 frumur/míkról 

QUEST: Rauðkyrningar í blóði 

 ≥ 300 frumur/míkról 

QUEST: FeNO ≥ 25 ppb 

   
 

Tafla 12: Meðalbreyting frá upphafsgildi í FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 í 

DRI12544 og QUEST (rauðkyrningar í blóði við upphafsgildi ≥ 150 og ≥ 300 frumur/míkról) 
Meðferð 

 

Rauðkyrningar (EOS) í blóði við grunnlínu 

≥ 150 frumur/míkról ≥ 300 frumur/míkról 

N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

grunnlínu,  

l (%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika 

samanborið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

grunnlínu,  

l (%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika 

samanborið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

DRI12544 rannsókn 

Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

120 0,32 

(18,25) 

0,23a 

(0,13; 0,33) 

65 0,43 (25,9) 0,26c 

(0,11; 0,40) 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

129 0,26 (17,1) 0,18b 

(0,08; 0,27) 

64 0,39 (25,8) 

  

0,21d 

(0,06; 0,36) 

Lyfleysa  127 0,09 (4,36)  68 0,18 (10,2)  

QUEST rannsókn 
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Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

437 0,36 (23,6) 0,17f 

(0,11; 0,23) 

 

264 0,43 (29,0) 

 

0,21f 

(0,13; 0,29) 

Lyfleysa  232 0,18 (12,4)  148 0,21 (15,6)  

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

452 0,37 (25,3) 0,15e 

(0,09; 0,21) 

277 0,47 (32,5)  

 

0,24e 

(0,16; 0,32) 

Lyfleysa 237 0,22 (14,2)  142 0,22 (14,4)  

ap-gildi < 0,0001, bp-gildi=0,0004, cp-gildi=0,0008, dp-gildi=0,0063, ep-gildi < 0,0001 (allt tölfræðilega 

marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir margfaldaðan samanburð); fnafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Tafla 13: Meðalbreyting frá upphafsgildi í FEV1 fyrir gjöf berkjuvíkkandi lyfs í viku 12 og 

viku 52 í QUEST eftir upphafsgildi FeNO-undirhópa  

Meðferð Í viku 12 Í viku 52 

 N Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

grunnlínu, l 

(%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika frá 

grunnlínu, l (%) 

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika frá 

grunnlínu, l 

(%) 

Mismunur 

meðaltals minnstu 

fervika frá 

grunnlínu, l (%) 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

288 0,44 (29,0%) 0,23 (0,15; 0,31)a 0,49 (31,6%) 0,30 (0,22; 0,39)a 

Lyfleysa  157 0,21 (14,1%)  0,18 (13,2%)  

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

295 0,45 (29,8%) 0,24 (0,16; 0,31)a 0,45 (30,5%) 0,23 (0,15; 0,31)a 

Lyfleysa 167 0,21 (13,7%)  0,22 (13,6%)  

FeNO ≥ 50 ppb 

Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

114 0,53 (33,5%) 0,30 (0,17; 0,44)a 0,59 (36,4%) 0,38 (0,24; 0,53)a 

Lyfleysa  69 0,23 (14,9%)  0,21 (14,6%)  

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

113 0,59 (37,6%) 0,39 (0,26; 0,52)a 0,55 (35,8%) 0,30 (0,16; 0,44)a 

Lyfleysa 73 0,19 (13,0%)  0,25 (13,6%)  
anafngildi p-gildis < 0,0001 

 

Lífsgæði/Niðurstöður tilkynntar af sjúklingum með astma 

 

Fyrirframskilgreindur aukaendapunktur ACQ-5 (Spurningalisti um astmastjórnun, 5. útgáfa) og 

AQLQ(S) (Spurningalisti um lífsgæði með astma) hlutfall svörunar var greindur eftir 24 vikur 

(DRI12544 og VENTURE) og eftir 52 vikur (QUEST, tafla 14). Hlutfall svörunar var skilgreint sem 

bati í skori sem nam 0,5 stigum eða meira (bil skala 0-6 fyrir ACQ-5 og 1-7 fyrir AQLQ(S)). 

Ávinningur með tilliti til ACQ-5 og AQLQ(S) kom fram strax eftir viku 2 og hélst í 24 vikur í 

DRI12544 rannsókninni og í 52 vikur í QUEST rannsókninni. Hliðstæðar niðurstöður komu fram í 

VENTURE.  

 

Tafla 14: ACQ-5 og AQLQ(S) svörunarhlutfall í viku 52 í QUEST 
Niðurstöður 

tilkynntar af 

sjúklingum 

Meðferð Rauðkyrningar 

≥ 150 frumur/míkról 

Rauðkyrningar 

≥ 300 frumur/míkról 

 

FeNO 

≥ 25 ppb 

 

N Svörunar-

hlutfall% 

N Svörunar-

hlutfall (%) 

N Svörunar-

hlutfall (%) 

ACQ-5 Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

395 72,9 239 74,5 262 74,4 
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Lyfleysa 201 64,2 124 66,9 141 65,2 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

408 70,1 248 71,0 277 75,8 

Lyfleysa 217 64,5 129 64,3 159 64,2 

AQLQ(S) Dupilumab 

200 mg aðra 

hverja viku 

395 66,6 239 71,1 262 67,6 

Lyfleysa 201 53,2 124 54,8 141 54,6 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

408 62,0 248 64,5 277 65,3 

Lyfleysa 217 53,9 129 55,0 159 58,5 

 

Rannsókn á minnkaðri notkun barkstera til inntöku (VENTURE) 

 

Í VENTURE var lagt mat á áhrif dupilumabs við að draga úr notkun barkstera til inntöku í 

viðhaldsmeðferð. Einkenni í upphafi eru sýnd í töflu 9. Allir sjúklingar notuðu barkstera til inntöku í 

a.m.k. 6 mánuði áður en rannsóknin hófst. Meðalnotkun barkstera til inntöku í upphafi var 11,75 mg í 

hópnum sem fékk lyfleysu og 10,75 mg í hópnum sem fékk dupilumab. 

 

Í þessari 24 vikna rannsókn dró úr versnun astma (skilgreint sem tímabundin aukning í skammti 

barkstera í a.m.k. 3 daga) um 59% hjá þátttakendum sem fengu dupilumab samanborið við þá sem 

fengu lyfleysu (tíðni á ársgrundvelli 0,65 hjá dupilumab hópnum og 1,60 hjá lyfleysuhópnum; 

tíðnihlutfall var 0,41 [95% CI 0,26; 0,63]) og ávinningur frá upphafsgildi á FEV1 fyrir gjöf 

berkjuvíkkandi lyfs fram til viku 24 var meiri hjá þátttakendum sem fengu dupilumab samanborið við 

þá sem fengu lyfleysu (mismunur meðaltals minnstu fervika fyrir dupilumab samanborið við lyfleysu 

var 0,22 l [95% CI: 0,09 til 0,34 l]). Áhrif á lungnastarfsemi, á stera til inntöku og færri tilvik 

versnunar voru svipuð óháð upphafsgildum lífmerkja bólgu af tegund 2 (t.d. rauðkyrningar í blóði, 

FeNO). ACQ-5 og AQLQ(S) var einnig metið í VENTURE og ávinningur var svipaður og í QUEST. 

 

Niðurstöður í VENTURE eftir upphafsgildi lífmerkja eru sýndar í töflu 15. 

 

Tafla 15: Áhrif dupilumabs á minnkun skammta barkstera til inntöku a í VENTURE 

(upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 frumur/míkról og ≥ 300 frumur/míkról og FeNO 

≥ 25 ppb) 

 

Upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

Upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

FeNO ≥ 25 ppb 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

N=81 

Lyfleysa 

N=69 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

N=48 

Lyfleysa 

N=41 

Dupilumab 

300 mg aðra 

hverja viku 

N=57 

Lyfleysa 

N=57 

Aðalendapunktur (vika 24) 

Hlutfallsleg minnkun barkstera til inntöku frá grunnlínu 

Meðaltal hlutfalls heildar-

minnkunar frá upphafsgildi 

(%) 

Mismunur (% [95% CI]) 

(Dupilumab samanborið 

við lyfleysu) 

75,91 

 

29,39b  

(15,67; 

43,12) 

46,51 79,54 

 

36,83b 

(18,94; 54,71) 

42,71 77,46 

 

34,53b 

(19,08; 

49,97) 

42,93 

Miðgildi% minnkunar frá 

upphafsgildi í daglegum 

skammti barkstera til 

inntöku 

100 50 100 50 100 50 

Hlutfallsleg minnkun frá 

upphafsgildi  

 

54,3 

 

33,3 

 

60,4 

 

31,7 

 

52,6 

 

28,1 



75 

100% 

≥ 90% 

≥ 75% 

≥ 50% 

> 0% 

Engin minnkun eða einhver 

aukning í skammti barkstera 

til inntöku eða brottfall úr 

rannsókn 

58,0 

72,8 

82,7 

87,7 

12,3 

34,8 

44,9 

55,1 

66,7 

33,3 

66,7 

77,1 

85,4 

85,4 

14,6 

34,1 

41,5 

53,7 

63,4 

36,6 

54,4 

73,7 

86,0 

89,5 

10,5 

29,8 

36,8 

50,9 

66,7 

33,3 

Aukaendapunktur (vika 24)a 

Hlutfall sjúklinga sem náði 

minnkun í skammti 

barkstera til inntöku í < 

5 mg/dag 

77 44 84 40 79 34 

Líkindahlutfall (95% CI) 4,29c 

(2,04; 9,04) 

 8,04d 

(2,71; 23,82) 

 7,21b 

(2,69; 19,28) 

 

aLíkan metur aðhvarfsgreiningu, bnafngildi p-gildis < 0,0001, cnanfgildi p-gildis = 0,0001, dnanfgildi p-

gildis = 0,0002 

 

Langtímaframhaldsrannsókn (TRAVERSE) 

 

Langtímaöryggi dupilumabs var metið í opnu framhaldsrannsókninni (TRAVERSE) hjá 2.193 

fullorðnum og 89 unglingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma, þ.m.t. 185 fullorðnum með 

astma þar sem notkun barkstera til inntöku var nauðsynleg, sem höfðu tekið þátt í fyrri klínískum 

rannsóknum með dupilumabi (DRI12544, QUEST og VENTURE (sjá kafla 4.8). Verkun var metin 

sem aukaendapunktur og var svipuð og kom fram í lykilrannsóknunum og var viðhaldið í allt að 

96 vikur. Hjá fullorðnum með astma þar sem notkun barkstera til inntöku var nauðsynleg var fækkun 

tilvika versnunar og framförum með tilliti til lungnastarfsemi viðhaldið í allt að 96 vikur þrátt fyrir að 

skammtar barkstera til inntöku væru minnkaðir eða notkun þeirra hætt. 

 

Rannsókn á börnum (6 til 11 ára; VOYAGE) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs var metið hjá börnum í 52 vikna fjölsetra, slembaðri, tvíblindri 

samanburðarrannsókn með lyfleysu (VOYAGE) hjá 408 sjúklingum 6 - 11 ára, með miðlungsmikinn 

eða svæsinn astma sem fengu miðlungsstóran eða stóran skammt af innöndunarstera ásamt einu 

samanburðarlyfi eða stóran skammt af innöndunarstera eingöngu. Sjúklingum var slembiraðað og 

fengu dupilumab (N = 273) eða samsvarandi lyfleysu (N = 135) á 2 vikna fresti, samkvæmt 

líkamsþyngd ≤ 30 kg eða > 30 kg í sömu röð. Verkunin var metin hjá þeim sem voru með bólgu af 

tegund 2 skilgreint sem gildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb.  

 

Tíðni á ársgrundvelli alvarlegrar versnunar svæsins astma var aðalendapunkturinn í 52 vikna 

samanburðarrannsókn með lyfleysu og lykilaukaendapunktur var breyting á upphafsgildi FEV1 fyrir 

gjöf berkjuvíkkandi lyfs í prósentum af forspárgildi í viku 12. Viðbótaraukaendapunktar voru 

meðalbreyting frá upphafsgildi og hlutfall svörunar í ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA skori.  

 

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE koma fram í töflu 16 hér á eftir. 

 

Tafla 16. Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE 

Breyta Rauðkyrningar í 

blóði ≥ 150 

frumur/míkról eða 

FeNO ≥ 20 ppb 

(N = 350) 

Rauðkyrningar í 

blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

(N = 259) 

 

Meðalaldur (ár) (staðalfrávik) 8,9 (1,6) 9,0 (1,6) 
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% Konur 34,3 32,8 

% Hvítir 88,6 87,3 

Meðal líkamsþyngd (kg) 36,09 35,94 

Meðalfjöldi tilvika versnunar á undangengnu ári 

(± staðalfrávik) 

2,47 (2,30) 2,64 (2,58) 

Skammtur innöndunarstera (%) 

Miðlungsstór 

Stór  

 

55,7 

43,4 

 

54,4 

44,4 

FEV1 (l) fyrir skammt við upphaf (± 

staðalfrávik) 

1,49 (0,41) 1,47 (0,42) 

Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 (%) 

(±staðalfrávik) 

77,89 (14,40) 76,85 (14,78) 

Meðalviðsnúanleiki % (± staðalfrávik) 27,79 (19,34) 22,59 (20,78) 

Meðalskor ACQ-7-IA (± staðalfrávik) 2,14 (0,72) 2,16 (0,75) 

Meðalskor PAQLQ(S)-IA (± staðalfrávik) 4,94 (1,10) 4,93 (1,12) 

Sjúkrasaga um ofnæmissjúkdóma % Alls 

(AD%, AR%) 

94 

(38,9; 82,6) 

96,5 

(44,4; 85,7) 

Miðgildi heildar IgE IU/ml (± staðalfrávik) 905,52 (1.140,41) 1077,00 (1.230,83) 

Meðalgildi FeNO ppb (± staðalfrávik) 30,71 (24,42) 33,50 (25,11) 

% sjúklinga með FeNO  

≥ 20 ppb 

58 

 

64,1 

Meðaltfjöldi rauðkyrninga við upphaf (± 

staðalfrávik) frumur/míkról 

570 (380) 710 (360) 

% sjúklinga með rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

≥ 300 frumur/míkról 

 

94,6 

74 

 

0 

100 

FEV1 = fráblástur á einni sekúndu; ACQ-7-IA = Spurningalisti um astmastjórnun, 7. útgáfa (Asthma Control 

Questionnaire-7 Interviewer); PAQLQ(S)-IA = Spurningalisti um lífsgæði með astma (Asthma Quality if Life 

Questionnaire with Standaridsed Activities-Interviewer Administered)); AD = ofnæmishúðbólga; AR = 

ofnæmiskvef; FeNO = brot fráandaðs nituroxíðs;  

 

Dupilumab dró marktækt úr tíðni versnunar svæsins astma á ársgrundvelli á 52 vikna 

meðferðartímabili samanborið við lyfleysu hjá þýðinu með bólgu af tegund 2 og hjá þýðinu með 

upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról eða með upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb. Klínískt 

marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 fyrir notkun berkjuvíkkandi lyfja kom fram í 

viku 12. Einnig varð ávinningur með tilliti til ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA í viku 24 sem hélst óbreytt 

út viku 52. Hærra svarshlutfall kom fram fyrir ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA samanborið við lyfleysu í 

viku 24. Niðurstöður verkunar fyrir VOYAGE eru sýndar í töflu 17. 

 

Hjá þýði með bólgu af tegund 2 var meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 fyrir notkun 

berkjuvíkkandi lyfja í viku 12, 0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk 

lyfleysu, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,04, 0,16). 

Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna meðferðartímabili með meðalmismun minnstu fervika 

samanborið við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 0,09; 0,24). 
 

Hjá þýði sem skilgreint var með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról var 

meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 á notkun berkjuvíkkandi lyfja fyrir í viku 12 

0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk lyfleysu, með meðalmismun 

minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,03; 0,17). Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna 



77 

meðferðartímabili, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 

0,09; 0,26). 

 

Hjá báðum verkunarhópunum kom ávinningur fljótt í ljós með tilliti til FEF25-75% og FEV1/FVC 

(breytingar sáust strax í viku 2) sem hélst á 52 vikna meðferðartímabili, sjá töflu 17. 

 

Tafla 17: Hlutfall verulegrar versnunar, meðalbreyting upphafsgildis FEV1, ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA 

svörunarhlutfall í VOYAGE 

Meðferð Rauðkyrningar í blóði ≥ 150 

frumur/míkról 

eða FeNO ≥ 20 ppb 

Rauðkyrningar í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

FeNO 

≥20 ppb 

Hlutfall verulegrar versnunar á ársgrundvelli á 52 vikum 

 N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðnihlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall  

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 
(≥30 kg) 

236 0,305 

(0,223; 0,416) 

0,407b 

(0,274, 0,605) 

175 0,235 

(0,160; 0,345) 

0,353b 

(0,222; 0,562) 

141 0,271 

(0,170;0,432) 

0,384c 

(0,227; 0,649) 

Lyfleysa 114 0,748 

(0,542, 1,034) 

 84 0,665 

(0,467, 0,949) 

 62 0,705 

(0,421, 1,180) 

 

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEV1 í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi 

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 10,53 5,21c 

(2,14; 8,27) 

168 10,15 5,32d 

(1,76; 8,88) 
141 11,36 6,74d 

(2,54; 10,93) 

Lyfleysa 110 5,32  80 4,83  62 4,62  

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEF 25-75% í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 16,70 11,93e 

(7,44; 16,43) 

168 16,91 13,92e 

(8,89; 18,95) 

141 17,96 13,97e 

(8,30; 19,65) 

Lyfleysa 110 4,76  80 2,99  62 3,98  
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Meðalbreyting frá upphafsgildi á FEV1/FVC % í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 5,67 3,73e 

(2,25; 5,21) 

168 6,10 4,63e 

(2,97; 6,29) 

141 6,84 4,95e 

(3,08; 6,81) 

Lyfleysa 110 1,94  80 1,47  62 1,89  

ACQ-7-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda

-hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-
hlutfall 
saman-

borið við 
lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

236 79,2 1,82g 

(1,02; 3,24) 

175 80,6 2,79f 

(1,43; 5,44) 

141 80,9 2,60g 

(1,21; 5,59) 

Lyfleysa 114 69,3  84 64,3  62 66,1  

PAQLQ(S)-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall % 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

211 73,0 1,57 

(0,87; 2,84) 

158 72,8 1,84 

(0,92; 3,65) 

131 75,6 2,09 

(0,95, 

4,61) 

Lyfleysa 107 65,4  81 63,0  61 67,2  

aHlutfall svörunar var skilgreint sem ávinningur með tilliti til skors sem var 0,5 stig eða meira (skali 0-6 fyrir ACQ-7-IA og 1-7 fyrir 
PAQLQ(S)).  
bp-gildi < 0,0001; cp-gildi < 0,001, dp-gildi < 0,01 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir 
margfaldaðan samanburð); enafngildi p-gildis < 0,0001, fnafngildi p-gildis < 0,01, gnafngildi p-gildis < 0,05 

 

Í VOYAGE rannsókninni sást marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 strax í viku 2 

sem hélst út viku 52. 

 

Ávinningur í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 í VOYAGE er sýndar á mynd 2.  

 

Mynd 2: Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 (l) fyrir 

notkun berkjuvíkkandi lyfja í VOYAGE (upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 
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frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb, upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról og 

upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb) 

 

Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról eða FeNO 

≥ 20 ppb 

Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 
Upphafsgildi 

FeNO ≥ 20 ppb 

   

 

Hjá þýði með bólgu af tegund 2 í VOYAGE, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota á 

ársgrundvelli með altækum barksterum vegna astma um 59,3% samanborið við lyfleysu (0,350 [95% 

CI: 0,256; 0,477] á móti 0,860 [95% CI: 0,616;1,200]). Hjá þýði skilgreint samkvæmt upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota á ársgrundvelli 

með altækum barksterum vegna astma um 66,0% samanborið við lyfleysu (0,274 [95% CI: 0,188; 

0,399] á móti 0,806 [95% CI: 0,563, 1,154]). 

 

Dupilumab bætti almennt heilbrigðisástand hjá þýði sem metið var með EQ-VAS (European Quality 

of Life 5-Dimension Youth Visual Analog Scale) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og hjá þýði 

með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals minnstu 

fervika samanborið við lyfleysu var 4,73 (95% CI: 1,18; 8,28) og 3,38 (95% CI: -0,66; 7,43) talið í 

sömu röð. 

 

Dupilumab dró úr áhrifum sem barn með astma hafði á lífsgæði umönnunaraðila, sem metið var með 

PACQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og 

hjá þeim með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals 

minnstu fervika samanborið við lyfleysu var 0,47 (95% CI: 0,22; 0,72) og 0,50 (95% CI: 0,21; 0,79) 

talið í sömu röð. 

 

Börn 

 

Ofnæmishúðbólga  

Öryggi og verkun dupilumabs voru staðfest hjá börnum 6 mánaða og eldri með ofnæmishúðbólgu. 

Notkun dupilumambs hjá þessum aldurshópi er studd í rannsókn AD-1526 með 251 unglingi 12 til 

17 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu, í rannsókn AD-1652 með 367 börnum 6 til 

11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu og rannsókn AD-1539 með 162 börnum 6 mánaða til 5 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (125 þeirra voru með svæsna ofnæmishúðbólgu). 

Langtímanotkun er studd í rannsókn AD-1434 með 823 börnum 6 mánaða til 17 ára, þar af voru 

275 unglingar, 368 börn 6 til 11 ára og 180 börn 6 mánaða til 5 ára. Yfirleitt var samræmi á öryggi og 

verkun hjá börnum 6 mánaða til 5 ára, 6 til 11 ára, unglingum (12 til 17 ára) og fullorðnum sjúklingum 

með ofnæmishúðbólgu (sjá kafla 4.8). Öryggi og verkun hjá börnum < 6 mánaða með 

ofnæmishúðbólgu hefur ekki verið staðfest. 

 

Astmi 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 - 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í QUEST 

rannsókninni og fengu annaðhvort 200 mg (N=21) eða 300 mg (N=18) dupilumab (eða samsvarandi 

lyfleysu, annaðhvort 200 mg [N=34]) eða 300 mg [N=34] á 2 vikna fresti. Verkun með tilliti til 

versnunar svæsins astma og lungnastarfsemi kom fram bæði hjá unglingum og fullorðnum. Fyrir báða 

skammtana 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti sást marktækur ávinningur með tilliti til FEV1 (breyting 

meðaltals minnstu fervika frá upphafsgildi í viku 12) (0,36 l og 0,27 l, tilgreint í sömu röð). Fyrir 

skammtinn 200 mg á 2 vikna fresti fækkaði tilvikum verulegrar versnunar hjá börnum í samræmi við 

það sem sást hjá fullorðnum. Öryggi hjá unglingum var almennt svipað og hjá fullorðnum.  
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Alls 89 unglingar 12 - 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma tóku þátt í opinni 

langtímarannsókn (TRAVERSE). Í rannsókninni var verkun metin sem aukaendapunktur og var 

svipuð og kom fram í lykilrannsóknunum og var viðhaldið í allt að 96 vikur.  

 

Alls tóku 408 börn á aldrinum 6 - 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í VOYAGE 

rannsókninni, þar sem 100 mg skammtur á 2 vikna fresti og 200 mg skammtur á 2 vikna fresti voru 

metnir. Öryggi dupilumab 300 mg á 4 vikna fresti fyrir börn á aldrinum 6 - 11 ára var framreiknaður út 

frá öryggi 100 mg og 200 mg á 2 vikna fresti í VOYAGE og 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti hjá 

fullorðnum og unglingum (QUEST). Sjúklingar sem luku meðferðartímabili VOYAGE 

rannsóknarinnar fengu að taka þátt í opinni framhaldsrannsókn (EXCURSION). Í rannsókninni fengu 

18 sjúklingar (≥ 15 til < 30 kg) af 365 sjúklingum, 300 mg á 4 vikna fresti og var öryggi svipað og það 

sem sást í VOYAGE. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum < 6 ára.  

 

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á 

dupilumabi hjá einum eða fleiri undirhópum barna við astma (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun 

handa börnum). Kröfur í tengslum við áætlun um rannsóknir á börnum vegna ofnæmishúðbólgu hafa 

verið uppfylltar. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Lyfjahvörf dupilumabs eru svipuð hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Frásog 

 

Eftir gjöf staks 75-600 mg skammts af dupilumabi undir húð hjá fullorðnum var miðgildi tíma að 

hámarksþéttni í sermi (tmax) 3-7 dagar. Nýting dupilumabs eftir lyfjagjöf undir húð er svipuð hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu og astma, á bilinu 61 % og 64 %, ákvarðað samkvæmt 

þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Þéttni við jafnvægi var náð í viku 16 eftir gjöf 600 mg upphafsskammts og 300 mg skammts á 2 vikna 

fresti. Í klínískum rannsóknum var meðaltal±staðalfrávik lággildis við jafnvægi á bilinu 

69,2±36,9 míkróg/ml til 80,2±35,3 míkróg/ml fyrir 300 mg skammt og frá 29,2±18,7 til 

36,5±22,2 míkróg/ml fyrir 200 mg skammt sem gefinn var á 2 vikna fresti hjá fullorðnum. 

 

Dreifing 

 

Dreifingarrúmmál fyrir dupilumab var u.þ.b. 4,6 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa, sem 

bendir til þess að dupilumab dreifist fyrst og fremst í æðakerfinu. 

 

Umbrot 

 

Sértækar umbrotsrannsóknir voru ekki gerðar af því dupilumab er prótein. Búist er við að dupilumab 

brotni niður í lítil peptíð og einstakar amínósýrur. 

 

Brotthvarf 

 

Brotthvarfi dupilumabs er miðlað með samhliða línulegum og ólínulegum leiðum. Við hærri þéttni er 

brotthvarf dupilumabs aðallega í gegnum ómettanlega próteinsundrandi leið, en við lægri þéttni er 

ólínulega mettanlega IL-4R α markstýrða brotthvarfsleiðin ráðandi. 

Eftir síðasta skammt við jafnvægi af dupilumabi 300 mg vikulega, 300 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 

2 vikna fresti, 300 mg á 4 vikna fresti eða 200 mg á 4 vikna fresti var miðgildi tíma sem lækkun undir 

neðri greinanleg mörk tók, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa á bilinu 9-13 vikur hjá 

fullorðnum og unglingum og u.þ.b. 1,5 sinnum lengra hjá börnum 6 til 11 ára og 2,5 sinnum lengra hjá 

börnum yngri en 6 ára. 
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Línulegt/ólínulegt samband 

 

Vegna ólínulegrar úthreinsunar eykst útsetning fyrir dupilumab, mæld með flatarmáli undir ferli, með 

skammti á meira en hlutfallslegan hátt eftir stakan skammt undir húð frá 75-600 mg. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

 

Kyn 

Kyn reyndist ekki tengjast neinum klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, 

metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Aldraðir 

Af 1.472 sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, sem voru útsettir fyrir dupilumabi í 2. stigs rannsókn á 

skammtastærðum eða 3. stigs rannsóknum með samanburði við lyfleysu, voru samtals 67 sem voru 

65 ára eða eldri. Þó að enginn munur á öryggi eða verkun hafi sést milli eldri og yngri fullorðinna 

sjúklinga með ofnæmishúðbólgu er fjöldi sjúklinga á aldrinum 65 ára og eldri ekki nægjanlegur til að 

ákvarða hvort þeir svari öðruvísi en yngri sjúklingar. 

 

Aldur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, metið 

samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Hins vegar var aðeins 61 sjúklingur eldri en 65 ára með í 

greiningunni. 

 

Af sjúklingunum 1.977 sem voru með astma og voru útsettir fyrir dupilumabi voru 240 sjúklingar 

65 ára eða eldri og 39 sjúklingar voru 75 ára eða eldri. Verkun og öryggi hjá þessum aldurshópi voru 

svipuð og hjá rannsóknarþýðinu í heild. 

 

Kynþáttur 

Kynþáttur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, 

metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um lifur. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar lifrarstarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um nýru. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar nýrnastarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

Þýðisgreining lyfjahvarfa leiddi ekki í ljós að vægt eða miðlungsmikið skert nýrnastarfsemi hefði 

klínískt mikilvæg áhrif á altæka útsetningu fyrir dupilumabi. Mjög takmarkaðar upplýsingar eru 

fyrirliggjandi um sjúklinga með verulega skerta nýrnastarfsemi. 

 

Líkamsþyngd 

Lággildi dupilumabs var minna hjá þyngri einstaklingum án mikilvægra áhrifa á verkun. 

 

Börn 

 

Ofnæmishúðbólga 

Samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa hafði aldur ekki áhrif á úthreinsun dupilumabs hjá fullorðnum 

og börnum 6 til 17 ára. Hjá börnum 6 mánaða til 5 ára jókst úthreinsun með aldri sem er aðlagað í 

ráðlagðri skammtaáætlun. 

 

Lyfjahvörf dupilumabs hjá börnum (< 6 mánaða) eða sem voru < 5 kg með ofnæmishúðbólgu hafa 

ekki verið rannsökuð. 

 

Hjá unglingum á aldrinum 12 - 17 ára með ofnæmishúðbólgu, sem fengu annaðhvort 200 mg á 2 vikna 

fresti (< 60 kg) eða 300 mg á 2 vikna fresti (> 60 kg) var meðalstaðalfrávik (±SD) lággildis 

dupilumabs við jafnvægi 54,5±27,0 míkróg/ml. 
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Hjá börnum 6 - 11 ára með ofnæmishúðbólgu sem fengu 300 mg (≥ 15 kg) á 4 vikna fresti í rannsókn 

AD-1652, var meðaltals±staðalfrávik (SD) lægstu þéttni við jafnvægi 76,3±37,2 míkróg/ml. Í viku 16 í 

rannsókn AD-1434 á börnum 6 - 11 ára sem byrjuðu á 300 mg (≥ 15 kg) á 4 vikna fresti og þeim sem 

fengu skammtaaukningu á 2 vikna fresti í 200 mg (≥ 15 til < 60 kg) eða 300 mg (≥ 60 kg) var 

meðaltals±staðalfrávik lággildis við jafnvægi 108±53,8 míkróg/ml. Hjá börnum 6 - 11 ára sem fengu 

300 mg á 4 vikna fresti, upphafsskammt 300 mg á degi 1 og 15 mynduðu svipað jafnvægi eins og 

upphafsskammtur 600 mg á degi 1, byggt á PK hermun. 

 

Hjá börnum 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu sem fengu á 4 vikna fresti annaðhvort 300 mg 

(≥ 15 til < 30 kg) eða 200 mg (≥ 5 til < 15 kg) var meðalstaðalfrávik (±SD) lággildis við jafnvægi 

110±42,8 míkróg/ml fyrir 300 mg skammtinn og 109±50,8 míkróg/ml fyrir 200 mg skammtinn. 

 

Astmi 

Lyfjahvörf dupilumabs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum (< 6 ára) með astma. 

 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 - 17 ára með astma þátt í QUEST rannsókninni. 

Meðaltals±staðalfrávik (SD) lággildis dupilumabs var 107±51,6 míkróg/ml og 46,7±26,9 míkróg/ml, 

tilgreint í sömu röð fyrir 300 mg eða 200 mg gefin á 2 vikna fresti. Enginn aldurstengdur munur kom 

fram á lyfjahvörfum hjá unglingum eftir leiðréttingu fyrir líkamsþunga. 

 

Í VOYAGE rannsókninni voru lyfjahvörf dupilumabs rannsökuð hjá 270 sjúklingum með 

miðlungsmikinn eða svæsinn astma sem fengu annaðhvort 100 mg á 2 vikna fresti (fyrir 91 barn 

< 30 kg) eða 200 mg á 2 vikna fresti (fyrir 179 börn ≥ 30 kg), gefið undir húð. Dreifingarrúmmál 

dupilumabs var u.þ.b. 3,7 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Þéttni við jafnvægi náðist í 

viku 12. Meðaltals ± staðalfrávik lággildis við jafnvægi 58,4±28,0 míkróg/ml og 85,1±44,9 

míkróg/ml, talið í sömu röð. Hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá börnum 

6 – 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 30 kg og ≥ 30 kg til < 60 kg sýndi forspárgildi fyrir lággildi við 

jafnvægi sem var svipað lággildi fyrir 200 mg á 2vikna fresti (≥ 30 kg) og 100 mg á 2 vikna fresti 

(< 30 kg), talið í sömu röð. Að auki sýndi hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá 

börnum 6 - 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 60 kg áætlað lággildi við jafnvægi svipað því sem sýndi sig 

vera áhrifaríkt hjá fullorðnum og unglingum. Eftir síðasta skammt við jafnvægi var miðgildi tíma þar 

til þéttni dupilumab minnkaði undir neðri greinanleg mörk, metið samkvæmt þýðisgreiningu 

lyfjahvarfa, 14 til 18 vikur fyrir 100 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 2 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna 

fresti. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 

rannsókna á eiturverkanir eftir endurtekna skammta (þ.m.t. endapunkta lyfjafræðilegs öryggis) og 

eiturverkanir á æxlun og þroska. 

 

Möguleg stökkbreytandi áhrif dupilumabs hafa ekki verið metin; þó er ekki búist við því að einstofna 

mótefni breyti DNA eða litningum. 

 

Rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum hafa ekki verið gerðar á dupilumabi. Mat á fyrirliggjandi 

gögnum tengdum IL-4Rα hömlun og eiturefnafræðileg gögn um dýr þar sem notaðir voru 

mótefnastaðgenglar benda ekki til aukinna krabbameinsvaldandi áhrifa vegna dupilumabs. 

 

Í eiturefnafræðilegri rannsókn á æxlun sem gerð var hjá öpum og notaði mótefnastaðgengil sértækan 

fyrir IL-Rα hjá öpum, sáust engar vanskapanir á fóstri við skammta sem mettuðu IL-Rα. 

 

Nánari rannsókn á þroskun fyrir og eftir fæðingu (enhanced pre and postnatal development study) 

leiddi ekki í ljós aukaverkanir á móðurdýrin eða afkvæmi þeirra í allt að 6 mánuði eftir burð. 

 

Frjósemisrannsóknir sem gerðar voru hjá karlkyns og kvenkyns músum og notuðu mótefnastaðgengil 

gegn IL-Rα sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 4.6). 
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6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

L-arginín einhýdróklóríð 

L-histidín 

L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat 

Pólýsorbat 80 (E433) 

Natríumasetat þríhýdrat 

Ísedik (E260) 

Súkrósi 

Vatn fyrir stungulyf 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 

gerðar. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

Ef nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann úr kæli og geyma í pakkningunni 

í allt að 14 daga við stofuhita að 25°C, varin gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni 

þegar pakkningin er tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira 

en 14 daga eða ef fyrningardagsetning er liðin. 

 

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið í kæli (2°C - 8°C) 

 

Má ekki frjósa. 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

 

1,14 ml lausn í áfylltum sprautum úr gegnsæju gleri af tegund 1, sem hefur verið meðhöndlað með 

sílikoni, með áfastri 12,7 mm (½ tommu) nál með gildleika 27 og þunnum vegg úr ryðfríu stáli. 

 

Pakkningastærðir: 

• 1 áfyllt sprauta 

• 2 áfylltar sprautur 

• Fjölpakkning sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

 

1,14 ml lausn í sprautu úr gegnsæju gleri af tegund 1, sem hefur verið meðhöndlað með sílikoni, í 

áfylltum lyfjapenna, með áfastri 12,7 mm (½ tommu) nál með gildleika 27 og þunnum vegg úr ryðfríu 

stáli. 

 

Áfyllti lyfjapenninn er fáanlegur með hringlaga hettu og sporöskjulaga glugga með ör umhverfis eða 

með ferhyrndri hettu með upphleyptum rákum og sporöskjulaga glugga án örvar. 
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Pakkningastærðir: 

• 1 áfylltur lyfjapenni 

• 2 áfylltir lyfjapennar 

• 6 áfylltir lyfjapennar 

• Fjölpakkning sem inniheldur 6 (2 pakkningar með 3) áfyllta lyfjapenna 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Ýtarlegar leiðbeiningar um gjöf Dupixent í áfylltri sprautu eða áfylltum lyfjapenna eru aftast í 

fylgiseðlinum. 

 

Lausnin á að vera tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul. Ef lausnin er skýjuð, mislit eða 

inniheldur sjáanlegar agnir þá á ekki að nota lausnina. 

 

Eftir að 200 mg áfyllta sprautan eða áfyllti lyfjapenninn hefur verið fjarlægt úr kæli á að leyfa lyfinu 

að ná stofuhita, allt að 25°C, með því að bíða í 30 mínútur áður en Dupixent er sprautað. 

 

Áfyllta sprautan eða áfyllti lyfjapenninn á ekki að vera útsettur fyrir hita eða beinu sólarljósi og má 

ekki hrista. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. Eftir notkun skal setja 

áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann í ílát fyrir oddhvassa hluti og farga í samræmi við gildandi 

reglur. Ekki endurnýta ílátið.  

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/009 

EU/1/17/1229/010 

EU/1/17/1229/012 

EU/1/17/1229/013 

EU/1/17/1229/014 

EU/1/17/1229/016 

EU/1/17/1229/023 

EU/1/17/1229/024 

EU/1/17/1229/025 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 26. september 2017 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 2. september 2022 

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
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Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is 

  

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu. 

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

Hver einnota áfyllt sprauta inniheldur 100 mg af dupilumabi í 0,67 ml lausn (150 mg/ml). 

 

Dupilumab er að fullu manna einstofna mótefni framleitt í eggjastokkafrumum kínahamstra (CHO) 

með DNA raðbrigðaerfðatækni. 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, lausn 

 

Tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul sæfð lausn án sýnilegra agna, með sýrustig u.þ.b. 5,9. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Dupixent er ætlað börnum 6 til 11 ára sem viðbótarviðhaldsmeðferð við svæsnum astma með bólgu af 

tegund 2 sem einkennist af fjölgun rauðkyrninga í blóði og/eða auknu hlutfalli nituroxíðs í 

útöndunarlofti hjá börnum 6 til 11 ára, sjá kafla 5.1, þegar fullnægjandi stjórnun er ekki náð með 

miðlungs eða stórum skammti innöndunarstera auk annars lyfs sem viðhaldsmeðferð.  

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Meðferð skal hefja af lækni með reynslu í greiningu og meðferð við sjúkdómum þegar ábending er 

fyrir notkun dupilumabs (sjá kafla 4.1). 

 

Skammtar 

 

Börn 6 til 11 ára 

Ráðlagður skammtur af dupilumabi fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára er tilgreindur í töflu 1. 

 

Tafla 1: Skammtur dupilumabs til inndælingar undir húð fyrir börn 6 til 11 ára með astma  

Líkamsþyngd Upphafs skammtur og skammtar í kjölfarið 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn (6 til 11 ára) með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu samkvæmt samþykktri 

ábendingu er ráðlagður skammtur samkvæmt töflu 2 í SmPC fyrir 300 mg.  

 

Sjúklingar sem fá barkstera til inntöku samhliða geta minnkað steraskammtinn þegar klínískur bati 

með dupilumabi hefur komið fram (sjá kafla 5.1). Draga á úr notkun stera smám saman (sjá kafla 4.4). 
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Dupilumab er ætlað til langtímameðferðar. A.m.k. árlega skal íhuga þörfina á áframhaldandi meðferð 

á grundvelli mats læknis á astmastjórn sjúklingsins. 

 

Skammtur sem gleymist 

 

Ef vikulegur skammtur gleymist, á að gefa hann eins fljótt og unnt er og hefja nýja skammtaáætlun út 

frá þeirri dagsetningu. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 2 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að bíða þangað til kemur að næsta skammti samkvæmt upprunarlegri 

áætlun. 

 

Ef skammturinn sem á að gefa á 4 vikna fresti gleymist á að gefa inndælinguna innan 7 daga frá því að 

skammtur gleymist og halda síðan áfram eftir upprunalegri áætlun. Ef skammturinn sem gleymdist er 

ekki gefinn innan 7 daga á að gefa skammtinn og byrja á nýrri áætlun frá þeim degi. 

 

Sérstakir sjúklingahópar 

 

Aldraðir (≥65 ára) 

Aðlögun skammta er ekki ráðlögð fyrir aldraða sjúklinga (sjá kafla 5.2). 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er þörf á aðlögun skammta hjá sjúklingum með væga til miðlungsmikla skerðingu á 

nýrnastarfsemi. Mjög takmörkuð gögn liggja fyrir hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi 

(sjá kafla 5.2). 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Engin gögn liggja fyrir um sjúklinga með skerðingu á lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2). 

 

Börn 

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun dupilumabs hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir. 

 

Lyfjagjöf 

 

Til notkunar undir húð. 

 

Dupilumab er gefið með inndælingu undir húð í læri eða kvið, að undanskildu 5 cm svæði umhverfis 

naflann. Ef einhver annar gefur inndælinguna má einnig nota upphandlegg. 

 

Hver áfyllt sprauta er einnota. 

 

Ráðlagt er að skipta um stungustað við hverja inndælingu. Dupilumab má ekki sprauta í húð sem er 

aum, sködduð eða með mari eða örum. 

 

Umönnunaraðili sjúklings getur gefið dupilumab ef læknirinn telur það viðeigandi. Umönnunaraðilar 

eiga að fá viðeigandi þjálfun fyrir undirbúning og gjöf dupilumabs fyrir notkun í samræmi við 

notkunarleiðbeiningarnar sem eru aftast í fylgiseðlinum. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
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4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Rekjanleiki 

 

Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 

með skýrum hætti. 

 

Bráð versnun astma 

 

Ekki skal nota dupilumab til meðferðar á einkennum bráðaastma eða bráðri versnun. Ekki skal nota 

dupilumab til meðferðar á bráðum berkjukrampa eða astmafári (status asthmaticus). 

 

Barksterar 

 

Ekki skal hætta skyndilega notkun altækra barkstera, til útvortis notkunar eða til innöndunar þegar 

meðferð með dupilumabi er hafin. Minnkun skammts barkstera, ef við á, skal gerð smám saman og 

undir beinu eftirliti læknis. Minnkun skammts barkstera getur valdið altækum fráhvarfseinkennum 

og/eða afhjúpað kvilla sem áður voru bældir af altækri barksterameðferð. 

 

Bólgulífmerki af tegund 2 geta verið bæld við notkun altækra barkstera. Íhuga skal það við ákvörðun á 

ástandi tegundar 2 hjá sjúklingum sem nota barkstera til inntöku (sjá kafla 5.1). 

 

Ofnæmi 

 

Ef altæk ofnæmisviðbrögð (bráð eða seinkuð) koma fyrir skal tafarlaust hætta lyfjagjöf dupilumabs og 

hefja viðeigandi meðferð. Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og 

sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum. Bráðaofnæmiskast og ofnæmisbjúgur hafa komið fram frá 

nokkrum mínútum til sjö dögum eftir inndælingu dupilumabs (sjá kafla 4.8). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

 

Við notkun dupilumabs hjá fullorðnum sem tóku þátt í þróunaráætlun vegna astma, hefur verið 

tilkynnt um lungnabólgu með ofnæmishnúðageri (eosinophilic granulomatosis). Við notkun 

dupilumabs og lyfleysu hjá fullorðnum sem voru einnig með astma og tóku þátt í þróunaráætlun vegna 

langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi hefur verið tilkynnt um æðabólgu sem samrýmist 

ofnæmishnúðageri. Læknar skulu vera vakandi vegna útbrota af völdum æðabólgu, versnandi 

einkenna frá lungum, hjartakvillum og/eða taugakvillum sem koma fram hjá sjúklingum með fjölgun 

rauðkyrninga. Hjá sjúklingum sem fá meðferð við astma getur komið fram alvarleg, altæk fjölgun 

rauðkyrninga sem stundum kemur fram með klínískum einkennum lungnabólgu með 

ofnæmishnúðageri sem eru kvillar sem oft eru meðhöndlaðir með altækum barksterum. Þessi tilvik má 

venjulega, en ekki alltaf, tengja minnkaðri meðferð með barksterum til inntöku. 

 

Ormasýking 

 

Sjúklingar með þekktar ormasýkingar voru útilokaðir frá þátttöku í klínískum rannsóknum. Dupilumab 

gæti haft áhrif á ónæmissvörun gegn ormasýkingum með því að hamla IL-4/IL-13 merkjagjöf. 

Sjúklingar sem eru fyrir með ormasýkingar eiga að fá meðferð áður en lyfjagjöf með dupilumabi hefst. 

Ef sjúklingar verða sýktir meðan þeir fá meðferð með dupilumabi og svara ekki meðferð við 

ormasýkingum skal hætta meðferð með dupilumabi þar til sýkingin gengur til baka. Greint var frá 

tilfellum njálgs hjá börnum 6 til 11 ára sem tóku þátt í þróunaráætluninni vegna astma hjá börnum (sjá 

kafla 4.8). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

 

Greint hefur verið frá tilvikum sem tengjast táru- og glærubólgu við notkun dupilumabs, aðallega hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Nokkrir sjúklingar greindu frá sjóntruflunum (t.d. þokusjón) í 

tengslum við táru- og glærubólgu (sjá kafla 4.8). 
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Ráðleggja á sjúklingum að tilkynna heilbrigðisstarfsmanni nýtilkomin eða versnandi einkenni í 

augum. Sjúklingar sem fá meðferð með dupilumabi og fá tárubólgu sem gengur ekki til baka eftir 

hefðbundna meðferð, eða ef teikn og einkenni benda til glærubólgu, eiga að gangast undir skoðun hjá 

augnlækni eftir því sem við á (sjá kafla 4.8). 

 

Sjúklingar með astma samhliða 

 

Sjúklingar sem fá dupilumab sem einnig eru með astma skulu ekki aðlaga eða stöðva astmameðferðina 

nema ráðfæra sig við lækninn. Fylgjast skal vandlega með sjúklingum sem eru með astma samhliða 

eftir að meðferð með dupilumabi er hætt.  

 

Bólusetningar 

 

Forðast á notkun lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna samhliða dupilumabi þar sem ekki hefur verið 

sýnt fram á klínískt öryggi eða verkun. Ráðlagt er að sjúklingar séu upplýstir um ónæmisaðgerðir með 

lifandi og lifandi veikluðum bóluefnum í samræmi við gildandi leiðbeiningar um ónæmisaðgerðir áður 

en meðferð með dupilumabi er hafin. Engar klínískar upplýsingar liggja fyrir sem styðja við 

nákvæmari leiðbeiningar fyrir gjöf lifandi eða lifandi veiklaðra bóluefna hjá sjúklingum sem fá 

meðferð með dupilumabi. Ónæmissvörun við TdaP bóluefni (T frumu-háð) og bóluefni með 

meningokokkafjölsykru var metin (sjá kafla 4.5).  

 

Natríuminnihald 

 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum 100 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Ónæmissvörun við bólusetningu var metin í rannsókn þar sem sjúklingar með ofnæmishúðbólgu fengu 

meðferð vikulega í 16 vikur með 300 mg af dupilumabi. Eftir 12 vikna lyfjagjöf með dupilumabi voru 

sjúklingar bólusettir með TdaP bóluefni (T-frumuháð) og bóluefni með meningokokkafjölsykru (T-

frumuóháð) og ónæmissvörun var metin 4 vikum síðar. Mótefnasvörun við bæði stífkrampabóluefni 

og bóluefni með meningokokkafjölsykru var svipuð hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 

dupilumabi og sjúklingum sem fengu lyfleysu. Engar milliverkanir milli bóluefna sem ekki eru lifandi 

og dupilumabs sáust í rannsókninni. 

 

Þess vegna mega sjúklingar sem eru á meðferð með dupilumabi fá samhliða bóluefni sem er óvirkjað 

eða ekki lifandi. Sjá kafla 4.4 varðandi upplýsingar um lifandi bóluefni. 

 

Í klínískri rannsókn hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu voru áhrif dupilumabs á lyfjahvörf CYP 

hvarfefna metin. Upplýsingunum sem var safnað í þessari rannsókn bentu ekki til klínískt marktækra 

áhrifa dupilumabs á virkni CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 eða CYP2C9. 

 

Ekki er búist við að dupilumab hafi áhrif á lyfjahvörf lyfja sem gefin eru samhliða. Á grundvelli 

þýðisgreiningar höfðu lyf sem algengt er að gefin séu samhliða engin áhrif á lyfjahvörf dupilumabs hjá 

sjúklingum með miðlungsmikinn eða svæsinn astma. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Meðganga 

 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun dupilumabs á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda 

hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Dupilumab skal aðeins nota á 

meðgöngu ef mögulegur ávinningur réttlætir mögulega áhættu fyrir fóstrið. 
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Brjóstagjöf 

 

Ekki er þekkt hvort dupilumab skilst út í brjóstamjólk eða frásogast í blóðrás eftir inntöku. Vega þarf 

og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli 

matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með dupilumabi. 

 

Frjósemi 

 

Dýrarannsóknir sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 5.3). 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Dupilumab hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Samantekt á öryggi 

 

Algengustu aukaverkanir hjá þeim sem eru með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi eru viðbrögð á stungustað (felur í sér roða, bjúg, kláða, verk og þrota), 

tárubólga, ofnæmistárubólga, liðverkir, herpessýking í munni og fjölgun rauðkyrninga. Einnig var 

greint frá mari á stungustað sem aukaverkun hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda. Í 

mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá sermissótt, sermissóttarlíkum viðbrögðum, 

bráðaofnæmisviðbrögðum og glærubólgu með sárum (ulcerative keratitis) (sjá kafla 4.4). 

 

Tafla yfir aukaverkanir 

 

Öryggisupplýsingarnar fyrir dupilumab í töflu 2 voru aðallega fengnar úr 12 slembuðum samanburðar-

rannsóknum með lyfleysu, þ.m.t. hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, astma og langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi. Þessar rannsóknir tóku til 4.206 sjúklinga sem fengu dupilumab og 

2.326 sjúklinga sem fengu lyfleysu á samanburðartímabilinu og eru dæmigerðar fyrir 

heildaröryggisupplýsingar fyrir dupilumab. 

 

Í töflu 2 eru aukaverkanir sem sáust í klínískum rannsóknumofnæmishúðbólg og/eða eftir 

markaðssetningu, eftir líffæraflokki og tíðni, samkvæmt eftirfarandi tíðniflokkun: mjög algengar 

(≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 

til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Aukaverkanir eru taldar upp eftir minnkandi 

alvarleika innan hvers tíðniflokks. 

 

Tafla 2: Listi yfir aukaverkanir  

MedDRA 

flokkun eftir 

líffærum 

Tíðni Aukaverkun 

Sýkingar af völdum 

sýkla og sníkjudýra 

Algengar Tárubólga* 

Herpessýking í munni*  

Blóð og eitlar Algengar Fjölgun rauðkyrninga 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar 

Mjög sjaldgæfar 

 

 

 

Ofnæmisbjúgur# 

Bráðaofnæmiskast 

Sermissótt 

Sermissóttarlík viðbrögð 

 

 

Augu Algengar 

Sjaldgæfar 

 

 

 

Ofnæmistárubólga* 

Glærubólga*# 

Hvarmabólga*† 

Kláði í augum*† 

Augnþurrkur*† 
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Mjög sjaldgæfar Glærubólga með sárum*†# 

Húð og undirhúð Sjaldgæfar Andlitsútbrot# 

Stoðkerfi og 

bandvefur 

Algengar Liðverkir# 

Almennar 

aukaverkanir og 

aukaverkanir á 

íkomustað 

Algengar 

 

 

Viðbrögð á stungustað (þ.m.t. roði, bjúgur, kláði, 

verkur, þroti og mar) 

 

*augnkvillar og herpessýking í munni komu fyrst og fremst fram í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. 
†augnkláði og hvarmabólga voru algeng og glærubólga með sárum var sjaldgæf í rannsóknum á 

ofnæmishúðbólgu. 
#tilkynning eftir markaðssetningu. 

 

Lýsing á völdum aukaverkunum 

 

Ofnæmi 

Greint hefur verið frá bráðaofnæmiskasti, ofnæmisbjúg og sermissótt/sermissóttarlíkum viðbrögðum 

eftir gjöf dupilumabs (sjá kafla 4.4). 

 

Tilvik sem tengjast táru- og glærubólgu 

Táru- og glærubólga kom oftar fyrir hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 

samanborið við lyfleysu í rannsóknum á ofnæmishúðbólgu. Flestir sjúklingar með táru- eða 

glærubólgu náðu bata eða voru á batavegi meðan á meðferðartímanum stóð. Eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni á ofnæmishúðbólgu (AD-1225) var hlutfall fyrir bæði tárubólgu og 

glærubólgu svipað því sem kom fram hjá hópnum sem fékk dupilumab í samanburðarrannsóknum 

með lyfleysu á bráðofnæmishúðbólgu. Tíðni táru- og glærubólgu var lág hjá sjúklingum með astma og 

var svipuð í hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Hjá sjúklingum með langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi og sjúklingum með hnúðaskæning var tíðni tárubólgu hærri fyrir 

dupilumab en lyfleysu en þó lægri en hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu. Ekki var greint frá 

glærubólgu í þróunaráætlununum fyrir langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi eða fyrir 

hnúðaskæning. Tíðni tárubólgu var lág hjá sjúklingum með rauðkyrningabólgu í vélinda og svipuð hjá 

hópunum sem fengu dupilumab og lyfleysu. Ekki var greint frá glærubólgu í þróunaráætluninni fyrir 

rauðkyrningabólgu í vélinda (sjá kafla 4.4). 

 

Herpesexem (eczema herpeticum) 

Greint var frá herpesexemi hjá < 1% í hópnum sem fékk dupilumab og < 1% í hópnum sem fékk 

lyfleysu í 16 vikna rannsóknum á einlyfjameðferð hjá fullorðnum vegna ofnæmishúðbólgu. Í 52 vikna 

rannsókninni með dupilumabi + útvortis barksterameðferð vegna ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum var 

greint frá herpesexemi hjá 0,2% í hópnum sem fékk dupilumab + útvortis barkstera og 1,9% í hópnum 

sem fékk lyfleysu + útvortis barkstera. Þetta hlutfall hélst stöðugt eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

Fjölgun rauðkyrninga 

Hjá sjúklingum sem fengu dupilumab var meðalfjölgun rauðkyrninga frá upphafsgildi meiri 

samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu fyrir ábendingarnar ofnæmishúðbólga, astmi og langvinn 

nef- og skútabólga með sepageri í nefi. Fjöldi rauðkyrninga minnkaði nærri því að upphafsgildum 

meðan á rannsóknarmeðferð stóð og náði upphafsgildum í opnu astmaframhaldsrannsókninni á öryggi 

(TRAVERSE). Meðalgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði niður fyrir upphafsgildi í viku 20 og var 

viðhaldið í allt að 3 ár í opnu langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). Samanborið við lyfleysu 

sást engin aukning á meðalgildum rauðkyrninga í blóði fyrir hnúðaskæning (PRIME og PRIME2). 

Meðaltal og miðgildi rauðkyrninga í blóði lækkaði nánast niður í upphafsgildi eða hélst undir 

upphafsgildi hjá þeim sem voru með rauðkyrningabólgu í vélinda (TREET hlutar A og B) meðan á 

rannsóknarmeðferð stóð. 

  

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga vegna meðferðar (≥ 5.000 frumur/míkról) hjá < 3% sjúklinga 

sem fengu meðferð með dupilumabi og hjá < 0,5% sjúklinga sem fengu lyfleysu (SOLO1, SOLO2, 
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AD-1021, DRI12544, QUEST og VOYAGE; SINUS-24 og SINUS-52, PRIME og PRIME2 

rannsóknir; TREET hlutar A og B). 

 

Tilkynnt var um fjölgun rauðkyrninga (≥5.000 frumur/míkról) hjá 8,4% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi og hjá 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu í rannsókn AD-1539, þar sem miðgildi fjölda 

rauðkyrninga lækkaði niður fyrir upphafsgildi í lok meðferðar. 

 

Sýkingar 

Í 16 vikna klínísku rannsóknunum á einlyfjameðferð við ofnæmishúðbólgu var greint frá alvarlegum 

sýkingum hjá 1,0% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,5% sjúklinga sem fengu meðferð með 

dupilumabi. Í 52 vikna CHRONOS rannsókninni hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 0,6% sjúklinga sem fengu lyfleysu og 0,2% sjúklinga sem fengu meðferð 

með dupilumabi. Tíðni alvarlegra sýkinga hélst stöðug eftir 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

Engin hækkun kom fram á heildartíðni sýkinga við meðferð með dupilumabi samanborið við lyfleysu í 

samantekt á öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á astma. Í 24 vikna samantekt á 

öryggisupplýsingum var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1% sjúklinga sem fengu meðferð með 

dupilumabi og 1,1% sjúklinga sem fengu lyfleysu. Í 52 vikna QUEST rannsókninni var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,4% sjúklinga sem 

fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Í 

52 vikna SINUS-52 rannsókninni var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 1,3% sjúklinga sem fengu 

meðferð með dupilumabi og hjá 1,3% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Engin aukning kom fram á heildartíðni sýkinga með dupilumabi samanborið við lyfleysu í samantekt á 

öryggisupplýsingum úr klínískum rannsóknum á hnúðaskæningi. Í samantekt á öryggisupplýsingum 

var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 1,3% sjúklinga sem fengu meðferð með dupilumabi og 1,3% 

sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Samkvæmt samantekt á öryggisupplýsingum úr TREET rannsóknunum (hlutar A og B) á 

rauðkyrningabólgu í vélinda var heildartíðni sýkinga tölulega hærri með dupilumabi (32,0%) 

samanborið við lyfleysu (24,8%). Í 24 vikna samantekt á öryggisupplýsingum var greint frá 

alvarlegum sýkingum hjá 0,5% sjúklinga sem fengu dupilumab og 0% sjúklinga sem fengu lyfleysu. 

 

Mótefnamyndun 

Eins og við á um öll prótein til lækninga er möguleiki á mótefnamyndun með dupilumabi. 

 

Mótefnasvörun gegn lyfinu var yfirleitt ekki tengd áhrifum á útsetningu fyrir dupilumabi, öryggi eða 

verkun.  

 

U.þ.b. 5% sjúklinga með ofnæmishúðbólgu, astma eða langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í 

nefi sem fengu meðferð með dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 52 vikur fengu mótefnasvörun gegn 

dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 2% höfðu hlutleysandi 

mótefni. Svipaðar niðurstöður sáust hjá fullorðnum sjúklingum með hnúðaskæning sem fengu 

dupilumab 300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, börnum (6 mánaða til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu 

sem fengu dupilumab 200 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 4 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna fresti í 

16 vikur og börnum (6-11 ára) með astma sem fengu dupilumab 100 mg á 2 vikna fresti eða 200 mg á 

2 vikna fresti í 52 vikur. Svipuð mótefnasvörun kom fram hjá fullorðnum sjúklingum með 

bráðofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi í allt að 3 ár í opnu 

langtímaframhaldsrannsókninni (AD-1225). 

 

U.þ.b. 16% unglinga með ofnæmishúðbólgu sem fengu dupilumab 300 mg eða 200 mg á 2 vikna fresti 

í 16 vikur mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 3% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu 

og u.þ.b. 5% höfðu hlutleysandi mótefni. 
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U.þ.b. 9% sjúklinga með astma sem fengu meðferð með dupilumab 200 mg á 2vikna fresti í 52 vikur 

mynduðu mótefni gegn dupilumabi; u.þ.b. 4% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 

4% höfðu hlutleysandi mótefni. 

 

U.þ.b. 1% sjúklinga með rauðkyrningabólgu í vélinda sem fengu dupilumab 300 mg vikulega eða 

300 mg á 2 vikna fresti í 24 vikur, mynduðu mótefni gegn dupilumabi; 0% sýndu viðvarandi 

mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 0,5% hafði hlutleysandi mótefni. 

 

Án tillits til aldurs eða þýðis, voru allt að 4% sjúklinga í lyfleysuhópunum jákvæðir fyrir mótefnum 

gegn dupilumabi; u.þ.b. 2% sýndu viðvarandi mótefnasvörun gegn lyfinu og u.þ.b. 1% hafði 

hlutleysandi mótefni. 

 

Minna en 1% sjúklinga sem fengu dupilumab í samþykktum skömmtum sýndu meiri mótefnasvörun 

gegn lyfinu í tengslum við minnkaða útsetningu og verkun. Að auki var einn sjúklingur með sermissótt 

og einn með sermissóttarlík viðbrögð (< 0,1%) í tengslum við meiri mótefnasvörun gegn lyfinu (sjá 

kafla 4.4). 

 

Börn  

 

Ofnæmishúðbólga 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 250 sjúklingum á aldrinum 12 til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1526). Öryggi dupilumabs hjá þessum 

sjúklingum sem var fylgst með á 16 vikna tímabili var svipað því öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum. 

 

Börn 6 til 11 ára 

Öryggi dupilumabs var metið í rannsókn hjá 367 sjúklingum á aldrinum 6 til 11 ára með svæsna 

ofnæmishúðbólgu (AD-1652). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera hjá 

þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því öryggi sem kom fram í rannsóknum á 

ofnæmishúðbólgu hjá unglingum og fullorðnum. 

 

Börn 6 mánaða til 5 ára 

Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun útvortis barkstera var metið í rannsókn á 161 sjúklingi á 

aldrinum 6 mánaða til 5 ára með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu, þ.m.t. undirhópur 

124 sjúklinga með svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1539). Öryggi dupilumabs við samhliðanotkun 

útvortis barkstera hjá þessum sjúklingum út viku 16 var svipað því  öryggi sem kom fram í 

rannsóknum á ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum og börnum á aldrinum 6 til 17 ára. 

 

Astmi 

 

Unglingar (12 til 17 ára) 

Alls voru 107 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með astma sem tóku þátt í 52 vikna QUEST 

rannsókninni. Öryggið var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 

 

Langtímaöryggi dupilumabs var metið hjá 89 sjúklingum á unglingsaldri sem tóku þátt í opinni 

framhaldsrannsókn á miðlungsmiklum eða svæsnum astma (TRAVERSE). Í rannsókninni var 

sjúklingum fylgt eftir í allt að 96 vikur. Öryggi dupilumabs í TRAVERSE var í samræmi við öryggð 

sem kom fram í lykilrannsóknum á meðferð við astma sem stóð yfir í allt að 52 vikur.  

 

Börn 6 til 11 ára 

Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma (VOYAGE) var greint frá njálg sem 

viðbótaraukaverkun hjá 1,8% (5 sjúklingar) í hópnum sem fékk dupilumab og engum í 

lyfleysuhópnum. Öll tilfelli njálgs voru væg til miðlungsmikil og sjúklingar náðu bata með meðferð 

við ormasýkingu án þess að meðferð með dupilumabi væri hætt.  
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Hjá börnum 6 til 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma var greint frá fjölgun rauðkyrninga 

(rauðkyrningar í blóði ≥ 3.000 frumur/míkról eða talið sem aukaverkun af rannsóknarlækni) hjá 6,6% í 

hópnum sem fékk dupilumab og hjá 0,7% í lyfleysuhópnum. Flest tilfelli fjölgunar rauðkyrninga voru 

væg til miðlungsmikil og án klínískra einkenna. Þessi tilfelli voru tímabundin, minnkuðu með 

tímanum og leiddu ekki til þess að meðferð með dupilumabi væri hætt. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Alls tóku 99 unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með rauðkyrningabólgu í vélinda þátt í TREET 

rannsóknunum (hlutar A og B). Öryggi var svipað því sem kom fram hjá fullorðnum. 

 

Langtímaöryggi 

 

Ofnæmishúðbólga 

Öryggi dupilumabs + útvortis barkstera (CHRONOS) út viku 52 hjá fullorðnum sjúklingum með 

ofnæmishúðbólgu var í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 16. Langtímaöryggi dupilumabs 

var metið í opinni framhaldsrannsókn hjá sjúklingum á aldrinum 6 mánaða til 17 ára með 

miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu (AD-1434). Öryggi dupilumabs hjá sjúklingum sem var 

fylgst með í 52 vikur var svipað því öryggi sem kom fram í viku 16 í AD-1526, AD-1652 og AD-1539 

rannsóknunum. Langtímaöryggi dupilumabs sem kom fram hjá börnum og unglingum var í samræmi 

við öryggi sem kom fram hjá fullorðnum með ofnæmishúðbólgu. 

 

Í 3. stigs, fjölsetra, opinni framhaldsrannsókn (AD-1225) var langtímaöryggi við endurtekna skammta 

dupilumabs metið hjá 2.677 fullorðnum með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu sem fengu 

300 mg skammt vikulega (99,7%), þ.m.t. voru 357 sem luku a.m.k 148 vikum í rannsókninni. 

Langtímaörygg sem kom fram í rannsókninni sem stóð yfir í allt að 3 ár var yfirleitt í samræmi við 

öryggi dupilumabs sem kom fram í samanburðarrannsóknum. 

 

Astmi 

Öryggi dupilumabs í 96 vikna rannsókn á langtímaöryggi (TRAVERSE) var í samræmi við það öryggi 

sem kom fram í lykilrannsóknum á astma sem stóðu yfir í allt að 52 vikur. 

 

Langvinn nef- og skútabólga með sepageri í nefi 

Öryggi dupilumabs út viku 52 hjá fullorðnum með langvinna skútabólgu með sepageri í nefi var í 

samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Rauðkyrningabólga í vélinda 

Öryggi dupilumabs út viku 52 var yfirleitt í samræmi við það öryggi sem kom fram í viku 24. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Engin sértæk meðferð er við ofskömmtun dupilumabs. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgjast með 

sjúklingnum með tilliti til teikna eða einkenna aukaverkana og hefja tafarlaust viðeigandi meðferð við 

einkennum. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Önnur húðlyf, lyf við húðbólgu önnur en barksterar, ATC-flokkur: D11AH05. 

 

Verkunarháttur 

 

Dupilumab er raðbrigða manna IgG4 einstofna mótefni sem hamlar interleukin-4 og interleukin-13 

merkjagjöf. Dupilumab hamlar IL-4 merkjagjöf í gegnum tegundar I viðtaka (IL-4Rα/γc) og bæði IL-4 

og IL-13 merkjagjöf í gegnum tegundar II viðtaka (IL-4Rα/IL-13Rα). 

IL-4 og IL-13 eru aðal frumuboðar bólgusjúkdóma af tegund 2 hjá mönnum svo sem 

ofnæmishúðbólgu, astma og langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Með því að hamla 

ferli IL-4/IL-13 með dupilumabi hjá sjúklingum dregur úr mörgum bólguboðum af tegund 2. 

 

Lyfhrif 

 

Í klínískum rannsóknum á ofnæmishúðbólgu var meðferð með dupilumabi tengd minnkaðri þéttni 

ónæmislífmerkja af tegund 2 frá upphafsgildi, eins og hvað varðar hóstarkirtil og virkjunarstýrðan 

efnatoga (TARC/CCL17), heildar IgE í sermi og sértæks ofnæmisvaka IgE í sermi. Greint var frá 

minnkun laktatdehydrogenasa, lífmerkis sem tengist virkni og alvarleika ofnæmishúðbólgu, hjá 

fullorðnum og unglingum með ofnæmishúðbólgu sem fengu meðferð með dupilumabi. 

 

Í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum sjúklingum og unglingum með astma minnkaði meðferð með 

dupilumabi marktækt FeNO og þéttni eotaxins-3, heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE, TARC og 

periostins, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. 

Þessi minnkun bólgulífmerkja af tegund 2 var sambærileg fyrir meðferðaráætlanir með 200 mg á 

2 vikna fresti og 300 mg á 2 vikna fresti. Í klínískum rannsóknum hjá börnum (6 til 11 ára) með astma, 

minnkaði meðferð með dupilumabi marktækt FeNO og þéttni heildar IgE, sértæks ofnæmisvaka IgE 

og TARC, lífmerkja af tegund 2 í blóðrás samanborið við lyfleysu. Lífmerkin voru nærri 

hámarksbælingu eftir meðferð í 2 vikur, nema fyrir IgE sem minnkaði hægar. Þessi áhrif héldust allan 

meðferðartímann.  

 

Fyrir klínískar upplýsingar um notkun fyrir ofnæmishúðbólgu hjá fullorðnum, unglingum og börnum 

6 til 11 ára, sjá SmPC fyrir dupilumab 300 mg og 200 mg.  

 

Verkun og öryggi í meðferð við astma 

 

Fyrir klínískar upplýsingar um notkun fyrir astma hjá fullorðnum og unglingum, sjá SmPC fyrir 

dupilumab 300 mg og 200g. 

 

Rannsókn á börnum (6 til 11 ára; VOYAGE) 

 

Verkun og öryggi dupilumabs var metið hjá börnum í 52 vikna fjölsetra, slembaðri, tvíblindri 

samanburðarrannsókn með lyfleysu (VOYAGE) hjá 408 sjúklingum 6 - 11 ára, með miðlungsmikinn 

eða svæsinn astma sem fengu miðlungsstóran eða stóran skammt af innöndunarstera ásamt einu 

samanburðarlyfi eða stóran skammt af innöndunarstera eingöngu. Sjúklingum var slembiraðað og 

fengu dupilumab (N = 273) eða samsvarandi lyfleysu (N = 135) á 2 vikna fresti, samkvæmt 

líkamsþyngd ≤ 30 kg eða > 30 kg. Verkunin var metin hjá þeim sem voru með bólgu af tegund 2 

skilgreint sem gildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb.  

 

Tíðni á ársgrundvelli alvarlegrar versnunar svæsins astma var aðalendapunkturinn í 52 vikna 

samanburðarrannsókn með lyfleysu og lykilaukaendapunktur var breyting á upphafsgildi FEV1 fyrir 

gjöf berkjuvíkkandi lyfs í prósentum af forspárgildi í viku 12. Viðbótaraukaendapunktar voru 

meðalbreyting frá upphafsgildi og hlutfall svörunar í ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA skori.  

Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE koma fram í töflu 3 hér á eftir. 
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Tafla 3. Lýðfræðilegar upplýsingar og einkenni við upphaf fyrir VOYAGE 

Breyta Rauðkyrningar í 

blóði ≥ 150 

frumur/míkról eða 

FeNO ≥ 20 ppb 

(N = 350) 

Rauðkyrningar í 

blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

(N = 259) 

 

Meðalaldur (ár) (staðalfrávik) 8,9 (1,6) 9,0 (1,6) 

% Konur 34,3 32,8 

% Hvítir 88,6 87,3 

Meðal líkamsþyngd (kg) 36,09 35,94 

Meðalfjöldi tilvika versnunar á undangengnu ári 

(± staðalfrávik) 

2,47 (2,30) 2,64 (2,58) 

Skammtur innöndunarstera (%) 

Miðlungsstór 

Stór  

 

55,7 

43,4 

 

54,4 

44,4 

FEV1 (l) fyrir skammt við upphaf (± 

staðalfrávik) 

1,49 (0,41) 1,47 (0,42) 

Meðalhlutfall forspárgildis FEV1 (%) 

(±staðalfrávik) 

77,89 (14,40) 76,85 (14,78) 

Meðalviðsnúanleiki % (± staðalfrávik) 27,79 (19,34) 22,59 (20,78) 

Meðalskor ACQ-7-IA (± staðalfrávik) 2,14 (0,72) 2,16 (0,75) 

Meðalskor PAQLQ(S)-IA (± staðalfrávik) 4,94 (1,10) 4,93 (1,12) 

Sjúkrasaga um ofnæmissjúkdóma % Alls 

(AD%, AR%) 

94 

(38,9; 82,6) 

96,5 

(44,4; 85,7) 

Miðgildi heildar IgE IU/ml (± staðalfrávik) 905,52 (1.140,41) 1077,00 (1.230,83) 

Meðalgildi FeNO ppb (± staðalfrávik) 30,71 (24,42) 33,50 (25,11) 

% sjúklinga með FeNO ≥ 20 ppb 58 

 

64,1 

Meðaltfjöldi rauðkyrninga við upphaf (± 

staðalfrávik) frumur/míkról 

570 (380) 710 (360) 

% sjúklinga með rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról 

≥ 300 frumur/míkról 

 

94,6 

74 

 

0 

100 

FEV1 = fráblástur á einni sekúndu; ACQ-7-IA = Spurningalisti um astmastjórnun, 7. útgáfa (Asthma Control 

Questionnaire-7 Interviewer); PAQLQ(S)-IA = Spurningalisti um lífsgæði með astma (Asthma Quality if Life 

Questionnaire with Standaridsed Activities-Interviewer Administered)); AD = ofnæmishúðbólga; AR = 

ofnæmiskvef; FeNO = brot fráandaðs nituroxíðs;  

 

Dupilumab dró marktækt úr tíðni versnunar svæsins astma á ársgrundvelli á 52 vikna 

meðferðartímabili samanborið við lyfleysu hjá þýðinu með bólgu af tegund 2 og hjá þýðinu með 

upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról eða með upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb. Klínískt 

marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 fyrir notkun berkjuvíkk 

andi lyfja kom fram í viku 12. Einnig varð ávinningur með tilliti til ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA í 

viku 24 sem hélst óbreytt út viku 52. Hærra svarshlutfall kom fram fyrir ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA 

samanborið við lyfleysu í viku 24. Niðurstöður verkunar fyrir VOYAGE eru sýndar í töflu 4. 
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Hjá þýði með bólgu af tegund 2 var meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 fyrir notkun 

berkjuvíkkandi lyfja í viku 12, 0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk 

lyfleysu, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,04, 0,16). 

Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna meðferðartímabili með meðalmismun minnstu fervika 

samanborið við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 0,09; 0,24). 
 

Hjá þýði sem skilgreint var með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról var 

meðalbreyting minnstu fervika frá upphafsgildi FEV1 á notkun berkjuvíkkandi lyfja fyrir í viku 12 

0,22 l hjá hópnum sem fékk dupilumab og 0,12 l hjá hópnum sem fékk lyfleysu, með meðalmismun 

minnstu fervika miðað við lyfleysu 0,10 l (95% CI: 0,03; 0,17). Meðferðaráhrifin héldust á 52 vikna 

meðferðartímabili, með meðalmismun minnstu fervika miðað við lyfleysu í viku 52 0,17 l (95% CI: 

0,09; 0,26). 

 

Hjá báðum verkunarhópunum kom ávinningur fljótt í ljós með tilliti til FEF25-75% og FEV1/FVC 

(breytingar sáust strax í viku 2) sem hélst á 52 vikna meðferðartímabili, sjá töflu 4. 

 

Tafla 4: Hlutfall verulegrar versnunar, meðalbreyting upphafsgildis FEV1, ACQ-7-IA og PAQLQ(S)-IA 

svörunarhlutfall í VOYAGE 

Meðferð Rauðkyrningar í blóði ≥ 150 

frumur/míkról 

eða FeNO ≥ 20 ppb 

Rauðkyrningar í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 

FeNO 

≥20 ppb 

Hlutfall verulegrar versnunar á ársgrundvelli á 52 vikum 

 N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðnihlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall 

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

N Hlutfall  

(95% CI) 

Tíðni-

hlutfall 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 
(≥30 kg) 

236 0,305 

(0,223; 0,416) 

0,407b 

(0,274, 0,605) 

175 0,235 

(0,160; 0,345) 

0,353b 

(0,222; 0,562) 

141 0,271 

(0,170;0,432) 

0,384c 

(0,227; 0,649) 

Lyfleysa 114 0,748 

(0,542, 1,034) 

 84 0,665 

(0,467, 0,949) 

 62 0,705 

(0,421, 1,180) 

 

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEV1 í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika 

frá 

upphafi 

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 10,53 5,21c 

(2,14; 8,27) 

168 10,15 5,32d 

(1,76; 8,88) 
141 11,36 6,74d 

(2,54; 10,93) 

Lyfleysa 110 5,32  80 4,83  62 4,62  

Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum á forspárgildi FEF 25-75% í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 
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(95% CI) (95% CI) (95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 16,70 11,93e 

(7,44; 16,43) 

168 16,91 13,92e 

(8,89; 18,95) 

141 17,96 13,97e 

(8,30; 19,65) 

Lyfleysa 110 4,76  80 2,99  62 3,98  

Meðalbreyting frá upphafsgildi á FEV1/FVC % í viku 12 

 N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Meðaltal 

minnstu 

fervika frá 

upphafi  

Mismunur 

meðaltals 

minnstu 

fervika 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

229 5,67 3,73e 

(2,25; 5,21) 

168 6,10 4,63e 

(2,97; 6,29) 

141 6,84 4,95e 

(3,08; 6,81) 

Lyfleysa 110 1,94  80 1,47  62 1,89  

ACQ-7-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda

-hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-
hlutfall 
saman-

borið við 
lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

236 79,2 1,82g 

(1,02; 3,24) 

175 80,6 2,79f 

(1,43; 5,44) 

141 80,9 2,60g 

(1,21; 5,59) 

Lyfleysa 114 69,3  84 64,3  62 66,1  

PAQLQ(S)-IA í viku 24a 

 N Svörunar-

hlutfall % 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

samanborið 

við lyfleysu 

(95% CI) 

N Svörunar-

hlutfall 

% 

Líkinda-

hlutfall 

saman-

borið við 

lyfleysu 

(95% CI) 

Dupilumab 

100 mg á 

2 vikna fresti 

(<30 kg)/ 

200 mg á 

2 vikna fresti 

(≥30 kg) 

211 73,0 1,57 

(0,87; 2,84) 

158 72,8 1,84 

(0,92; 3,65) 

131 75,6 2,09 

(0,95, 

4,61) 

Lyfleysa 107 65,4  81 63,0  61 67,2  

aHlutfall svörunar var skilgreint sem ávinningur með tilliti til skors sem var 0,5 stig eða meira (skali 0-6 fyrir ACQ-7-IA og 1-7 

fyrir PAQLQ(S)).  
bp-gildi < 0,0001; cp-gildi < 0,001, dp-gildi < 0,01 (allt tölfræðilega marktækt samanborið við lyfleysu eftir aðlögun fyrir 
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margfaldaðan samanburð); enafngildi p-gildis < 0,0001, fnafngildi p-gildis < 0,01, gnanfgildi p-gildis < 0,05 

 

Í VOYAGE rannsókninni sást marktækur ávinningur í prósentum á forspárgildi FEV1 strax í viku 2 

sem hélst út viku 52. 

 

Ávinningur í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 í VOYAGE er sýndar á mynd 1.  

 

Mynd 1: Meðalbreyting frá upphafsgildi í prósentum með tímanum á forspárgildi FEV1 (l) fyrir 

notkun berkjuvíkkandi lyfja í VOYAGE (upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 150 

frumur/míkról eða FeNO ≥ 20 ppb, upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról og 

upphafsgildi FeNO ≥ 20 ppb) 

 

Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 150 frumur/míkról eða FeNO 

≥ 20 ppb 

Upphafsgildi rauðkyrninga í blóði 

≥ 300 frumur/míkról 
Upphafsgildi 

FeNO ≥ 20 ppb 

   

 

Hjá þýði með bólgu af tegund 2 í VOYAGE, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota á 

ársgrundvelli með altækum barksterum vegna astma um 59,3% samanborið við lyfleysu (0,350 [95% 

CI: 0,256; 0,477] á móti 0,860 [95% CI: 0,616;1,200]). Hjá þýði skilgreint samkvæmt upphafsgildi 

rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról, minnkaði meðalheildarfjöldi meðferðarlota á ársgrundvelli 

með altækum barksterum vegna astma um 66,0% samanborið við lyfleysu (0,274 [95% CI: 0,188; 

0,399] á móti 0,806 [95% CI: 0,563, 1,154]). 

 

Dupilumab bætti almennt heilbrigðisástand hjá þýði sem metið var með EQ-VAS (European Quality 

of Life 5-Dimension Youth Visual Analog Scale) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og þeim með 

upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals minnstu fervika 

samanborið við lyfleysu var 4,73 (95% CI: 1,18; 8,28) og 3,38 (95% CI: -0,66; 7,43) talið í sömu röð. 

 

Dupilumab dró úr áhrifum sem barn með astma hafði á lífsgæði umönnunaraðila, sem metið var með 

PACQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire) bæði hjá þeim með bólgu af tegund 2 og 

hjá þeim með upphafsgildi rauðkyrninga í blóði ≥ 300 frumur/míkról í viku 52; munur meðaltals 

minnstu fervika samanborið við lyfleysu var 0,47 (95% CI: 0,22; 0,72) og 0,50 (95% CI: 0,21; 0,79) 

talið í sömu röð. 

 

Börn 

 

Astmi 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 - 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í QUEST 

rannsókninni og fengu annaðhvort 200 mg (N=21) eða 300 mg (N=18) dupilumab (eða samsvarandi 

lyfleysu, annaðhvort 200 mg [N=34]) eða 300 mg [N=34] á 2 vikna fresti. Verkun með tilliti til 

versnunar svæsins astma og lungnastarfsemi kom fram bæði hjá unglingum og fullorðnum. Fyrir báða 

skammtana 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti sást marktækur ávinningur með tilliti til FEV1 (breyting 

meðaltals minnstu fervika frá upphafsgildi í viku 12) (0,36 l og 0,27 l, tilgreint í sömu röð). Fyrir 

skammtinn 200 mg á 2 vikna fresti fækkaði tilvikum verulegrar versnunar hjá börnum í samræmi við 

það sem sást hjá fullorðnum. Öryggi hjá unglingum var almennt svipað og hjá fullorðnum.  

 

Alls 89 unglingar 12 - 17 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma tóku þátt í opinni 

langtímarannsókn (TRAVERSE). Í rannsókninni var verkun metin sem aukaendapunktur og var 

svipuð og kom fram í lykilrannsóknunum og var viðhaldið í allt að 96 vikur.  
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Alls tóku 408 börn á aldrinum 6 - 11 ára með miðlungsmikinn eða svæsinn astma þátt í VOYAGE 

rannsókninni, þar sem 100 mg skammtur á 2 vikna fresti og 200 mg skammtur á 2 vikna fresti voru 

metnir. Öryggi dupilumab 300 mg á 4 vikna fresti fyrir börn á aldrinum 6 - 11 ára var framreiknaður út 

frá öryggi 100 mg og 200 mg á 2 vikna fresti í VOYAGE og 200 mg og 300 mg á 2 vikna fresti hjá 

fullorðnum og unglingum (QUEST). Sjúklingar sem luku meðferðartímabili VOYAGE 

rannsóknarinnar fengu að taka þátt í opinni framhaldsrannsókn (EXCURSION). Í rannsókninni fengu 

18 sjúklingar (≥ 15 til < 30 kg) af 365 sjúklingum, 300 mg á 4 vikna fresti og var öryggi svipað og það 

sem sást í VOYAGE. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum < 6 ára.  

 

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á 

dupilumabi hjá einum eða fleiri undirhópum barna við astma (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun 

handa börnum). Kröfur í tengslum við áætlun um rannsóknir á börnum vegna ofnæmishúðbólgu hafa 

verið uppfylltar. 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Lyfjahvörf dupilumabs eru svipuð hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Frásog 

 

Eftir gjöf staks 75-600 mg skammts af dupilumabi undir húð hjá fullorðnum var miðgildi tíma að 

hámarksþéttni í sermi (tmax) 3-7 dagar. Nýting dupilumabs eftir lyfjagjöf undir húð er svipuð hjá 

sjúklingum með ofnæmishúðbólgu og astma, á bilinu 61% og 64%, ákvarðað samkvæmt 

þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Þéttni við jafnvægi var náð í viku 16 eftir gjöf 600 mg upphafsskammts og 300 mg skammts á 2 vikna 

fresti. Í klínískum rannsóknum var meðaltal±staðalfrávik lággildis við jafnvægi á bilinu 

69,2±36,9 míkróg/ml til 80,2±35,3 míkróg/ml fyrir 300 mg skammt og frá 29,2±18,7 til 

36,5±22,2 míkróg/ml fyrir 200 mg skammt sem gefinn var á 2 vikna fresti hjá fullorðnum. 

 

Dreifing 

 

Dreifingarrúmmál fyrir dupilumab var u.þ.b. 4,6 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa, sem 

bendir til þess að dupilumab dreifist fyrst og fremst í æðakerfinu. 

 

Umbrot 

 

Sértækar umbrotsrannsóknir voru ekki gerðar af því dupilumab er prótein. Búist er við að dupilumab 

brotni niður í lítil peptíð og einstakar amínósýrur. 

 

Brotthvarf 

 

Brotthvarfi dupilumabs er miðlað með samhliða línulegum og ólínulegum leiðum. Við hærri þéttni er 

brotthvarf dupilumabs aðallega í gegnum ómettanlega próteinsundrandi leið en við lægri þéttni er 

ólínulega mettanlega IL-4R α markstýrða brotthvarfsleiðin ráðandi. 

Eftir síðasta skammt við jafnvægi af dupilumabi 300 mg vikulega, 300 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 

2 vikna fresti, 300 mg á 4 vikna fresti eða 200 mg á 4 vikna fresti var miðgildi tíma sem lækkun undir 

neðri greinanleg mörk tók, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa á bilinu 9-13 vikur hjá 

fullorðnum og unglingum og u.þ.b. 1,5 sinnum lengra hjá börnum 6 til 11 ára og 2,5 sinnum lengra hjá 

börnum yngri en 6 ára. 

 

Línulegt/ólínulegt samband 

 

Vegna ólínulegrar úthreinsunar eykst útsetning fyrir dupilumab, mæld með flatarmáli undir ferli, með 

skammti á meira en hlutfallslegan hátt eftir stakan skammt undir húð frá 75-600 mg. 
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Sérstakir sjúklingahópar 

 

Kyn 

Kyn reyndist ekki tengjast neinun klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, 

metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Aldraðir 

Af 1.472 sjúklingum með ofnæmishúðbólgu, sem voru útsettir fyrir dupilumabi í 2. stigs rannsókn á 

skammtastærðum eða 3. stigs rannsóknum með samanburði við lyfleysu, voru samtals 67 sem voru 

65 ára eða eldri. Þó að enginn munur á öryggi eða verkun hafi sést milli eldri og yngri fullorðinna 

sjúklinga með ofnæmishúðbólgu er fjöldi sjúklinga á aldrinum 65 ára og eldri ekki nægjanlegur til að 

ákvarða hvort þeir svari öðruvísi en yngri sjúklingar. 

 

Aldur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, metið 

samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Hins vegar var aðeins 61 sjúklingur eldri en 65 ára með í 

greiningunni. 

 

Af sjúklingunum 1.977 sem voru með astma og voru útsettir fyrir dupilumabi voru 240 sjúklingar 

65 ára eða eldri og 39 sjúklingar voru 75 ára eða eldri. Verkun og öryggi hjá þessum aldurshópi voru 

svipuð og hjá rannsóknarþýðinu í heild. 

 

Kynþáttur 

Kynþáttur reyndist ekki tengjast klínískt mikilvægum áhrifum á altæka útsetningu fyrir dupilumabi, 

metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. 

 

Skert lifrarstarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um lifur. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar lifrarstarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

 

Skert nýrnastarfsemi 

Ekki er búist við marktæku brotthvarfi dupilumabs sem einstofna mótefnis um nýru. Engar klínískar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að meta áhrif skertrar nýrnastarfsemi á lyfjahvörf dupilumabs. 

Þýðisgreining lyfjahvarfa leiddi ekki í ljós að vægt eða miðlungsmikið skert nýrnastarfsemi hefði 

klínískt mikilvæg áhrif á altæka útsetningu fyrir dupilumabi. Mjög takmarkaðar upplýsingar eru 

fyrirliggjandi um sjúklinga með verulega skerta nýrnastarfsemi. 

 

Líkamsþyngd 

Lággildi dupilumabs var minna hjá þyngri einstaklingum án mikilvægra áhrifa á verkun.  

 

Börn 

 

Astmi 

Lyfjahvörf dupilumabs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum (< 6 ára) með astma. 

 

Alls tóku 107 unglingar á aldrinum 12 - 17 ára með astma þátt í QUEST rannsókninni. 

Meðaltals±staðalfrávik (SD) lággildis dupilumabs var 107±51,6 míkróg/ml og 46,7±26,9 míkróg/ml, 

tilgreint í sömu röð fyrir 300 mg eða 200 mg gefin á 2 vikna fresti. Enginn aldurstengdur munur kom 

fram á lyfjahvörfum hjá unglingum eftir leiðréttingu fyrir líkamsþunga. 

 

Í VOYAGE rannsókninni voru lyfjahvörf dupilumabs rannsökuð hjá 270 sjúklingum með 

miðlungsmikinn eða svæsinn astma sem fengu annaðhvort 100 mg á 2 vikna fresti (fyrir 91 barn 

< 30 kg) eða 200 mg á 2 vikna fresti (fyrir 179 börn ≥ 30 kg), gefið undir húð. Dreifingarrúmmál 

dupilumabs var u.þ.b. 3,7 l, metið samkvæmt þýðisgreiningu lyfjahvarfa. Þéttni við jafnvægi náðist í 

viku 12. Meðaltals ± staðalfrávik lággildis við jafnvægi 58,4±28,0 míkróg/ml og 85,1±44,9 

míkróg/ml, talið í sömu röð. Hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá börnum 

6 – 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 30 kg og ≥ 30 kg til < 60 kg sýndi forspárgildi fyrir lággildi við 

jafnvægi sem var svipað lággildi fyrir 200 mg á 2vikna fresti (≥ 30 kg) og 100 mg á 2 vikna fresti 
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(< 30 kg), talið í sömu röð. Að auki sýndi hermun fyrir 300 mg á 4 vikna fresti gefið undir húð hjá 

börnum 6 - 11 ára sem voru ≥ 15 kg til < 60 kg áætlað lággildi við jafnvægi svipað því sem sýndi sig 

vera áhrifaríkt hjá fullorðnum og unglingum. Eftir síðasta skammt við jafnvægi var miðgildi tíma þar 

til þéttni dupilumab minnkaði undir neðri greinanleg mörk, metið samkvæmt þýðisgreiningu 

lyfjahvarfa, 14 til 18 vikur fyrir 100 mg á 2 vikna fresti, 200 mg á 2 vikna fresti eða 300 mg á 4 vikna 

fresti. 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 

rannsókna á eiturverkanir eftir endurtekna skammta (þ.m.t. endapunkta lyfjafræðilegs öryggis) og 

eiturverkanir á æxlun og þroska. 

 

Möguleg stökkbreytandi áhrif dupilumabs hafa ekki verið metin; þó er ekki búist við því að einstofna 

mótefni breyti DNA eða litningum. 

 

Rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum hafa ekki verið gerðar á dupilumabi. Mat á fyrirliggjandi 

gögnum tengdum IL-4Rα hömlun og eiturefnafræðileg gögn um dýr þar sem notaðir voru 

mótefnastaðgenglar benda ekki til aukinna krabbameinsvaldandi áhrifa vegna dupilumabs. 

 

Í eiturefnafræðilegri rannsókn á æxlun sem gerð var hjá öpum og notaði mótefnastaðgengil sértækan 

fyrir IL-Rα hjá öpum, sáust engar vanskapanir á fóstri við skammta sem mettuðu IL-Rα. 

 

Nánari rannsókn á þroskun fyrir og eftir fæðingu (enhanced pre and postnatal development study) 

leiddi ekki í ljós aukaverkanir á móðurdýrin eða afkvæmi þeirra í allt að 6 mánuði eftir burð. 

 

Frjósemisrannsóknir sem gerðar voru hjá karlkyns og kvenkyns músum og notuðu mótefnastaðgengil 

gegn IL-Rα sýndu enga skerðingu á frjósemi (sjá kafla 4.6). 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

L-arginín einhýdróklóríð 

L-histidín 

L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat 

Pólýsorbat 80 (E433) 

Natríumasetat þríhýdrat 

Ísedik (E260) 

Súkrósi 

Vatn fyrir stungulyf 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 

gerðar. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

3 ár. 

 

Ef nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varða gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 
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6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Geymið í kæli (2°C - 8°C) 

 

Má ekki frjósa. 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

0,67 ml lausn í áfylltum sprautum úr gegnsæju gleri af tegund 1, sem hefur verið meðhöndlað með 

sílikoni, með nálarhlíf, með áfastri 12,7 mm (½ tommu) nál með gildleika 27 og þunnum vegg úr 

ryðfríu stáli. 

 

Pakkningastærðir: 

• 2 áfylltar sprautur 

• Fjölpakkning sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Ýtarlegar leiðbeiningar um gjöf Dupixent í áfylltri sprautu eru aftast í fylgiseðlinum. 

 

Lausnin á að vera tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul. Ef lausnin er skýjuð, mislit eða 

inniheldur sjáanlegar agnir þá á ekki að nota lausnina. 

 

Eftir að 100 mg áfyllta sprautan hefur verið tekin/n úr kæli á að leyfa lyfinu að ná stofuhita, allt að 

25°C, með því að bíða í 30 mínútur áður en Dupixent er sprautað. 

 

Áfyllta sprautan á ekki að vera útsett fyrir hita eða beinu sólarljósi og má ekki hrista. 

 

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. Eftir notkun skal setja 

áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann í ílát fyrir oddhvassa hluti og farga í samræmi við gildandi 

reglur. Ekki endurnýta ílátið.  

 

 

7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/021 

EU/1/17/1229/022 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 26. september 2017 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 2. september 2022 

 

 



104 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is 

  

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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VIÐAUKI II 

 

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG 

FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR 

LOKASAMÞYKKT 

 

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG 

NOTKUN 

 

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 

 

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG 

VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS 
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A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR 

SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT 

 

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna 

 

REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 

81 Columbia Turnpike 

RENSSELAER 

NEW YORK 12144 

BANDARÍKIN 

 

Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC) 

Ballycummin 

Raheen Business Park 

Limerick 

Írland 

 

Genzyme Flanders BVBA  

Cipalstraat 8  

B-2440 Geel  

Belgía 

 

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt 

 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1051 Boulevard Industriel,  

76580 LE TRAIT, 

FRAKKLAND 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 FRANKFURT AM MAIN  

ÞÝSKALAND 

 

Genzyme Ireland Limited 

IDA Industrial Park 

Old Kilmeaden Road 

Waterford 

Írland 

 

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma 

fram í prentuðum fylgiseðli. 

 

 

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 

 

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, 

kafla 4.2). 

 

 

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 

 

• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
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Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 

viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í 

tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 

Markaðsleyfishafi skal leggja fram fyrstu samantektina um öryggi lyfsins innan 6 mánaða frá útgáfu 

markaðsleyfis. 

 

 

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 

NOTKUN LYFSINS 

 

• Áætlun um áhættustjórnun 

 

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og 

fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun 

um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 

 

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 

• Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 

• Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða 

vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 
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VIÐAUKI III 

 

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfyllt sprauta 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta 

2 áfylltar sprautur 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/001 1 áfyllt sprauta 

EU/1/17/1229/002 2 áfylltar sprautur 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 

  



112 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta 300 mg  

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/004 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á MILLIÖSKJU Í FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta 

2 áfylltar sprautur 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/004 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

Áfyllt sprauta 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

300 mg/2 ml 

 

 

6. ANNAÐ 

 

 

  



117 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/005 1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

EU/1/17/1229/006 2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN  
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L -histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/008 6 áfylltar sprautur með nálarhlíf (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á MILLIÖSKJU Í FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/008 6 áfylltar sprautur með nálarhlíf (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

300 mg/2 ml 

 

 

6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfylltur lyfjapenni 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfylltur lyfjapenni 

2 áfylltir lyfjapennar 

6 áfylltir lyfjapennar 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/017 1 áfylltur lyfjapenni 

EU/1/17/1229/018 2 áfylltir lyfjapennar 

EU/1/17/1229/020 6 áfylltir lyfjapennar 

EU/1/17/1229/026 1 áfylltur lyfjapenni 

EU/1/17/1229/027 2 áfylltir lyfjapennar 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg lyfjapenni 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN  
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

YTRI ASKJA 

 

Áfylltur lyfjapenni 300 mg – Fjölpakkning (með Blue Box) 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

Fjölpakkning: 6 (2 pakkningar með 3) áfylltir lyfjapennar 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 
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Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/028 6 áfylltir lyfjapennar (2 pakkningar með 3) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg penni 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC: 

SN: 

NN: 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

INNRI ASKJA 

 

Áfylltur lyfjapenni 300 mg – Fjölpakkning (án Blue Box) 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

3 áfylltir lyfjapennar 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli. 

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/028 6 áfylltir lyfjapennar (2 pakkningar með 3) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 300 mg penni 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

Áfyllur lyfjapenni 300 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

300 mg/2 ml 

 

 

6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 



132 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/009 1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

EU/1/17/1229/010 2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 



133 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/012 6 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á MILLIÖSKJU Í FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfyllt sprauta með nálarhlíf 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/012 6 áfylltar sprautur með nálarhlíf (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

ÁLETRUN 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

200 mg/1,14 ml 

 

 

6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfyllt áfylltur lyfjapenni 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

1 áfylltur lyfjapenni 

2 áfylltir lyfjapennar 

6 áfylltir lyfjapennar 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/013 1 áfylltur lyfjapenni  

EU/1/17/1229/014 2 áfylltir lyfjapennar  

EU/1/17/1229/016 6 áfylltir lyfjapennar  

EU/1/17/1229/023 1 áfylltur lyfjapenni 

EU/1/17/1229/024 2 áfylltir lyfjapennar 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg lyfjapenni 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN  
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

YTRI ASKJA 

 

Áfylltur lyfjapenni 200 mg – Fjölpakkning (með Blue Box) 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

Fjölpakkning: 6 (2 pakkningar með 3) áfylltir lyfjapennar 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/025 6 áfylltir lyfjapennar (2 pakkningar með 3) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg penni 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC: 

SN: 

NN: 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

INNRI ASKJA 

Áfylltur lyfjapenni 200 mg – Fjölpakkning (án Blue Box) 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml lausn (175 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

3 áfylltir lyfjapennar 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:   /  /  /   

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/025 6 áfylltir lyfjapennar (2 pakkningar með 3) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 200 mg penni 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

ÁLETRUN 

Áfylltur lyfjapenni 200 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

200 mg/1,14 ml 

 

 

6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 100 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 100 mg af dupilumabi í 0,67 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
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Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/021 2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 100 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á YTRI ÖSKJU FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 100 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 100 mg af dupilumabi í 0,67 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

Fjölpakkning: 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur með nálarhlíf 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/022 6 áfylltar sprautur með nálarhlíf (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 100 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 

 

PC 

SN 

NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 

TEXTI Á MILLIÖSKJU Í FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) 

 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 100 mg 

 

 

1. HEITI LYFS 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

 

2. VIRK(T) EFNI 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 100 mg af dupilumabi í 0,67 ml lausn (150 mg/ml). 

 

 

3. HJÁLPAREFNI 

 

Hjálparefni: L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, pólýsorbat 80 

(E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 

 

Stungulyf, lausn 

 

2 áfylltar sprautur með nálarhlíf 

Hluti fjölpakkningar, má ekki selja stakar. 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Einnota 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 

Til notkunar undir húð 

Má ekki hrista 

Opnið hér 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Geymið í kæli.  

Má ekki frjósa. 

Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

 

Dupixent má geyma við stofuhita, að hámarki 25°C í allt að 14 daga þegar það er varið gegn ljósi. 

Notið lyfið innan 14 daga eftir að það er fjarlægt úr kælinum eða fargið. 

 

Dagsetning þegar lyfið er fjarlægt úr kælinum:  /   /     

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 

 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 

 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

EU/1/17/1229/022 6 áfylltar sprautur með nálarhlíf (3 pakkningar með 2) 

 

 

13. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 

 

Lyfseðilsskylt lyf 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 

 

Dupixent 100 mg sprauta 

 

 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 

 

 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 

EININGA 

 

ÁLETRUN 

Áfyllt sprauta með nálarhlíf 100 mg 

 

 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn 

dupilumab 

s.c. 

 

 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 

 

 

3. FYRNINGARDAGSETNING 

 

EXP 

 

 

4. LOTUNÚMER 

 

Lot 

 

 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 

 

100 mg/0,67 ml 

 

 

6. ANNAÐ 
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B. FYLGISEÐILL 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

 

dupilumab 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

3. Hvernig nota á Dupixent 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

 

Upplýsingar um Dupixent 

Dupixent inniheldur virka efnið dupilumab. 

 

Dupilumab er einstofna mótefni (tegund sérhæfðs próteins) sem hamlar verkun próteina sem kallast 

hvítfrumuboði (IL)-4 og (IL)-13. Bæði leika stórt hlutverk í að valda einkennum ofnæmishúðbólgu, 

astma, langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi, svæsinn hnúðaskæning (prurigo nodularis, 

PN) og rauðkyrningabólgu í vélinda. 

 

Notkun Dupixent 

Dupixent er notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu, einnig þekkt sem ofnæmisexem. Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá 

börnum 6 mánaða til 11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu. Dupixent má nota með lyfjum við exemi 

sem borin eru á húðina eða eitt og sér. 

 

Dupixent er einnig notað með öðrum astmalyfjum sem viðhaldsmeðferð við svæsnum astma hjá 

fullorðnum, unglingum og börnum 6 ára og eldri þegar ekki næst stjórn á astma með yfirstandandi 

notkun astmalyfja (t.d. barksterar).  

 

Dupixent er einnig notað með öðrum lyfjum sem viðhaldsmeðferð hjá fullorðnum við langvinnri 

nef- og skútabólgu með sepageri í nefi þegar ekki næst stjórn á sjúkdómnum með yfirstandandi notkun  

lyfja við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Dupixent getur einnig dregið úr þörf á 

skurðaðgerð og þörf á notkun altækra barkstera. 

 

Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá fullorðnum með miðlungsmikinn eða svæsinn 

hnúðaskæning (prurigo nodularis, PN), einnig þekkt sem langvinnur hnúðaskæningur (chronic nodular 

prurigo, CNPG). Dupixent má nota með lyfjum við hnúðaskæningi sem borin eru á húðina eða eitt og 

sér. 

 

Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri, sem vega a.m.k. 

40 kg, með rauðkyrningabólgu í vélinda. 

 



154 

Verkun Dupixent 

Notkun Dupixent við ofnæmishúðbólgu (ofnæmisexemi) getur bætt ástand húðarinnar og minnkað 

kláða. Einnig hefur verið sýnt fram á að Dupixent bæti einkenni verks, kvíða og þunglyndis í tengslum 

við ofnæmishúðbólgu. Að auki hjálpar Dupixent til við að draga úr svefntruflunum og bæta 

heildarlífsgæði. 

 

Dupixent hjálpar til við að koma í veg fyrir svæsin astmaköst (versnun) og getur bætt öndunina. 

Dupixent getur einnig hjálpað til við að draga úr magni annarra lyfja sem þú þarft til að hafa stjórn á 

astma, sem kallast barksterar til inntöku, um leið og komið er í veg fyrir svæsin astmaköst og öndun er 

bætt. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

 

Ekki má nota Dupixent 

• ef um er að ræða ofnæmi fyrir dupilumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi eða ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn, lyfjafræðing 

eða hjúkrunarfræðinginn áður en Dupixent er notað. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Dupixent er notað. 

 

Dupixent er ekki bráðalyf og á ekki að nota til að meðhöndla skyndileg astmaköst. 

 

Í hvert sinn sem þú færð nýja pakkningu af Dupixent, er mikilvægt að þú skráir hjá þér dagsetninguna 

og lotunúmerið (sem er skráð á eftir „Lot“ á pakkningunni) og geymir þessar upplýsingar á öruggum 

stað. 

 

Ofnæmisviðbrögð 

• Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Dupixent valdið alvarlegum aukaverkunum, þ.m.t. 

ofnæmisviðbrögðum og bráðaofnæmisviðbrögðum og ofnæmisbjúg. Þessi viðbrögð geta komið 

fram frá nokkrum mínútum til sjö daga eftir gjöf Dupixent. Þú verður að fylgjast með einkennum 

þessara kvilla (þ.e. öndunarerfiðleikar, þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu, yfirlið, sundl, 

svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur), hiti, almenn vanlíðan, bólgnir eitlar, ofsakláði, kláði, 

liðverkir, húðútbrot) meðan þú notar Dupixent. Þessi einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar 

aukaverkanir“ í kafla 4. 

• Hættu að nota Dupixent og segðu lækninum frá því eða leitaðu tafarlaust læknishjálpar ef þú tekur 

eftir einhverjum einkennum ofnæmisviðbragða.  

 

Fjölgun rauðkyrninga 

• Sjúklingar sem fá lyfjameðferð við astma geta fengið bólgu í æðar eða lungu vegna fjölgunar á 

ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningafjölgun) en það er mjög sjaldgæft.  

• Ekki er vitað hvort Dupixent veldur þessu. Þetta gerist venjulega, en þó ekki alltaf, hjá 

einstaklingum sem einnig taka steralyf sem verið er að hætta töku á eða þegar skammtur þess er 

minnkaður. 

• Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú færð samsett einkenni svo sem flensulík einkenni, 

náladofa eða dofa í handleggi eða fótleggi, versnandi einkenni frá lungum og/eða útbrot. 

 

Sýking af völdum sníkjudýra (í þörmum) 

• Dupixent getur veikt mótstöðu þína gegn sýkingum af völdum sníkjudýra. Ef þú ert þegar með 

sýkingu af völdum sníkjudýra á að meðhöndla hana áður en þú byrjar á meðferð með Dupixent. 

• Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með niðurgang, vindgang, magaóþægindi, fitugar hægðir og 

vökvaskort sem getur verið einkenni sýkingar með sníkjudýrum. 

• Ef þú býrð á svæði þar sem þessar sýkingar eru algengar eða ef þú ferðast til slíks svæðis skaltu 

ráðfæra þig við lækninn. 
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Astmi 

Ef þú ert með astma og notar astmalyf skaltu ekki breyta eða hætta að nota astmalyfin án þess að ræða 

við lækninn. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Dupixent eða ef ekki næst stjórn á 

astma eða ef hann versnar meðan á meðferð með lyfinu stendur. 

 

Augnkvillar  

Þú skalt ræða við lækninn ef þú færð nýjan eða versnandi augnkvilla, þ.m.t. augnverk eða breytingar á 

sjón. 

 

Börn og unglingar 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með astma yngri en 6 ára. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi yngri en 18 ára. 

• Ekki er vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með hnúðaskæning yngri en 18 ára. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með rauðkyrningabólgu í vélinda 

yngri en 12 ára. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Dupixent 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita: 

• um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

• ef þú hefur nýlega fengið eða átt að fá bólusetningu. 

 

Notkun annarra lyfja við astma 

Ekki hætta eða minnka notkun astmalyfja nema læknirinn gefi fyrirmæli um það. 

• Notkun þessara lyfja (sérstaklega þeirra sem kölluð eru barksterar) verður að hætta smám saman. 

• Þetta verður að gera undir nánu eftirliti læknisins og háð svörun þinni við Dupixent. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

• Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá 

lækninum áður en lyfið er notað. Áhrif þessa lyfs hjá þunguðum konum eru ekki þekkt og þess 

vegna er æskilegt að forðast notkun Dupixent á meðgöngu nema læknirinn ráðleggi þér að nota 

það. 

• Ef þú ert með barn á brjósti eða fyrirhugar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en 

þú notar þetta lyf. Þú og læknirinn skuluð ákveða hvort þú hefur barn á brjósti eða notar Dupixent. 

Þú skalt ekki gera bæði. 

 

Akstur og notkun véla 

Ólíklegt er að Dupixent hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

Dupixent inniheldur natríum 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í 300 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

 

3. Hvernig nota á Dupixent 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Hversu mikið Dupixent er gefið 

Læknirinn ákveður rétta Dupixent skammtinn fyrir þig. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu er: 
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• Upphafsskammtur 600 mg (tvær 300 mg inndælingar),  

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð. 

Ráðlagður skammtur fyrir unglinga með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir unglinga (á aldrinum 12 til 17 ára) með ofnæmishúðbólgu 

byggist á líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 til 11 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 

á degi 1, síðan gefið 

300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna fresti*, 

byrjar 

4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*Auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti byggt á mati læknisins. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga með astma (12 ára og eldri) 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með svæsinn astma og sem nota barkstera til inntöku 

eða fyrir sjúklinga með svæsinn astma og eru samtímis með miðlungsmikla eða svæsna 

ofnæmishúðbólgu eða fyrir fullorðna sem eru samtímis með svæsna, langvinna nef- og skútabólgu 

með sepageri í nefi er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir aðra sjúklinga með svæsinn astma er:  

• Upphafsskammtur er 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 

• Síðan eru 200 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn með astma 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 – 11 ára) með astma byggist á 

líkamsþyngd:  

 



157 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur og næstu skammtar 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn 6 – 11 ára með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu ákveður læknirinn réttan skammt af 

Dupixent.  

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi 

Ráðlagður fyrsti skammtur við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi er 300 mg sem fylgt 

er eftir með 300 mg sem gefið er með inndælingu undir húð á 2 vikna fresti. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með hnúðaskæning 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með hnúðaskæning er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga (12 ára og eldri) með rauðkyrningabólgu í vélinda 

Ráðlagður skammtur af Dupixent við rauðkyrningabólgu í vélinda er 300 mg gefinn vikulega með 

inndælingu undir húð (hjá sjúklingum sem eru 40 kg eða meira). 
 

Dupixent inndæling 

Dupixent er gefið með inndælingu undir húð. Þú og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skuluð 

ákveða hvort þú sprautir Dupixent sjálf/-ur. 

 

Áður en þú sprautar Dupixent sjálf/-ur verður þú að hafa fengið fullægjandi þjálfun hjá lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Umönnunaraðili getur einnig gefið þér Dupixent eftir viðeigandi þjálfun hjá 

lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur einn skammt af Dupixent (300 mg). Ekki hrista áfylltu sprautuna. 

 

Lesið vandlega „Notkunarleiðbeiningar“ sem eru aftast í fylgiseðlinum, áður en Dupixent er notað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef þú notar stærri skammt af Dupixent en mælt er fyrir um eða ef skammturinn hefur verið gefinn of 

snemma skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ef gleymist að nota Dupixent 

Ef þú hefur gleymt að sprauta skammti af Dupixent skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða 

hjúkrunarfræðinginn. Að auki: 

 

Ef þú átt að nota skammt á viku fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna eins fljótt og unnt er og hefja nýja vikulega skammtaáætlun 

miðað við hvenær munað var eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef þú átt að nota skammt aðra hverja viku og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að bíða með að gefa Dupixent 

inndælinguna þangað til kemur að næsta skammti. 
 

Ef þú átt að nota skammt á 4 vikna fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 
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• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að byrja á nýrri 4 vikna 

skammtaáætlun frá og með þeirri stundu sem munað er eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef hætt er að nota Dupixent 

Ekki hætta að nota Dupixent nema ræða fyrst við lækninn. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 

notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Dupixent getur valdið alvarlegum aukaverkunum, þ. Á m. Ofnæmisviðbrögðum sem koma mjög 

sjaldan fyrir, bráðaofnæmisviðbrögð meðtalin, sermissóttarviðbrögðum, sermissóttarlíkum 

viðbrögðum. Einkennin geta m.a. verið: 

• öndunarerfiðleikar 

• þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• yfirlið, sundl, svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur) 

• hiti 

• almenn vanlíðan 

• bólgnir eitlar 

• ofsakláði 

• kláði 

• liðverkir 

• útbrot 

 

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta notkun Dupixent og hafa strax samband við lækninn. 

 

Aðrar aukaverkanir 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

• aukaverkanir á stungustað (t.d. roði, bólga, kláði, verkur, mar) 

• augnroði og kláði 

• augnsýking 

• áblástur (á vörum og húð) 

• fjölgun á ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningum) 

• liðverkir 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

• bólga í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• kláði í augnloki, roði og bólga 

• bólga á yfirborði augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga) 

• andlitsútbrot eða roði 

• augnþurrkur 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

• alvarleg ofnæmisviðbrögð 

• sár á glæra ytra lagi augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga með sárum) 

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum 6 – 11 ára með astma 

Algengar: njálgur 
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Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. Ef 

nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varða gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 

 

Ekki skal nota lyfið ef þú tekur eftir því að lyfið er skýjað, mislitt eða ef agnir eru í því. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. 

Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Dupixent inniheldur 

• Virka innihaldsefnið er dupilumab. 

• Hver áfyllt sprauta inniheldur 300 mg af dupilumabi í 2 ml af stungulyfi, lausn (stungulyf). 

• Önnur innihaldsefni eru L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð 

einhýdrat, pólýsorbat 80 (E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir 

stungulyf. 

 

Lýsing á útliti Dupixent og pakkningastærðir 

Dupixent er tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul lausn sem er fáanleg í áfylltri glersprautu 

með eða án nálarhlífar. 

 

Dupixent er fáanlegt sem 300 mg áfylltar sprautur í pakkningu sem inniheldur 1 eða 2 áfylltar sprautur 

eða í fjölpakkningu sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

Framleiðandi 

Sanofi Winthrop Industrie 

1051 Boulevard Industriel,  

76580 Le Trait, 

Frakkland 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


160 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 Frankfurt am Main 

Þýskaland 

 

Genzyme Ireland Limited 

IDA Industrial Park 

Old Kilmeaden Road 

Waterford 

Írland 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

Swixx Biopharma UAB 

Tel: +370 5 236 91 40 

 

България 

Swixx Biopharma EOOD 

Тел.: +359 (0)2 4942 480 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi S.r.l. 

Tel: +39 02 39394275 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: + 31 20 245 4000 

 

Eesti 

Swixx Biopharma OÜ  

Tel: +372 640 10 30 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A.  

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis france 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska  

Swixx Biopharma d.o.o. 

Tel: +385 1 2078 500 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Slovenija 

Swixx Biopharma d.o.o.  
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Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Tel: +386 1 235 51 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Swixx Biopharma s.r.o. 

Tel: +421 2 208 33 600 

 

Italia 

Sanofi S.r.l. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

 

Κύπρος 

C.A. Papaellinas Ltd. 

Τηλ: +357 22 741741 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

Swixx Biopharma SIA  

Tel: +371 6 616 47 50 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +44 (0) 800 035 2525 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með nálarhlíf 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfylltrar sprautu með nálarhlíf eru sýndir á þessari mynd. 

 

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfyllt sprauta. Hún inniheldur 300 mg af Dupixent til inndælingar undir húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að gefa þér sjálf/-ur eða einhverjum öðrum sprautuna nema þú hafir fengið þjálfun 

hjá heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðins. Hjá börnum yngri en 12 ára á gjöf Dupixent að vera í höndum 

umönnunaraðila. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en sprautan er notuð. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt biðja heilbrigðisstarfsmann um að sýna þér réttu aðferðina við að nota sprautuna áður 

en þú sprautar í fyrsta skiptið. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota sprautuna ef hún hefur dottið á hart yfirborð eða skemmst. 

• Ekki nota sprautuna ef nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki snerta stimpilstöngina fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki losa loftbólur sem eru í sprautunni.  
• Til að hjálpa til við að fyrirbyggja stunguslys hefur hver áfyllt sprauta nálarhlíf sem er sjálfkrafa 

virkjuð til að hylja nálina eftir að þú hefur gefið þér inndælinguna. 

• Aldrei toga stimpilstöngina aftur. 

• Ekki endurnýta sprautuna. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið sprautuna/sprauturnar þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaðar sprautur í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við–2 - 8ºC. 

• Ekki geyma Dupixent við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að fjarlægja 

öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á ytri 

öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista sprautuna. 

• Ekki hita sprautuna. 

Merkimiði 
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• Ekki frysta sprautuna. 

• Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

 

Skref 1: Fjarlægið 

 

Takið sprautuna úr öskjunni með því að halda um miðjan sprautubolinn. 

Ekki draga nálarhettuna af fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

Ekki nota sprautuna ef hún hefur fallið á hart yfirborð eða skemmst. 

 
 
Skref 2: Undirbúið 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfylltu sprautuna 

• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref 12) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

Skoðaðu merkimiðann: 

• Skoðaðu fyrningardagsetninguna. 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

Ekki nota sprautuna ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 
Skref 3: Skoðið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á sprautunni: 

 

Fyrningardagsetning 
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Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota sprautuna ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur flyksur eða 

agnir. 

 

 
 
 

Skref 4: Bíðið í 45 mínútur 

 

Leggið sprautuna á flatt yfirborð í a.m.k. 45 mínútur og leyfið henni að ná stofuhita á eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita sprautuna í örbylgjuofni, undir heitu vatni, eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

 
 

Skref 5: Veljið 

 

Veljið stungustað. 

• Þú getur sprautað í lærið eða kviðinn, nema í 5 cm svæði umhverfis naflann. 

• Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað upphandlegginn. 
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• Skiptið um stungustað við hverja inndælingu. 

 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 

 

 
 
Skref 6: Hreinsið 

 

Þvoið hendurnar. 

 

Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 
Skref 7: Dragið 

 

Haldið á sprautunni um miðjan sprautubolinn þannig að nálin vísi frá þér og dragið nálarhettuna af. 
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Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

Ekki snerta nálina. 

 

Sprautið lyfinu þegar í stað eftir að nálarhettan hefur verið fjarlægð. 

 

 
 
Skref 8: Klípið 

 

Klípið í skinnfellingu á stungustaðnum eins og sýnt er á myndinni. 

 

 
 

Skref 9: Stingið 

 

Stingið nálinni alveg inn í skinnfellinguna við u.þ.b. 45º horn. 
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Skref 10: Þrýstið 

 

Slakið á klipinu í skinnfellinguna. 

 

Þrýstið stimpilstönginni niður hægt og jafnt eins langt og hún kemst þar til sprautan er tóm. 

 

Athugið: Þú finnur fyrir einhverri mótstöðu. Það er eðlilegt. 

 

 

Skref 11: Sleppið og fjarlægið 

 

Lyftið þumlinum til að sleppa stimplinum þar til nálarhlífin hefur hulið nálina og fjarlægið þá 

sprautuna frá stungustaðnum. 

Þrýstið bómullarhnoðra eða grisju létt að stungustaðnum ef þú sérð blóð. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

Ekki nudda húðina eftir inndælinguna. 
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Skref 12: Förgun 

 

Fargið sprautunni og nálarhettunni í ílát fyrir oddhvassa hluti. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 

Geymið ílátið alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
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Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfylltrar sprautu eru sýndir á þessari mynd.  

 

 
Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfyllt sprauta. Hún inniheldur 300 mg af Dupixent til inndælingar undir húð. 

Þú mátt ekki reyna að gefa þér sjálf/-ur eða einhverjum öðrum sprautuna nema þú hafir fengið þjálfun 

hjá heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðins. Hjá börnum yngri en 12 ára á gjöf Dupixent að vera í höndum 

umönnunaraðila. 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en sprautan er notuð. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt biðja heilbrigðisstarfsmann um að sýna þér réttu aðferðina við að nota sprautuna áður 

en þú sprautar í fyrsta skiptið  

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota sprautuna ef hún hefur skemmst. 

• Ekki nota sprautuna ef nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki snerta stimpilstöngina fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki losa loftbólur sem eru í sprautunni.  

• Aldrei toga stimpilstöngina aftur. 

• Ekki endurnýta sprautuna. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið sprautuna/sprauturnar þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaðar sprautur í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við–2 - 8ºC. 

Fyrir notkun                                  Eftir notkun 
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• Ekki geyma Dupixent við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að fjarlægja 

öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á ytri 

öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista sprautuna. 

• Ekki hita sprautuna. 

• Ekki frysta sprautuna. 

• Ekki láta sólina skína á sprautuna. 
 

Skref 1: Fjarlægið 

 

Takið sprautuna úr öskjunni með því að halda um miðjan sprautubolinn. 

Ekki draga nálarhettuna af fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

Ekki nota sprautuna ef hún hefur skemmst. 

 

 
 
Skref 2: Undirbúið 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfylltu sprautuna 

• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref 12) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

Skoðaðu merkimiðann: 

• Skoðaðu fyrningardagsetninguna. 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

Ekki nota sprautuna ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 

Fyrningardagsetning 
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0 
Skref 3: Skoðið 

 

Skoðið lyfið í sprautunni: 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

Ekki nota sprautuna ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur flyksur eða 

agnir. 

 
 

Skref 4: Bíðið í 45 mínútur 

 

Leggið sprautuna á flatt yfirborð í a.m.k. 45 mínútur og leyfið henni að ná stofuhita á eðlilegan hátt. 

Ekki hita sprautuna í örbylgjuofni, undir heitu vatni eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 
Skref 5: Veljið 

 

Veljið stungustað. 

• Þú getur sprautað í lærið eða kviðinn, nema í 5 cm svæði umhverfis naflann. 

• Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað upphandlegginn. 

• Skiptið um stungustað við hverja inndælingu. 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 
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Skref 6: Hreinsið 

 

Þvoið hendurnar. 

 

Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 
 

Skref 7: Dragið 

 

Haldið á sprautunni um miðjan sprautubolinn þannig að nálin vísi frá þér og dragið nálarhettuna af. 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 Ekki snerta nálina. 

 

Sprautið lyfinu þegar í stað eftir að nálarhettan hefur verið fjarlægð. 
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Skref 8: Klípið 

 

Klípið í skinnfellingu á stungustaðnum eins og sýnt er á myndinni. 

 
 
Skref 9: Stingið 

 

Stingið nálinni inn í skinnfellinguna við u.þ.b. 45º horn. 

 
 

Skref 10: Þrýstið 

 

Slakið á klipinu í skinnfellinguna. 
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Þrýstið stimpilstönginni niður hægt og jafnt eins langt og hún kemst þar til sprautan er tóm. 

 

Athugið: Þú finnur fyrir einhverri mótstöðu. Það er eðlilegt. 

 
 

Skref 11: Fjarlægið 

 

Dragið nálina úr húðinni við sama horn og hún var sett í. 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 

Þrýstið bómullarhnoðra eða grisju létt að stungustaðnum ef þú sérð blóð. 

Ekki nudda húðina eftir inndælinguna. 

 
 

Skref 12: Förgun 

 

Fargið sprautunni og nálarhettunni í ílát fyrir oddhvassa hluti. 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 

Geymið ílátið alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

 

dupilumab 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

3. Hvernig nota á Dupixent 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

 

Upplýsingar um Dupixent 

Dupixent inniheldur virka efnið dupilumab. 

 

Dupilumab er einstofna mótefni (tegund sérhæfðs próteins) sem hamlar verkun próteina sem kallast 

hvítfrumuboði (IL)-4 og (IL)-13. Bæði leika stórt hlutverk í að valda einkennum ofnæmishúðbólgu, 

astma, langvinnrar nef- og skútabólgu með sepageri í nefi, svæsinn hnúðaskæning (prurigo nodularis, 

PN) og rauðkyrningabólgu í vélinda. 

 

Notkun Dupixent 

Dupixent er notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu, einnig þekkt sem ofnæmisexem. Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá 

börnum 6 mánaða til 11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu (sjá kaflann Börn og unglingar). Dupixent 

má nota með lyfjum við exemi sem borin eru á húðina eða eitt og sér. 

 

Dupixent er einnig notað með öðrum astmalyfjum sem viðhaldsmeðferð við svæsnum astma hjá 

fullorðnum, unglingum og börnum 6 ára og eldri þegar ekki næst stjórn á astma með yfirstandandi 

notkun astmalyfja (t.d. barksterar).  

 

Dupixent er einnig notað með öðrum lyfjum sem viðhaldsmeðferð hjá fullorðnum við langvinnri 

nef- og skútabólgu með sepageri í nefi þegar ekki næst stjórn á sjúkdómnum með yfirstandandi notkun 

lyfja við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi. Dupixent getur einnig dregið úr þörf á 

skurðaðgerð og þörf á notkun altækra barkstera. 

 

Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá fullorðnum með miðlungsmikinn eða svæsinn 

hnúðaskæning (prurigo nodularis, PN), einnig þekkt sem langvinnur hnúðaskæningur (chronic nodular 

prurigo, CNPG). Dupixent má nota með lyfjum við hnúðaskæningi sem borin eru á húðina eða eitt og 

sér. 

 

Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri, sem vega a.m.k. 

40 kg, með rauðkyrningabólgu í vélinda. 
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Verkun Dupixent 

Notkun Dupixent við ofnæmishúðbólgu (ofnæmisexemi) getur bætt ástand húðarinnar og minnkað 

kláða. Einnig hefur verið sýnt fram á að Dupixent bæti einkenni verks, kvíða og þunglyndis í tengslum 

við ofnæmishúðbólgu. Að auki hjálpar Dupixent til við að draga úr svefntruflunum og bæta 

heildarlífsgæði. 

 

Dupixent hjálpar til við að koma í veg fyrir svæsin astmaköst (versnun) og getur bætt öndunina. 

Dupixent getur einnig hjálpað til við að draga úr magni annarra lyfja sem þú þarft til að hafa stjórn á 

astma, sem kallast barksterar til inntöku, um leið og komið er í veg fyrir svæsin astmaköst og öndun er 

bætt. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

 

Ekki má nota Dupixent 

• ef um er að ræða ofnæmi fyrir dupilumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi eða ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn, lyfjafræðing 

eða hjúkrunarfræðinginn áður en Dupixent er notað. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Dupixent er notað. 

 

Dupixent er ekki bráðalyf og á ekki að nota til að meðhöndla skyndileg astmaköst. 

 

Í hvert sinn sem þú færð nýja pakkningu af Dupixent, er mikilvægt að þú skráir hjá þér dagsetninguna 

og lotunúmerið (sem er skráð á eftir „Lot“ á pakkningunni) og geymir þessar upplýsingar á öruggum 

stað. 

 

Ofnæmisviðbrögð 

• Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Dupixent valdið alvarlegum aukaverkunum, þ.m.t. 

ofnæmisviðbrögðum og bráðaofnæmisviðbrögðum og ofnæmisbjúg. Þessi viðbrögð geta komið 

fram frá nokkrum mínútum til sjö daga eftir gjöf Dupixent. Þú verður að fylgjast með einkennum 

þessara kvilla (þ.e. öndunarerfiðleikar, þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu, yfirlið, sundl, 

svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur), hiti, almenn vanlíðan, bólgnir eitlar, ofsakláði, kláði, 

liðverkir, húðútbrot) meðan þú notar Dupixent. Þessi einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar 

aukaverkanir“ í kafla 4. 

• Hættu að nota Dupixent og segðu lækninum frá því eða leitaðu tafarlaust læknishjálpar ef þú tekur 

eftir einhverjum einkennum ofnæmisviðbragða.  

 

Fjölgun rauðkyrninga 

• Sjúklingar sem fá lyfjameðferð við astma geta fengið bólgu í æðar eða lungu vegna fjölgunar á 

ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningafjölgun) en það er mjög sjaldgæft.  

• Ekki er vitað hvort Dupixent veldur þessu. Þetta gerist venjulega, en þó ekki alltaf, hjá 

einstaklingum sem einnig taka steralyf sem verið er að hætta töku á eða þegar skammtur þess er 

minnkaður. 

• Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú færð samsett einkenni svo sem flensulík einkenni, 

náladofa eða dofa í handleggi eða fótleggi, versnandi einkenni frá lungum og/eða útbrot. 

 

Sýking af völdum sníkjudýra (í þörmum) 

• Dupixent getur veikt mótstöðu þína gegn sýkingum af völdum sníkjudýra. Ef þú ert þegar með 

sýkingu af völdum sníkjudýra á að meðhöndla hana áður en þú byrjar á meðferð með Dupixent. 

• Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með niðurgang, vindgang, magaóþægindi, fitugar hægðir og 

vökvaskort sem getur verið einkenni sýkingar með sníkjudýrum. 

• Ef þú býrð á svæði þar sem þessar sýkingar eru algengar eða ef þú ferðast til slíks svæðis skaltu 

ráðfæra þig við lækninn. 
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Astmi 

Ef þú ert með astma og notar astmalyf skaltu ekki breyta eða hætta að nota astmalyfin án þess að ræða 

við lækninn. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Dupixent eða ef ekki næst stjórn á 

astma eða ef hann versnar meðan á meðferð með lyfinu stendur. 

 

Augnkvillar  

Þú skalt ræða við lækninn ef þú færð nýjan eða versnandi augnkvilla, þ.m.t. augnverk eða breytingar á 

sjón. 

 

Börn og unglingar 

• Dupixent áfyllti lyfjapenninn er ekki ætlaður til notkunar hjá börnum yngri en 12 ára. Fyrir börn 

6 mánað til 11 ára með ofnæmishúðbólgu og astma skal hafa samband við lækni sem ávísar 

viðeigandi Dupixent áfylltri sprautu. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með astma yngri en 6 ára. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með langvinna nef- og 

skútabólgu með sepageri í nefi yngri en 18 ára. 

• Ekki er vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með hnúðaskæning yngri en 18 ára. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með rauðkyrningabólgu í vélinda 

yngri en 12 ára. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Dupixent 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita: 

• um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

• ef þú hefur nýlega fengið eða átt að fá bólusetningu. 

 

Notkun annarra lyfja við astma 

Ekki hætta eða minnka notkun astmalyfja nema læknirinn gefi fyrirmæli um það. 

• Notkun þessara lyfja (sérstaklega þeirra sem kölluð eru barksterar) verður að hætta smám saman.  

• Þetta verður að gera undir nánu eftirliti læknisins og háð svörun þinni við Dupixent. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

• Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá 

lækninum áður en lyfið er notað. Áhrif þessa lyfs hjá þunguðum konum eru ekki þekkt og þess 

vegna er æskilegt að forðast notkun Dupixent á meðgöngu nema læknirinn ráðleggi þér að nota 

það. 

• Ef þú ert með barn á brjósti eða fyrirhugar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en 

þú notar þetta lyf. Þú og læknirinn skuluð ákveða hvort þú hefur barn á brjósti eða notar Dupixent. 

Þú skalt ekki gera bæði. 

 

Akstur og notkun véla 

Ólíklegt er að Dupixent hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

Dupixent inniheldur natríum 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í 300 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

 

3. Hvernig nota á Dupixent 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Hversu mikið Dupixent er gefið 

Læknirinn ákveður rétta Dupixent skammtinn fyrir þig. 
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Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent hjá sjúklingum með ofnæmishúðbólgu er: 

• Upphafsskammtur 600 mg (tvær 300 mg inndælingar),  

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti aðra hverja viku með inndælingu undir húð. 

Ráðlagður skammtur fyrir unglinga með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir unglinga (á aldrinum 12 til 17 ára) með ofnæmishúðbólgu 

byggist á líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 til 11 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 

á degi 1, síðan gefið 

300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna fresti*, 

byrjar 4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*Auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti byggt á mati læknisins. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga með astma (12 ára og eldri) 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með svæsinn astma sem nota barkstera til inntöku eða 

fyrir sjúklinga með svæsinn astma og eru samtímis með miðlungsmikla eða svæsna ofnæmishúðbólgu 

eða fyrir fullorðna sem eru samtímis með svæsna, nef- og skútabólgu með sepageri í nefi er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir aðra sjúklinga með svæsinn astma er:  

• Upphafsskammtur er 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 

• Síðan eru 200 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn með astma 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 – 11 ára) með astma byggist á 

líkamsþyngd:  
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Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur og næstu skammtar 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn 6 – 11 ára með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu ákveður læknirinn réttan skammt af 

Dupixent. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með langvinna nef- og skútabólgu með sepageri í nefi 

Ráðlagður fyrsti skammtur við langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi er 300 mg sem fylgt 

er eftir með 300 mg sem gefið er með inndælingu undir húð á 2 vikna fresti. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna með hnúðaskæning 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með hnúðaskæning er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga (12 ára og eldri) með rauðkyrningabólgu í vélinda 

Ráðlagður skammtur af Dupixent við rauðkyrningabólgu í vélinda er 300 mg gefinn vikulega með 

inndælingu undir húð (hjá sjúklingum sem eru 40 kg eða meira). 
 

Dupixent inndæling 

Dupixent er gefið með inndælingu undir húð. Þú og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skuluð 

ákveða hvort þú sprautir Dupixent sjálf/-ur. 

 

Áður en þú sprautar Dupixent sjálf/-ur verður þú að hafa fengið fullnægjandi þjálfun hjá lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Umönnunaraðili getur einni gefið þér Dupixent eftir viðeigandi þjálfun hjá 

lækni eða hjúkrunarfræðingi. 

 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur einn skammt af Dupixent (300 mg). Ekki hrista áfyllta 

lyfjapennann.  

 

Lesið vandlega „Notkunarleiðbeiningar“ sem eru aftast í fylgiseðlinum, áður en Dupixent er notað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef þú notar stærri skammt af Dupixent en mælt er fyrir um eða ef skammturinn hefur verið gefinn of 

snemma skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ef gleymist að nota Dupixent 

Ef þú hefur gleymt að sprauta skammti af Dupixent skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða 

hjúkrunarfræðinginn. Að auki: 

 

Ef þú átt að nota skammt á viku fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna eins fljótt og unnt er og hefja nýja vikulega skammtaáætlun 

miðað við hvenær munað var eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

ef þú átt að nota skammt aðra hverja viku og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að bíða með að gefa Dupixent 

inndælinguna þangað til kemur að næsta skammti. 
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ef þú átt að nota skammt á 4 vikna fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að byrja á nýrri 4 vikna 

skammtaáætlun frá og með þeirri stundu sem munað er eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef hætt er að nota Dupixent 

Ekki hætta að nota Dupixent nema ræða fyrst við lækninn. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 

notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Dupixent getur valdið alvarlegum aukaverkunum, þ. á m. ofnæmisviðbrögðum sem koma mjög 

sjaldan fyrir, bráðaofnæmisviðbrögð meðtalin, sermissóttarviðbrögðum, sermissóttarlíkum 

viðbrögðum. Einkennin geta m.a. verið: 

• öndunarerfiðleikar 

• þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• yfirlið, sundl, svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur) 

• hiti 

• almenn vanlíðan 

• bólgnir eitlar 

• ofsakláði 

• kláði 

• liðverkir 

• útbrot 

 

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta notkun Dupixent og hafa strax samband við lækninn. 

 

Aðrar aukaverkanir 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

• viðbrögð á stungustað (t.d. roði, bólga, kláði, verkur, mar) 

• augnroði og kláði 

• augnsýking 

• áblástur (á vörum og húð) 

• fjölgun á ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningum) 

• liðverkir 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

• bólga í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• kláði í augnloki, roði og bólga 

• bólga á yfirborði augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga)  

• andlitsútbrot eða roði 

• augnþurrkur 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

• alvarleg ofnæmisviðbrögð 

• sár á glæra ytra lagi augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga með sárum) 

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum 6 - 11 ára með astma 

Algengar: njálgur 



182 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. Ef 

nauðsyn krefur má taka áfyllta lyfjapennann úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varinn gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 

 

Ekki skal nota lyfið ef þú tekur eftir því að lyfið er skýjað, mislitt eða ef agnir eru í því. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. 

Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Dupixent inniheldur 

- Virka innihaldsefnið er dupilumab. 

- Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 mg dupilumab í 2 ml af stungulyfi, lausn (stungulyf). 

- Önnur innihaldsefni eru L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð 

einhýdrat, pólýsorbat 80 (E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir 

stungulyf. 

 

Lýsing á útliti Dupixent og pakkningastærðir 

Dupixent er tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul lausn sem er fáanleg í áfylltum lyfjapenna. 

 

Áfyllti lyfjapenninn er með hringlaga hettu og sporöskjulaga glugga með ör umhverfis eða ferhyrnda 

hettu með upphleyptum rákum og sporöskjulaga glugga án örvar. Jafnvel þótt lítilsháttar munur sé á 

útliti þessara tveggja áfylltu lyfjapenna er virkni þeirra sú sama. 

 

Dupixent er fáanlegt sem 300 mg áfylltur lyfjapenni í pakkningu sem inniheldur 1, 2, eða 6 áfyllta 

lyfjapenna eða í pakkningu sem inniheldur 6 (2 pakkningar með 3) áfyllta lyfjapenna. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

Framleiðandi 

Sanofi Winthrop Industrie 

1051 Boulevard Industriel,  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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76580 Le Trait, 

Frakkland 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 Frankfurt am Main 

Þýskaland 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

Swixx Biopharma UAB 

Tel: +370 5 236 91 40 

 

България 

Swixx Biopharma EOOD 

Тел.: +359 (0)2 4942 480 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi S.r.l. 

Tel: +39 02 39394275 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: + 31 20 245 4000 

 

Eesti 

Swixx Biopharma OÜ  

Tel: +372 640 10 30 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A.  

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis france 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska  

Swixx Biopharma d.o.o. 

Tel: +385 1 2078 500 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

Swixx Biopharma d.o.o.  

Tel: +386 1 235 51 00 
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Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Swixx Biopharma s.r.o. 

Tel: +421 2 208 33 600 

 

Italia 

Sanofi S.r.l. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

C.A. Papaellinas Ltd. 

Τηλ: +357 22 741741 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

Swixx Biopharma SIA  

Tel: +371 6 616 47 50 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +44 (0) 800 035 2525 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is. 

 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfyllts lyfjapenna eru sýndir á þessari mynd. 

 

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfylltur lyfjapenni. Hann inniheldur 300 mg af Dupixent til inndælingar undir 

húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að sprauta þig sjálf/-ur eða einhvern annan nema þú hafir fengið þjálfun hjá 

heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðinna. Dupixent áfyllti lyfjapenninn er aðeins til notkunar hjá fullorðnum og 

börnum 12 ára og eldri. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en áfyllti lyfjapenninn er notaður. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef hann hefur skemmst. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef grænu hettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki fjarlægja grænu hettuna fyrr en rétt fyrir inndælingu. 

• Ekki reyna að setja grænu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki endurnýta áfyllta lyfjapennann. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið áfyllta lyfjapennann/-pennana þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaða áfyllta lyfjapenna í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2 - 8ºC. 

• Geymið áfylltu lyfjapennana í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

• Ekki geyma áfylltu lyfjapennana við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að 

fjarlægja öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á 

ytri öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki hita áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki frysta áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

 

A: Undirbúið 

A1. Finnið til það sem þarf 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfyllta lyfjapennann 
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• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref D) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

A2. Skoðaðu merkimiðann 

 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

 

 
 
A3. Athugaðu fyrningardagsetninguna 

 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 

 

A4. Skoðaðu lyfið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á áfyllta lyfjapennanum. 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur 

flyksur eða agnir. 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef glugginn er gulur. 

Fyrningardagsetning 



187 

 
 
 

A5. Bíðið í 45 mínútur 

 

Leggið áfyllta lyfjapennann á flatt yfirborð í a.m.k. 45 mínútur og leyfið honum að ná stofuhita (lægra 

en 25°C) á eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita áfyllta lyfjapennann í örbylgjuofni, undir heitu vatni eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

 
 

B. Veljið stungustað 

B1. Ráðlagðir stungustaðir eru: 

 

• Læri 

• Kviður nema í 5 cm svæði í kringum naflann. 

• Upphandleggur Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað utanverðan 

upphandlegg. 

 

Veljið nýjan stungustað fyrir hverja inndælingu Dupixent. 

 

Ekki sprauta í gegnum fatnað. 
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Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 

 

 
 
 

B2. Þvoið hendurnar 

 

 
 

B3. Undirbúið stungustaðinn 

 

• Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

• Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 
C. Inndæling gefin 

C1. Fjarlægið grænu hettuna 

 

Dragið grænu hettuna beint af. 

 

Ekki snúa grænu hettuna af. 

 

Ekki fjarlægja grænu hettuna fyrr en þú ert tilbúin(n) að dæla lyfinu inn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir innan. 
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Ekki setja grænu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann eftir að þú hefur fjarlægt hana. 

 

 
 
C2. Staðsetning 

 

• Setjið síðan gulu nálarhlífina á húðina, haldið á áfyllta lyfjapennanum þannig að þú sjáir 

gluggann. 

 

• Setjið gulu nálarhlífina á húðina svo það myndist u.þ.b. 90° horn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir 

innan. 

 

 
 
C3. Þrýstið niður 

 

Þrýstið áfyllta lyfjapennanum ákveðið að húðinni þar til þú sérð ekki lengur gulu nálarhlífina og haltu 

honum. 

 

• Það heyrist „smellur“ þegar inndælingin hefst. 

 

• Glugginn byrjar þá að verða gulur. 

 

Inndælingin getur tekið allt að 20 sekúndur. 
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C4. Haldið ákveðið 

 

Haltu áfyllta lyfjapennanum áfram þétt að húðinni. 

 

• Þú gætir heyrt annan smell. 

• Athugaðu hvort allur glugginn er orðinn gulur. 

• Teldu þá hægt upp að 5. 

• Lyftu síðan lyfjapennanum frá húðinni. Inndælingunni er lokið. 

 

Ef glugginn hefur ekki allur orðið gulur skaltu fjarlægja lyfjapennann og hafa samband við lækninn 

eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ekki gefa þér annan skammt án þess að tala við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

 
 
C5. Fjarlægið 

 

• Eftir að þú hefur lokið inndælingu skal lyfta lyfjapennanum beint upp af húðinni og farga 

honum strax eins og lýst er í kafla D. 

 

• Ef þú sérð blóð á stungustaðnum skaltu þurrka létt með bómullarhnoðra eða grisju. 

 

Ekki nudda húðina eftir inndælingu. 
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D. Förgun 

 

• Fargið áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og grænum hettum í ílát fyrir oddhvassa hluti 

strax eftir notkun. 

 

Ekki farga áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og grænum hettum með heimilissorpi. 

 

Ekki setja grænu hettuna aftur á. 
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Dupixent 300 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfyllts lyfjapenna eru sýndir á þessari mynd.  

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfylltur lyfjapenni. Hann inniheldur 300 mg af Dupixent til inndælingar undir 

húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að sprauta þig sjálf/-ur eða einhvern annan nema þú hafir fengið þjálfun hjá 

heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðinna. Dupixent áfyllti lyfjapenninn er aðeins til notkunar hjá fullorðnum og 

börnum 12 ára og eldri. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en áfyllti lyfjapenninn er notaður. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef hann hefur skemmst. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef grænu hettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki fjarlægja grænu hettuna fyrr en rétt fyrir inndælingu. 

• Ekki reyna að setja grænu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki endurnýta áfyllta lyfjapennann. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið áfyllta lyfjapennann/-pennana þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaða áfyllta lyfjapenna í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2 - 8ºC. 

• Geymið áfylltu lyfjapennana í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

• Ekki geyma áfylltu lyfjapennana við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að 

fjarlægja öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á 

ytri öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki hita áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki frysta áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

 

A: Undirbúið 

A1. Finnið til það sem þarf 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfyllta lyfjapennann 
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• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref D) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

A2. Skoðaðu merkimiðann 

 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

 
A3. Athugaðu fyrningardagsetninguna 

 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 
 

 
 
A4. Skoðaðu lyfið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á áfyllta lyfjapennanum. 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur 

flyksur eða agnir. 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef glugginn er gulur. 
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A5. Bíðið í 45 mínútur 

 

Leggið áfyllta lyfjapennann á flatt yfirborð í a.m.k. 45 mínútur og leyfið honum að ná stofuhita (lægra 

en 25°C) á eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita áfyllta lyfjapennann í örbylgjuofni, undir heitu vatni eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 
B. Veljið stungustað 

B1. Ráðlagðir stungustaðir eru: 

 

• Læri 

• Kviður nema í 5 cm svæði í kringum naflann. 

• Upphandleggur Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað utanverðan 

upphandlegg. 

 

Veljið nýjan stungustað fyrir hverja inndælingu Dupixent. 

 

Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 
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B2. Þvoið hendurnar 

 

 
 

B3. Undirbúið stungustaðinn 

 

• Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

• Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 
C. Inndæling gefin 

C1. Fjarlægið grænu hettuna 

 

Dragið grænu hettuna beint af. 

 

Ekki snúa grænu hettuna af. 

 

Ekki fjarlægja grænu hettuna fyrr en þú ert tilbúin(n) að dæla lyfinu inn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir innan. 

 

Ekki setja grænu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann eftir að þú hefur fjarlægt hana. 
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C2. Staðsetning 

 

• Setjið síðan gulu nálarhlífina á húðina, haldið á áfyllta lyfjapennanum þannig að þú sjáir 

gluggann. 

 

• Setjið gulu nálarhlífina á húðina svo það myndist u.þ.b. 90° horn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta gulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir 

innan. 

 

 

 
C3. Þrýstið niður 

 

Þrýstið áfyllta lyfjapennanum ákveðið að húðinni þar til þú sérð ekki lengur gulu nálarhlífina og haltu 

honum. 

 

• Það heyrist „smellur“ þegar inndælingin hefst. 

 

• Glugginn byrjar þá að verða gulur. 

 

Inndælingin getur tekið allt að 15 sekúndur. 
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C4. Haldið ákveðið 

 

Haltu áfyllta lyfjapennanum áfram þétt að húðinni. 

 

• Þú gætir heyrt annan smell. 

• Athugaðu hvort allur glugginn er orðinn gulur. 

• Teldu þá hægt upp að 5. 

• Lyftu síðan lyfjapennanum frá húðinni. Inndælingunni er lokið. 

 

Ef glugginn hefur ekki allur orðið gulur skaltu fjarlægja lyfjapennann og hafa samband við lækninn 

eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ekki gefa þér annan skammt án þess að tala við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

 
 

C5. Fjarlægið 

 

• Eftir að þú hefur lokið inndælingu skal lyfta lyfjapennanum beint upp af húðinni og farga 

honum strax eins og lýst er í kafla D. 

 

• Ef þú sérð blóð á stungustaðnum skaltu þurrka létt með bómullarhnoðra eða grisju. 

 

Ekki nudda húðina eftir inndælingu. 

 
 
D. Förgun 

 

• Fargið áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og grænum hettum í ílát fyrir oddhvassa hluti 

strax eftir notkun. 

 

Ekki farga áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og grænum hettum með heimilissorpi. 
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Ekki setja grænu hettuna aftur á. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

 

dupilumab 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

3. Hvernig nota á Dupixent 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

 

Upplýsingar um Dupixent 

Dupixent inniheldur virka efnið dupilumab. 

 

Dupilumab er einstofna mótefni (tegund sérhæfðs próteins) sem hamlar verkun próteina sem kallast 

hvítfrumuboði (IL)-4 og (IL)-13. Bæði leika lykilhlutverk í að valda teiknum og einkennum 

ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Notkun Dupixent 

Dupixent er notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri með miðlungsmikla eða 

svæsna ofnæmishúðbólgu, einnig þekkt sem ofnæmisexem. Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá 

börnum 6 mánaða til 11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu. Dupixent má nota með lyfjum við exemi 

sem borin eru á húðina eða eitt og sér. 

 

Dupixent er notað með öðrum astmalyfjum sem viðhaldsmeðferð við slæmum astma hjá fullorðnum, 

unglingum og börnum 6 ára og eldri þegar ekki næst stjórn á astma með yfirstandandi notkun 

astmalyfja (t.d. barksterar).  

 

Verkun Dupixent 

Notkun Dupixent við ofnæmishúðbólgu (ofnæmisexemi) getur bætt ástand húðarinnar og minnkað 

kláða. Einnig hefur verið sýnt fram á að Dupixent bæti einkenni verks, kvíða og þunglyndis í tengslum 

við ofnæmishúðbólgu. Að auki hjálpar Dupixent til við að draga úr svefntruflunum og bæta 

heildarlífsgæði. 

 

Dupixent hjálpar til við að koma í veg fyrir svæsin astmaköst (versnun) og getur bætt öndunina. 

Dupixent getur einnig hjálpað til við að draga úr magni annarra lyfja sem þú þarft til að hafa stjórn á 

astma, sem kallast barksterar til inntöku, um leið og komið er í veg fyrir svæsin astmaköst og öndun er 

bætt. 
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2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

 

Ekki má nota Dupixent 

• ef um er að ræða ofnæmi fyrir dupilumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi eða ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn, lyfjafræðing 

eða hjúkrunarfræðinginn áður en Dupixent er notað. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Dupixent er notað. 

 

Dupixent er ekki bráðalyf og á ekki að nota til að meðhöndla skyndileg astmaköst. 

 

Í hvert sinn sem þú færð nýja pakkningu af Dupixent, er mikilvægt að þú skráir hjá þér dagsetninguna 

og lotunúmerið (sem er skráð á eftir „Lot“ á pakkningunni) og geymir þessar upplýsingar á öruggum 

stað. 

 

Ofnæmisviðbrögð 

• Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Dupixent valdið alvarlegum aukaverkunum, þ.m.t. 

ofnæmisviðbrögðum og bráðaofnæmisviðbrögðum og ofnæmisbjúg. Þessi viðbrögð geta komið 

fram frá nokkrum mínútum til sjö daga eftir gjöf Dupixent. Þú verður að fylgjast með einkennum 

þessara kvilla (þ.e. öndunarerfiðleikar, þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu, yfirlið, sundl, 

svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur), hiti, almenn vanlíðan, bólgnir eitlar, ofsakláði, kláði, 

liðverkir, húðútbrot) meðan þú notar Dupixent. Þessi einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar 

aukaverkanir“ í kafla 4. 

• Hættu að nota Dupixent og segðu lækninum frá því eða leitaðu tafarlaust læknishjálpar ef þú tekur 

eftir einhverjum einkennum ofnæmisviðbragða.  

 

Fjölgun rauðkyrninga 

• Sjúklingar sem fá lyfjameðferð við astma geta fengið bólgu í æðar eða lungu vegna fjölgunar á 

ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningafjölgun) en það er mjög sjaldgæft.  

• Ekki er vitað hvort Dupixent veldur þessu. Þetta gerist venjulega, en þó ekki alltaf, hjá 

einstaklingum sem einnig taka steralyf sem verið er að hætta töku á eða þegar skammtur þess er 

minnkaður. 

• Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú færð samsett einkenni svo sem flensulík einkenni, 

náladofa eða dofa í handleggi eða fótleggi, versnandi einkenni frá lungum og/eða útbrot. 

 

Sýking af völdum sníkjudýra (í þörmum) 

• Dupixent getur veikt mótstöðu þína gegn sýkingum af völdum sníkjudýra. Ef þú ert þegar með 

sýkingu af völdum sníkjudýra á að meðhöndla hana áður en þú byrjar á meðferð með Dupixent. 

• Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með niðurgang, vindgang, magaóþægindi, fitugar hægðir og 

vökvaskort sem getur verið einkenni sýkingar með sníkjudýrum. 

• Ef þú býrð á svæði þar sem þessar sýkingar eru algengar eða ef þú ferðast til slíks svæðis skaltu 

ráðfæra þig við lækninn. 

 

Astmi 

Ef þú ert með astma og notar astmalyf skaltu ekki breyta eða hætta að nota astmalyfin án þess að ræða 

við lækninn. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Dupixent eða ef ekki næst stjórn á 

astma eða ef hann versnar meðan á meðferð með lyfinu stendur. 

 

Augnkvillar  

Þú skalt ræða við lækninn ef þú færð nýjan eða versnandi augnkvilla, þ.m.t. augnverk eða breytingar á 

sjón. 
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Börn og unglingar 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með astma yngri en 6 ára. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Dupixent 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita: 

• um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

• ef þú hefur nýlega fengið eða átt að fá bólusetningu. 

 

Notkun annarra lyfja við astma 

Ekki hætta eða minnka notkun astmalyfja nema læknirinn gefi fyrirmæli um það. 

• Notkun þessara lyfja (sérstaklega þeirra sem kölluð eru barksterar) verður að hætta smám saman. 

• Þetta verður að gera undir nánu eftirliti læknisins og háð svörun þinni við Dupixent. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

• Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá 

lækninum áður en lyfið er notað. Áhrif þessa lyfs hjá þunguðum konum eru ekki þekkt og þess 

vegna er æskilegt að forðast notkun Dupixent á meðgöngu nema læknirinn ráðleggi þér að nota 

það. 

• Ef þú ert með barn á brjósti eða fyrirhugar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en 

þú notar þetta lyf. Þú og læknirinn skuluð ákveða hvort þú hefur barn á brjósti eða notar Dupixent. 

Þú skalt ekki gera bæði. 

 

Akstur og notkun véla 

Ólíklegt er að Dupixent hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

Dupixent inniheldur natríum 

Lyf inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í 200 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

 

3. Hvernig nota á Dupixent 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Hversu mikið Dupixent er gefið 

Læknirinn ákveður rétta Dupixent skammtinn fyrir þig. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir unglinga með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir unglinga (á aldrinum 12 til 17 ára) með ofnæmishúðbólgu 

byggist á líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd 

sjúklings 

Upphafsskammtur Næstu skammtar 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 til 11 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 
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Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 

á degi 1, síðan gefið 

300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna fresti*, 

byrjar 

4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*Auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti byggt á mati læknis. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga með astma (12 ára og eldri) 

Ráðlagður skammtur af Dupixent við slæmum astma fyrir flesta sjúklinga er: 

• Upphafsskammtur er 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 

• Síðan eru 200 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með svæsinn astma og sem nota barkstera til inntöku 

eða fyrir sjúklinga með svæsinn astma og sem eru samtímis með miðlungsmikla til svæsna 

ofnæmishúðbólgu eða fyrir fullorðna sem eru samtímis með svæsna, nef- og skútabólgu með sepageri 

í nefi er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti sem inndæling undir húð. 

Ráðlagður skammtur fyrir börn með astma 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 – 11 ára) með astma byggist á 

líkamsþyngd:  

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur og næstu skammtar 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn 6 – 11 ára með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu ákveður læknirinn réttan skammt af 

Dupixent.  

 

Dupixent inndæling 

Dupixent er gefið með inndælingu undir húð. Þú og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skuluð 

ákveða hvort þú sprautir Dupixent sjálf/-ur. 

 

Áður en þú sprautar Dupixent sjálf/-ur verður þú að hafa fengið fullnægjandi þjálfun hjá lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Umönnunaraðili getur einnig gefið þér Dupixent eftir viðeigandi þjálfun hjá 

lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 
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Hver áfyllt sprauta inniheldur einn skammt af Dupixent (200 mg). Ekki hrista áfylltu sprautuna. 

 

Lesið vandlega „Notkunarleiðbeiningar“ sem eru aftast í fylgiseðlinum, áður en Dupixent er notað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef þú notar stærri skammt af Dupixent en mælt er fyrir um eða ef skammturinn hefur verið gefinn of 

snemma skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ef gleymist að nota Dupixent 

Ef þú hefur gleymt að sprauta skammti af Dupixent skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða 

hjúkrunarfræðinginn. Að auki: 

 

Ef þú átt að nota skammt á viku fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna eins fljótt og unnt er og hefja nýja vikulega skammtaáætlun 

miðað við hvenær munað var eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

ef þú átt að nota skammt aðra hverja viku og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að bíða með að gefa Dupixent 

inndælinguna þangað til kemur að næsta skammti. 

 

ef þú átt að nota skammt á 4 vikna fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að byrja á nýrri 4 vikna 

skammtaáætlun frá og með þeirri stundu sem munað er eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef hætt er að nota Dupixent 

Ekki hætta að nota Dupixent nema ræða fyrst við lækninn. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 

notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Dupixent getur valdið alvarlegum aukaverkunum, þ. á m. ofnæmisviðbrögðum sem koma mjög 

sjaldan fyrir, bráðaofnæmisviðbrögð meðtalin, sermissóttarviðbrögðum, sermissóttarlíkum 

viðbrögðum. Einkennin geta m.a. verið: 

• öndunarerfiðleikar 

• þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• yfirlið, sundl, svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur) 

• hiti 

• almenn vanlíðan 

• bólgnir eitlar 

• ofsakláði 

• kláði 

• liðverkir 

• útbrot 

 

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta notkun Dupixent og hafa strax samband við lækninn. 
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Aðrar aukaverkanir 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

• aukaverkanir á stungustað (t.d. roði, bólga, kláði, verkur, mar) 

• augnroði og kláði 

• augnsýking 

• áblástur (á vörum og húð) 

• fjölgun á ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningum) 

• liðverkir 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

• bólga í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• kláði í augnloki, roði og bólga 

• bólga á yfirborði augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga) 

• andlitsútbrot eða roði 

• augnþurrkur 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

• alvarleg ofnæmisviðbrögð 

• sár á glæra ytra lagi augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga með sárum) 

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum 6 - 11 ára með astma 

Algengar: njálgur 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. Ef 

nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varða gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 

 

Ekki skal nota lyfið ef þú tekur eftir því að lyfið er skýjað, mislitt eða ef agnir eru í því. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. 

Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Dupixent inniheldur 

• Virka innihaldsefnið er dupilumab. 

• Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml af stungulyfi, lausn (stungulyf). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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• Önnur innihaldsefni eru L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, 

pólýsorbat 80 (E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

 

Lýsing á útliti Dupixent og pakkningastærðir 

Dupixent er tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul lausn sem er fáanleg í áfylltri glersprautu. 

 

Dupixent er fáanlegt sem 200 mg áfylltar sprautur í pakkningu sem inniheldur 1 eða 2 áfylltar sprautur 

eða í fjölpakkningu sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

Framleiðandi 

Sanofi Winthrop Industrie 

1051 Boulevard Industriel,  

76580 Le Trait, 

Frakkland 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 Frankfurt am Main 

Þýskaland 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

Swixx Biopharma UAB 

Tel: +370 5 236 91 40 

 

България 

Swixx Biopharma EOOD 

Тел.: +359 (0)2 4942 480 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi S.r.l. 

Tel: +39 02 39394275 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: + 31 20 245 4000 

 

Eesti 

Swixx Biopharma OÜ  

Tel: +372 640 10 30 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα Österreich 
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Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A.  

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis france 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska  

Swixx Biopharma d.o.o. 

Tel: +385 1 2078 500 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

Swixx Biopharma d.o.o.  

Tel: +386 1 235 51 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Swixx Biopharma s.r.o. 

Tel: +421 2 208 33 600 

 

Italia 

Sanofi S.r.l. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

C.A. Papaellinas Ltd. 

Τηλ: +357 22 741741 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

Swixx Biopharma SIA  

Tel: +371 6 616 47 50 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +44 (0) 800 035 2525 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is. 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/


207 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með nálarhlíf 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfylltrar sprautu með nálarhlíf eru sýndir á þessari mynd. 

 

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfyllt sprauta. Hún inniheldur 200 mg af Dupixent til inndælingar undir húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að gefa þér sjálf/-ur eða einhverjum öðrum sprautuna nema þú hafir fengið þjálfun 

hjá heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðins. Hjá börnum yngri en 12 ára á gjöf Dupixent að vera í höndum 

umönnunaraðila. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en sprautan er notuð. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt biðja heilbrigðisstarfsmann um að sýna þér réttu aðferðina við að nota sprautuna áður 

en þú sprautar í fyrsta skiptið. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota sprautuna ef hún hefur dottið á hart yfirborð eða skemmst. 

• Ekki nota sprautuna ef nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki snerta stimpilstöngina fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki losa loftbólur sem eru í sprautunni.  
• Til að hjálpa til við að fyrirbyggja stunguslys hefur hver áfyllt sprauta nálarhlíf sem er sjálfkrafa 

virkjuð til að hylja nálina eftir að þú hefur gefið þér inndælinguna. 

• Aldrei toga stimpilstöngina aftur. 

• Ekki endurnýta sprautuna. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið sprautuna/sprauturnar þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaðar sprautur í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2 - 8ºC. 
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• Ekki geyma Dupixent við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að fjarlægja 

öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á ytri 

öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista sprautuna. 

• Ekki hita sprautuna. 

• Ekki frysta sprautuna. 

• Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

 

Skref 1: Fjarlægið 

 

Takið sprautuna úr öskjunni með því að halda um miðjan sprautubolinn. 

Ekki draga nálarhettuna af fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

Ekki nota sprautuna ef hún hefur fallið á hart yfirborð eða skemmst. 

 
 
Skref 2: Undirbúið 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfylltu sprautuna 

• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref 12) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

Skoðaðu merkimiðann: 

• Skoðaðu fyrningardagsetninguna. 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

Ekki nota sprautuna ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 

Fyrningardagsetning 
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Skref 3: Skoðið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á sprautunni: 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota sprautuna ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur flyksur eða 

agnir. 

 

 
 
Skref 4: Bíðið í 30 mínútur 

 

Leggið sprautuna á flatt yfirborð í a.m.k. 30 mínútur og leyfið henni að ná stofuhita á eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita sprautuna í örbylgjuofni, undir heitu vatni, eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

  
 

Skref 5: Veljið 

 

Veljið stungustað. 

• Þú getur sprautað í lærið eða kviðinn, nema í 5 cm svæði umhverfis naflann. 

• Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað upphandlegginn. 
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• Skiptið um stungustað við hverja inndælingu. 

 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 

 

 
 
Skref 6: Hreinsið 

 

Þvoið hendurnar. 

 

Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 
Skref 7: Dragið 

 

Haldið á sprautunni um miðjan sprautubolinn þannig að nálin vísi frá þér og dragið nálarhettuna af. 
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Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

Ekki snerta nálina. 

 

Sprautið lyfinu þegar í stað eftir að nálarhettan hefur verið fjarlægð. 

 

 
 
Skref 8: Klípið 

 

Klípið í skinnfellingu á stungustaðnum eins og sýnt er á myndinni. 

 

 
 

Skref 9: Stingið 

 

Stingið nálinni alveg inn í skinnfellinguna við u.þ.b. 45º horn. 
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Skref 10: Þrýstið 

 

Slakið á klipinu í skinnfellinguna. 

 

Þrýstið stimpilstönginni niður hægt og jafnt eins langt og hún kemst þar til sprautan er tóm. 

 

Athugið: Þú finnur fyrir einhverri mótstöðu. Það er eðlilegt. 

 

 

Skref 11: Sleppið og fjarlægið 

 

Lyftið þumlinum til að sleppa stimplinum þar til nálarhlífin hefur hulið nálina og fjarlægið þá 

sprautuna frá stungustaðnum. 

 

Þrýstið bómullarhnoðra eða grisju létt að stungustaðnum ef þú sérð blóð. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 Ekki nudda húðina eftir inndælinguna. 

 



213 

 
 
Skref 12: Förgun 

 

Fargið sprautunni og nálarhettunni í ílát fyrir oddhvassa hluti. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 

Geymið ílátið alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

 

dupilumab 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

3. Hvernig nota á Dupixent 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

 

Upplýsingar um Dupixent 

Dupixent inniheldur virka efnið dupilumab. 

 

Dupilumab er einstofna mótefni (tegund sérhæfðs próteins) sem hamlar verkun próteina sem kallast 

hvítfrumuboði (IL)-4 og (IL)-13. Bæði leika lykilhlutverk í að valda teiknum og einkennum 

ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Notkun Dupixent 

Dupixent er notað til meðferðar hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri með miðlungsmikla til 

svæsna ofnæmishúðbólgu, einnig þekkt sem ofnæmisexem. Dupixent er einnig notað til meðferðar hjá 

börnum 6 mánaða til 11 ára með svæsna ofnæmishúðbólgu (sjá kaflann Börn og unglingar). Dupixent 

má nota með lyfjum við exemi sem borin eru á húðina eða eitt og sér. 

 

Dupixent er notað með öðrum astmalyfjum sem viðhaldsmeðferð við slæmum astma hjá fullorðnum, 

unglingum og börnum 6 ára og eldri þegar ekki næst stjórn á astma með yfirstandandi notkun 

astmalyfja (barksterar). 

 

Verkun Dupixent 

Notkun Dupixent við ofnæmishúðbólgu (ofnæmisexemi) getur bætt ástand húðarinnar og minnkað 

kláða. Einnig hefur verið sýnt fram á að Dupixent bæti einkenni verks, kvíða og þunglyndis í tengslum 

við ofnæmishúðbólgu. Að auki hjálpar Dupixent til við að draga úr svefntruflunum og bæta 

heildarlífsgæði. 

 

Dupixent hjálpar til við að koma í veg fyrir svæsin astmaköst (versnun) og getur bætt öndunina. 

Dupixent getur einnig hjálpað til við að draga úr magni annarra lyfja sem þú þarft til að hafa stjórn á 

astma, sem kallast barksterar til inntöku, um leið og komið er í veg fyrir svæsin astmaköst og öndun er 

bætt. 
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2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

 

Ekki má nota Dupixent 

• ef um er að ræða ofnæmi fyrir dupilumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi eða ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn, lyfjafræðing 

eða hjúkrunarfræðinginn áður en Dupixent er notað. 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Dupixent er notað. 

 

Dupixent er ekki bráðalyf og á ekki að nota til að meðhöndla skyndileg astmaköst. 

 

Í hvert sinn sem þú færð nýja pakkningu af Dupixent, er mikilvægt að þú skráir hjá þér dagsetninguna 

og lotunúmerið (sem er skráð á eftir „Lot“ á pakkningunni) og geymir þessar upplýsingar á öruggum 

stað. 

 

Ofnæmisviðbrögð 

• Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Dupixent valdið alvarlegum aukaverkunum, þ.m.t. 

ofnæmisviðbrögðum og bráðaofnæmisviðbrögðum og ofnæmisbjúg. Þessi viðbrögð geta komið 

fram frá nokkrum mínútum til sjö daga eftir gjöf Dupixent. Þú verður að fylgjast með einkennum 

þessara kvilla (þ.e. öndunarerfiðleikar, þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu, yfirlið, sundl, 

svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur), hiti, almenn vanlíðan, bólgnir eitlar, ofsakláði, kláði, 

liðverkir, húðútbrot) meðan þú notar Dupixent. Þessi einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar 

aukaverkanir“ í kafla 4. 

• Hættu að nota Dupixent og segðu lækninum frá því eða leitaðu tafarlaust læknishjálpar ef þú tekur 

eftir einhverjum einkennum ofnæmisviðbragða.  

 

Fjölgun rauðkyrninga 

• Sjúklingar sem fá lyfjameðferð við astma geta fengið bólgu í æðar eða lungu vegna fjölgunar á 

ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningafjölgun) en það er mjög sjaldgæft.  

• Ekki er vitað hvort Dupixent veldur þessu. Þetta gerist venjulega, en þó ekki alltaf, hjá 

einstaklingum sem einnig taka steralyf sem verið er að hætta töku á eða þegar skammtur þess er 

minnkaður. 

• Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú færð samsett einkenni svo sem flensulík einkenni, 

náladofa eða dofa í handleggi eða fótleggi, versnandi einkenni frá lungum og/eða útbrot. 

 

Sýking af völdum sníkjudýra (í þörmum) 

• Dupixent getur veikt mótstöðu þína gegn sýkingum af völdum sníkjudýra. Ef þú ert þegar með 

sýkingu af völdum sníkjudýra á að meðhöndla hana áður en þú byrjar á meðferð með Dupixent. 

• Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með niðurgang, vindgang, magaóþægindi, fitugar hægðir og 

vökvaskort sem getur verið einkenni sýkingar með sníkjudýrum. 

• Ef þú býrð á svæði þar sem þessar sýkingar eru algengar eða ef þú ferðast til slíks svæðis skaltu 

ráðfæra þig við lækninn. 

 

Astmi 

Ef þú ert með astma og notar astmalyf skaltu ekki breyta eða hætta að nota astmalyfin án þess að ræða 

við lækninn. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Dupixent eða ef ekki næst stjórn á 

astma eða ef hann versnar meðan á meðferð með lyfinu stendur. 

 

Augnkvillar  

Þú skalt ræða við lækninn ef þú færð nýjan eða versnandi augnkvilla, þ.m.t. augnverk eða breytingar á 

sjón. 
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Börn og unglingar 

• Dupixent áfyllti lyfjapenninn er ekki ætlaður til notkunar hjá börnum yngri en 12 ára. Fyrir börn 

6 mánaða til 11 ára með ofnæmishúðbólgu og astma skal hafa samband við lækni sem ávísar 

viðeigandi Dupixent áfylltri sprautu. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með ofnæmishúðbólgu yngri en 

6 mánaða. 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með astma yngri en 6 ára. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Dupixent 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita: 

• um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

• ef þú hefur nýlega fengið eða átt að fá bólusetningu. 

 

Notkun annarra lyfja við astma 

Ekki hætta eða minnka notkun astmalyfja nema læknirinn gefi fyrirmæli um það.  

• Notkun þessara lyfja (sérstaklega þeirra sem kölluð eru barksterar) verður að hætta smám saman. 

• Þetta verður að gera undir nánu eftirliti læknisins og háð svörun þinni við Dupixent. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

• Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá 

lækninum áður en lyfið er notað. Áhrif þessa lyfs hjá þunguðum konum eru ekki þekkt og þess 

vegna er æskilegt að forðast notkun Dupixent á meðgöngu nema læknirinn ráðleggi þér að nota 

það. 

• Ef þú ert með barn á brjósti eða fyrirhugar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en 

þú notar þetta lyf. Þú og læknirinn skuluð ákveða hvort þú hefur barn á brjósti eða notar Dupixent. 

Þú skalt ekki gera bæði. 

 

Akstur og notkun véla 

Ólíklegt er að Dupixent hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

Dupixent inniheldur natríum 

Lyf inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í 200 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

 

3. Hvernig nota á Dupixent 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Hversu mikið Dupixent er gefið 

Læknirinn ákveður rétta Dupixent skammtinn fyrir þig. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir unglinga með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir unglinga (á aldrinum 12 til 17 ára) með ofnæmishúðbólgu 

byggist á líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

(á 2 vikna fresti) 

undir 60 kg 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 200 mg 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 til 11 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 til 11 ára) með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 
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Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

 

15 kg til allt að 60 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 

á degi 1, síðan gefið 

300 mg á degi 15 

300 mg á 4 vikna fresti*, 

byrjar 

4 vikum eftir 

skammt á degi 15 

60 kg eða meira 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 300 mg á 2 vikna fresti 

*Auka má skammtinn í 200 mg á 2 vikna fresti byggt á mati læknis. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn 6 mánaða til 5 ára með ofnæmishúðbólgu byggist á 

líkamsþyngd: 

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur Næstu skammtar 

5 kg til allt að 15 kg 200 mg (ein 200 mg inndæling) 200 mg á 4 vikna fresti 

15 kg til allt að 30 kg 300 mg (ein 300 mg inndæling) 300 mg á 4 vikna fresti 

 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna og unglinga með astma (12 ára og eldri) 

Ráðlagður skammtur af Dupixent við svæsnum astma fyrir flesta sjúklinga er: 

• Upphafsskammtur er 400 mg (tvær 200 mg inndælingar) 

• Síðan eru 200 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð.  

 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir sjúklinga með svæsinn astma og sem nota barkstera til inntöku 

eða fyrir sjúklinga með svæsinn astma og eru samtímis með miðlungsmikla eða svæsna 

ofnæmishúðbólgu eða fyrir fullorðna sem eru samtímis með svæsna, nef- og skútabólgu með sepageri 

í nefi er: 

• Upphafsskammtur er 600 mg (tvær 300 mg inndælingar) 

• Síðan eru 300 mg gefin á 2 vikna fresti með inndælingu undir húð. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn með astma 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 – 11 ára) með astma byggist á 

líkamsþyngd:  

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur og næstu skammtar 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn 6 – 11 ára með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu ákveður læknirinn réttan skammt af 

Dupixent.  

 

Dupixent inndæling  

Dupixent er gefið með inndælingu undir húð. Þú og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skuluð 

ákveða hvort þú sprautir Dupixent sjálf/-ur. 

 

Áður en þú sprautar Dupixent sjálf/-ur verður þú að hafa fengið fullnægjandi þjálfun hjá lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Umönnunaraðili getur einnig gefið þér Dupixent eftir viðeigandi þjálfun hjá 

lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 
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Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur einn skammt af Dupixent (200 mg). Ekki hrista áfyllta 

lyfjapennann. 

 

Lesið vandlega „Notkunarleiðbeiningar“ sem eru aftast í fylgiseðlinum, áður en Dupixent er notað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef þú notar stærri skammt af Dupixent en mælt er fyrir um eða ef skammturinn hefur verið gefinn of 

snemma skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ef gleymist að nota Dupixent 

Ef þú hefur gleymt að sprauta skammti af Dupixent skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða 

hjúkrunarfræðinginn. Að auki: 

 

Ef þú átt að nota skammt á viku fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna eins fljótt og unnt er og hefja nýja vikulega skammtaáætlun 

miðað við hvenær munað var eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

ef þú átt að nota skammt aðra hverja viku og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að bíða með að gefa Dupixent 

inndælinguna þangað til kemur að næsta skammti. 

 

ef þú átt að nota skammt á 4 vikna fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að byrja á nýrri 4 vikna 

skammtaáætlun frá og með þeirri stundu sem munað er eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef hætt er að nota Dupixent 

Ekki hætta að nota Dupixent nema ræða fyrst við lækninn. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 

notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Dupixent getur valdið alvarlegum aukaverkunum, þ. á m. ofnæmisviðbrögðum sem koma mjög 

sjaldan fyrir, bráðaofnæmisviðbrögð meðtalin, sermissóttarviðbrögðum, sermissóttarlíkum 

viðbrögðum. Einkennin geta m.a. verið: 

• öndunarerfiðleikar 

• þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• yfirlið, sundl, svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur) 

• hiti 

• almenn vanlíðan 

• bólgnir eitlar 

• ofsakláði 

• kláði 

• liðverkir 

• útbrot 

 

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta notkun Dupixent og hafa strax samband við lækninn. 
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Aðrar aukaverkanir 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

• aukaverkanir á stungustað (t.d. roði, bólga, kláði, verkur, mar) 

• augnroði og kláði 

• augnsýking 

• áblástur (á vörum og húð) 

• fjölgun á ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningum) 

• liðverkir 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

• bólga í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• kláði í augnloki, roði og bólga 

• bólga á yfirborði augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga) 

• andlitsútbrot eða roði 

• augnþurrkur 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

• alvarleg ofnæmisviðbrögð 

• sár á glæra ytra lagi augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga með sárum) 

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum 6 - 11 ára með astma 

Algengar: njálgur 

 
Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. Ef 

nauðsyn krefur má taka áfyllta lyfjapennann úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varinn gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 

 

Ekki skal nota lyfið ef þú tekur eftir því að lyfið er skýjað, mislitt eða ef agnir eru í því. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. 

Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Dupixent inniheldur 

• Virka innihaldsefnið er dupilumab. 

• Hver áfyllt sprauta inniheldur 200 mg af dupilumabi í 1,14 ml af stungulyfi, lausn (stungulyf). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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• Önnur innihaldsefni eru L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð einhýdrat, 

pólýsorbat 80 (E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir stungulyf. 

Lýsing á útliti Dupixent og pakkningastærðir 

Dupixent er tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul lausn sem er fáanleg í áfylltum lyfjapenna. 

 

Áfyllti lyfjapenninn er með hringlaga hettu og sporöskjulaga glugga með ör umhverfis eða ferhyrnda 

hettu með upphleyptum rákum og sporöskjulaga glugga án örvar. Jafnvel þótt lítilsháttar munur sé á 

útliti þessara tveggja áfylltu lyfjapenna er virkni þeirra sú sama. 

 

Dupixent er fáanlegt sem 200 mg áfylltur lyfjapenni í pakkningu sem inniheldur 1, 2 eða 6 áfyllta 

lyfjapenna eða í pakkningu sem inniheldur 6 (2 pakkningar með 3) áfyllta lyfjapenna. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

Framleiðandi 

Sanofi Winthrop Industrie 

1051 Boulevard Industriel,  

76580 Le Trait, 

Frakkland 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 Frankfurt am Main 

Þýskaland 

 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

Swixx Biopharma UAB 

Tel: +370 5 236 91 40 

 

България 

Swixx Biopharma EOOD 

Тел.: +359 (0)2 4942 480 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi S.r.l. 

Tel: +39 02 39394275 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: + 31 20 245 4000 
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Eesti 

Swixx Biopharma OÜ  

Tel: +372 640 10 30 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 

 

España 

sanofi-aventis, S.A.  

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis france 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska  

Swixx Biopharma d.o.o. 

Tel: +385 1 2078 500 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

Swixx Biopharma d.o.o.  

Tel: +386 1 235 51 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Swixx Biopharma s.r.o. 

Tel: +421 2 208 33 600 

 

Italia 

Sanofi S.r.l. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

C.A. Papaellinas Ltd. 

Τηλ: +357 22 741741 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

Swixx Biopharma SIA  

Tel: +371 6 616 47 50 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +44 (0) 800 035 2525 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is. 
 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfyllts lyfjapenna eru sýndir á þessari mynd. 

 

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfylltur lyfjapenni. Hann inniheldur 200 mg af Dupixent til inndælingar undir 

húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að sprauta þig sjálf/-ur eða einhvern annan nema þú hafir fengið þjálfun hjá 

heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðinna. Dupixent áfyllti lyfjapenninn er aðeins til notkunar hjá fullorðnum og 

börnum 12 ára og eldri. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en áfyllti lyfjapenninn er notaður. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef hann hefur skemmst. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef gulu nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki fjarlægja gulu hettuna fyrr en rétt fyrir inndælingu. 

• Ekki reyna að setja gulu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki endurnýta áfyllta lyfjapennann. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið áfyllta lyfjapennann/-pennana þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaða áfyllta lyfjapenna í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2ºC - 8ºC. 

• Geymið áfylltu lyfjapennana í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

• Ekki geyma áfylltu lyfjapennana við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að 

fjarlægja öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á 

ytri öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki hita áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki frysta áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

 

A: Undirbúið 

A1. Finnið til það sem þarf 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfyllta lyfjapennann 
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• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref D) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

A2. Skoðaðu merkimiðann 

 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

 

 
 

A3. Athugaðu fyrningardagsetninguna 

 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

 
 

 

A4. Skoðaðu lyfið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á áfyllta lyfjapennanum. 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur 

flyksur eða agnir. 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef glugginn er gulur. 
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A5. Bíðið í 30 mínútur 

 

Leggið áfyllta lyfjapennann á flatt yfirborð í a.m.k. 30 mínútur og leyfið honum að ná stofuhita á 

eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita áfyllta lyfjapennann í örbylgjuofni, undir heitu vatni eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

 
 

 

B. Veljið stungustað 

B1. Ráðlagðir stungustaðir eru: 

 

• Læri 

• Kviður, nema í 5 cm svæði í kringum naflann. 

• Upphandleggur Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað utanverðan 

upphandlegg. 

 

Veljið nýjan stungustað fyrir hverja inndælingu Dupixent. 

 

Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 
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B2. Þvoið hendurnar 

 

 
 

 

B3. Undirbúið stungustaðinn 

 

• Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

• Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 

C. Inndæling gefin 

C1. Fjarlægið gulu hettuna 

 

Dragið gulu hettuna beint af. 

 

Ekki snúa gulu hettuna af. 

 

Ekki fjarlægja gulu hettuna fyrr en þú ert tilbúin(n) að dæla lyfinu inn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir innan. 
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 Ekki setja gulu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann eftir að þú hefur fjarlægt hana. 

 

 
 

C2. Staðsetning 

 

• Setjið síðan appelsínugulu nálarhlífina á húðina, haldið á áfyllta lyfjapennanum þannig að þú 

sjáir gluggann. 

 

• Setjið appelsínugulu nálarhlífina á húðina svo það myndist u.þ.b. 90° horn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir 

innan. 

 

 
 

C3. Þrýstið niður 

 

Þrýstið áfyllta lyfjapennanum ákveðið að húðinni þar til þú sérð ekki lengur appelsínugulu nálarhlífina 

og haltu honum. 

 

• Það heyrist „smellur“ þegar inndælingin hefst. 

 

• Glugginn byrjar þá að verða gulur. 

 

Inndælingin getur tekið allt að 20 sekúndur. 
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C4. Haldið ákveðið 

 

Haltu áfyllta lyfjapennanum áfram þétt að húðinni. 

 

• Þú gætir heyrt annan smell. 

• Athugaðu hvort allur glugginn er orðinn gulur. 

• Teldu þá hægt upp að 5. 

• Lyftu síðan lyfjapennanum frá húðinni. Inndælingunni er lokið. 

 

Ef glugginn hefur ekki allur orðið gulur skaltu fjarlægja lyfjapennann og hafa samband við lækninn 

eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ekki gefa þér annan skammt án þess að tala við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

 

 
 

C5. Fjarlægið 

 

• Eftir að þú hefur lokið inndælingu skal lyfta lyfjapennanum beint upp af húðinni og farga 

honum strax eins og lýst er í kafla D. 

 

• Ef þú sérð blóð á stungustaðnum skaltu þurrka létt með bómullarhnoðra eða grisju. 

 

Ekki nudda húðina eftir inndælingu. 
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D. Förgun 

 

• Fargið áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og gulum hettum í ílát fyrir oddhvassa hluti 

strax eftir notkun. 

 

Ekki farga áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og gulum hettum með heimilissorpi. 

 

Ekki setja gulu hettuna aftur á. 
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Dupixent 200 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfyllts lyfjapenna eru sýndir á þessari mynd.  

 

  

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfylltur lyfjapenni. Hann inniheldur 200 mg af Dupixent til inndælingar undir 

húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að sprauta þig sjálf/-ur eða einhvern annan nema þú hafir fengið þjálfun hjá 

heilbrigðisstarfsmanni. Fyrir unglinga 12 ára og eldri er ráðlagt að Dupixent sé gefið af fullorðnum 

eða undir eftirliti fullorðinna. Dupixent áfyllti lyfjapenninn er aðeins til notkunar hjá fullorðnum og 

börnum 12 ára og eldri. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en áfyllti lyfjapenninn er notaður. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef hann hefur skemmst. 

• Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef gulu nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki fjarlægja gulu hettuna fyrr en rétt fyrir inndælingu. 

• Ekki reyna að setja gulu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki endurnýta áfyllta lyfjapennann. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið áfyllta lyfjapennann/-pennana þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaða áfyllta lyfjapenna í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2ºC - 8ºC. 

• Geymið áfylltu lyfjapennana í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 

• Ekki geyma áfylltu lyfjapennana við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að 

fjarlægja öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á 

ytri öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki hita áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki frysta áfyllta lyfjapennann. 

• Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

 

A: Undirbúið 

A1. Finnið til það sem þarf 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 
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• Dupixent áfyllta lyfjapennann 

• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref D) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

A2. Skoðaðu merkimiðann 

 

Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 
 

  
 

A3. Athugaðu fyrningardagsetninguna 

 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

  
 
A4. Skoðaðu lyfið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á áfyllta lyfjapennanum. 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur 

flyksur eða agnir. 

Ekki nota áfyllta lyfjapennann ef glugginn er gulur. 
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A5. Bíðið í 30 mínútur 

 

Leggið áfyllta lyfjapennann á flatt yfirborð í a.m.k. 30 mínútur og leyfið honum að ná stofuhita á 

eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita áfyllta lyfjapennann í örbylgjuofni, undir heitu vatni eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á áfyllta lyfjapennann. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 
 
B. Veljið stungustað 

B1. Ráðlagðir stungustaðir eru: 

 

• Læri 

• Kviður, nema í 5 cm svæði í kringum naflann. 

• Upphandleggur Ef einhver annar gefur þér sprautuna getur hann einnig notað utanverðan 

upphandlegg. 

 

Veljið nýjan stungustað fyrir hverja inndælingu Dupixent. 

 

Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 
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B2. Þvoið hendurnar 

 
B3. Undirbúið stungustaðinn 

 

• Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

• Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 
 

 
C. Inndæling gefin 

C1. Fjarlægið gulu hettuna 

 

Dragið gulu hettuna beint af. 

 

Ekki snúa gulu hettuna af. 

 

Ekki fjarlægja gulu hettuna fyrr en þú ert tilbúin(n) að dæla lyfinu inn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir innan. 

 

 Ekki setja gulu hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann eftir að þú hefur fjarlægt hana. 
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C2. Staðsetning 

 

• Setjið síðan appelsínugulu nálarhlífina á húðina, haldið á áfyllta lyfjapennanum þannig að þú 

sjáir gluggann. 

 

• Setjið appelsínugulu nálarhlífina á húðina svo það myndist u.þ.b. 90° horn. 

 

Ekki þrýsta á eða snerta appelsínugulu nálarhlífina með fingrunum. Nálin er þar fyrir 

innan. 

 

 
 

C3. Þrýstið niður 

 

Þrýstið áfyllta lyfjapennanum ákveðið að húðinni þar til þú sérð ekki lengur appelsínugulu nálarhlífina 

og haltu honum. 

 

• Það heyrist „smellur“ þegar inndælingin hefst. 

 

• Glugginn byrjar þá að verða gulur. 

 

Inndælingin getur tekið allt að 15 sekúndur. 
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C4. Haldið ákveðið 

 

Haltu áfyllta lyfjapennanum áfram þétt að húðinni. 

 

• Þú gætir heyrt annan smell. 

• Athugaðu hvort allur glugginn er orðinn gulur. 

• Teldu þá hægt upp að 5. 

• Lyftu síðan lyfjapennanum frá húðinni. Inndælingunni er lokið. 

 

Ef glugginn hefur ekki allur orðið gulur skaltu fjarlægja lyfjapennann og hafa samband við lækninn 

eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ekki gefa þér annan skammt án þess að tala við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

 

  
 

C5. Fjarlægið 

 

• Eftir að þú hefur lokið inndælingu skal lyfta lyfjapennanum beint upp af húðinni og farga 

honum strax eins og lýst er í kafla D. 

 

• Ef þú sérð blóð á stungustaðnum skaltu þurrka létt með bómullarhnoðra eða grisju. 

 

Ekki nudda húðina eftir inndælingu. 
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D. Förgun 

 

• Fargið áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og gulum hettum í ílát fyrir oddhvassa hluti 

strax eftir notkun. 

 

Ekki farga áfylltum lyfjapennum (nálar eru innan í) og gulum hettum með heimilissorpi. 

 

Ekki setja gulu hettuna áftur á. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 

dupilumab 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

3. Hvernig nota á Dupixent 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Dupixent og við hverju það er notað 

 

Upplýsingar um Dupixent 

Dupixent inniheldur virka efnið dupilumab. 

 

Dupilumab er einstofna mótefni (tegund sérhæfðs próteins) sem hamlar verkun próteina sem kallast 

hvítfrumuboði (IL)-4 og (IL)-13. Bæði leika lykilhlutverk í að valda teiknum og einkennum 

ofnæmishúðbólgu og astma. 

 

Notkun Dupixent 

 

Dupixent er notað með öðrum astmalyfjum sem viðhaldsmeðferð við svæsnum astma hjá fullorðnum, 

unglingum og börnum 6 ára og eldri þegar ekki næst stjórn á astma með yfirstandandi notkun 

astmalyfja (t.d. barksterar).  

 

Verkun Dupixent 

 

Dupixent hjálpar til við að koma í veg fyrir svæsin astmaköst (versnun) og getur bætt öndunina. 

Dupixent getur einnig hjálpað til við að draga úr magni annarra lyfja sem þú þarft til að hafa stjórn á 

astma, sem kallast barksterar til inntöku, um leið og komið er í veg fyrir svæsin astmaköst og öndun er 

bætt. 

 

 

2. Áður en byrjað er að nota Dupixent 

 

Ekki má nota Dupixent 

• Ef um er að ræða ofnæmi fyrir dupilumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 

• Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi eða ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn, 

lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn áður en Dupixent er notað. 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Dupixent er notað. 
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Dupixent er ekki bráðalyf og á ekki að nota til að meðhöndla skyndileg astmaköst. 

 

Í hvert sinn sem þú færð nýja pakkningu af Dupixent, er mikilvægt að þú skráir hjá þér dagsetninguna 

og lotunúmerið (sem er skráð á eftir „Lot“ á pakkningunni) og geymir þessar upplýsingar á öruggum 

stað. 

 

Ofnæmisviðbrögð 

• Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Dupixent valdið alvarlegum aukaverkunum, þ.m.t. 

ofnæmisviðbrögðum og bráðaofnæmisviðbrögðum og ofnæmisbjúg. Þessi viðbrögð geta komið 

fram frá nokkrum mínútum til sjö daga eftir gjöf Dupixent. Þú verður að fylgjast með einkennum 

þessara kvilla (þ.e. öndunarerfiðleikar, þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu, yfirlið, sundl, 

svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur), hiti, almenn vanlíðan, bólgnir eitlar, ofsakláði, kláði, 

liðverkir, húðútbrot) meðan þú notar Dupixent. Þessi einkenni eru talin upp undir „Alvarlegar 

aukaverkanir“ í kafla 4. 

• Hættu að nota Dupixent og segðu lækninum frá því eða leitaðu tafarlaust læknishjálpar ef þú tekur 

eftir einhverjum einkennum ofnæmisviðbragða.  

 

Fjölgun rauðkyrninga 

• Sjúklingar sem fá lyfjameðferð við astma geta fengið bólgu í æðar eða lungu vegna fjölgunar á 

ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningafjölgun) en það er mjög sjaldgæft.  

• Ekki er vitað hvort Dupixent veldur þessu. Þetta gerist venjulega, en þó ekki alltaf, hjá 

einstaklingum sem einnig taka steralyf sem verið er að hætta töku á eða þegar skammtur þess er 

minnkaður. 

• Segðu lækninum tafarlaust frá því ef þú færð samsett einkenni svo sem flensulík einkenni, 

náladofa eða dofa í handleggi eða fótleggi, versnandi einkenni frá lungum og/eða útbrot. 

 

Sýking af völdum sníkjudýra (í þörmum) 

• Dupixent getur veikt mótstöðu þína gegn sýkingum af völdum sníkjudýra. Ef þú ert þegar með 

sýkingu af völdum sníkjudýra á að meðhöndla hana áður en þú byrjar á meðferð með Dupixent. 

• Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með niðurgang, vindgang, magaóþægindi, fitugar hægðir og 

vökvaskort sem getur verið einkenni sýkingar með sníkjudýrum. 

• Ef þú býrð á svæði þar sem þessar sýkingar eru algengar eða ef þú ferðast til slíks svæðis skaltu 

ráðfæra þig við lækninn. 

 

Astmi 

Ef þú ert með astma og notar astmalyf skaltu ekki breyta eða hætta að nota astmalyfin án þess að ræða 

við lækninn. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir að nota Dupixent eða ef ekki næst stjórn á 

astma eða ef hann versnar meðan á meðferð með lyfinu stendur. 

 

Augnkvillar  

Þú skalt ræða við lækninn ef þú færð nýjan eða versnandi augnkvilla, þ.m.t. augnverk eða breytingar á 

sjón. 

 

Börn og unglingar 

• Ekki er enn vitað um öryggi og ávinning af Dupixent hjá börnum með astma yngri en 6 ára. 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Dupixent 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita: 

• um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. 

• ef þú hefur nýlega fengið eða átt að fá bólusetningu. 
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Notkun annarra lyfja við astma 

Ekki hætta eða minnka notkun astmalyfja nema læknirinn gefi fyrirmæli um það. 

• Notkun þessara lyfja (sérstaklega þeirra sem kölluð eru barksterar) verður að hætta smám saman. 

• Þetta verður að gera undir nánu eftirliti læknisins og háð svörun þinni við Dupixent. 

 

Meðganga og brjóstagjöf 

• Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá 

lækninum áður en lyfið er notað. Áhrif þessa lyfs hjá þunguðum konum eru ekki þekkt og þess 

vegna er æskilegt að forðast notkun Dupixent á meðgöngu nema læknirinn ráðleggi þér að nota 

það. 

• Ef þú ert með barn á brjósti eða fyrirhugar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en 

þú notar þetta lyf. Þú og læknirinn skuluð ákveða hvort þú hefur barn á brjósti eða notar Dupixent. 

Þú skalt ekki gera bæði. 

 

Akstur og notkun véla 

Ólíklegt er að Dupixent hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

 

Dupixent inniheldur natríum 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í 100 mg skammti, þ.e.a.s. er sem næst 

natríumlaust. 

 

 

3. Hvernig nota á Dupixent 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 

 

Hversu mikið Dupixent er gefið 

Læknirinn ákveður rétta Dupixent skammtinn fyrir þig. 

 

Ráðlagður skammtur fyrir börn með astma 

Ráðlagður skammtur af Dupixent fyrir börn (á aldrinum 6 – 11 ára) með astma byggist á 

líkamsþyngd:  

 

Líkamsþyngd sjúklings Upphafsskammtur og næstu skammtar 

15 kg til allt að 30 kg 100 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

30 kg til allt að 60 kg 

 

 

200 mg á 2 vikna fresti 

eða 

300 mg á 4 vikna fresti 

60 kg eða meira 200 mg á 2 vikna fresti 

 

Fyrir börn 6 – 11 ára með astma ásamt svæsinni ofnæmishúðbólgu ákveður læknirinn réttan skammt af 

Dupixent.  

 

Dupixent inndæling 

Dupixent er gefið með inndælingu undir húð. Þú og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skuluð 

ákveða hvort þú sprautir Dupixent sjálf/-ur. 

 

Áður en þú sprautar Dupixent sjálf/-ur verður þú að hafa fengið fullægjandi þjálfun hjá lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Umönnunaraðili getur einnig gefið þér Dupixent eftir viðeigandi þjálfun hjá 

lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 

 

Hver áfyllt sprauta inniheldur einn skammt af Dupixent (100 mg). Ekki hrista áfylltu sprautuna. 
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Lesið vandlega „Notkunarleiðbeiningar“ sem eru aftast í fylgiseðlinum, áður en Dupixent er notað. 

 

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef þú notar stærri skammt af Dupixent en mælt er fyrir um eða ef skammturinn hefur verið gefinn of 

snemma skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn. 

 

Ef gleymist að nota Dupixent 

Ef þú hefur gleymt að sprauta skammti af Dupixent skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða 

hjúkrunarfræðinginn. Að auki: 

 

Ef þú átt að nota skammt á viku fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna eins fljótt og unnt er og hefja nýja vikulega skammtaáætlun 

miðað við hvenær munað var eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

ef þú átt að nota skammt aðra hverja viku og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að bíða með að gefa Dupixent 

inndælinguna þangað til kemur að næsta skammti. 

 

ef þú átt að nota skammt á 4 vikna fresti og skammtur af Dupixent gleymist: 

• á að gefa Dupixent inndælinguna innan 7 daga frá því að skammtur gleymist og halda síðan 

áfram eftir upprunalegri áætlun. 

• ef skammturinn sem gleymdist er ekki gefinn innan 7 daga á að byrja á nýrri 4 vikna 

skammtaáætlun frá og með þeirri stundu sem munað er eftir að gefa Dupixent inndælinguna. 

 

Ef hætt er að nota Dupixent 

Ekki hætta að nota Dupixent nema ræða fyrst við lækninn. 

 

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 

notkun lyfsins. 

 

 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 

 

Dupixent getur valdið alvarlegum aukaverkunum, þ. á m. ofnæmisviðbrögðum sem koma mjög 

sjaldan fyrir, bráðaofnæmisviðbrögð meðtalin, sermissóttarviðbrögðum, sermissóttarlíkum 

viðbrögðum. Einkennin geta m.a. verið: 

• öndunarerfiðleikar 

• þroti í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• yfirlið, sundl, svimatilfinning (lágur blóðþrýstingur) 

• hiti 

• almenn vanlíðan 

• bólgnir eitlar 

• ofsakláði 

• kláði 

• liðverkir 

• útbrot 

 

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta notkun Dupixent og hafa strax samband við lækninn. 

 

Aðrar aukaverkanir 

 

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): 
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• aukaverkanir á stungustað (t.d. roði, bólga, kláði, verkur, mar) 

• augnroði og kláði 

• augnsýking 

• áblástur (á vörum og húð) 

• fjölgun á ákveðnum hvítum blóðfrumum (rauðkyrningum) 

• liðverkir 

 

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

• bólga í andliti, vörum, munni, hálsi eða tungu (ofnæmisbjúgur) 

• kláði í augnloki, roði og bólga 

• bólga á yfirborði augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga) 

• andlitsútbrot eða roði 

• augnþurrkur 

 

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

• alvarleg ofnæmisviðbrögð 

• sár á glæra ytra lagi augans, stundum ásamt þokusýn (glærubólga með sárum) 

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum 6 - 11 ára með astma 

Algengar: njálgur 

 

Tilkynning aukaverkana 

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 

 

 

5. Hvernig geyma á Dupixent 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir EXP. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Geymið í kæli (2°C til 8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. Ef 

nauðsyn krefur má taka áfylltu sprautuna úr kæli og geyma í pakkningunni í allt að 14 daga við 

stofuhita að 25°C, varða gegn ljósi. Skrá skal dagsetninguna í reit á ytri öskjunni þegar pakkningin er 

tekin úr kæli. Farga verður pakkningunni ef hún er skilin eftir utan kælis í meira en 14 daga eða ef 

fyrningardagsetning er liðin. 

 

Ekki skal nota lyfið ef þú tekur eftir því að lyfið er skýjað, mislitt eða ef agnir eru í því. 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá 

lækni, hjúkrunarfræðingi eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. 

Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

Dupixent inniheldur 

• Virka innihaldsefnið er dupilumab. 

• Hver áfyllt sprauta inniheldur 100 mg af dupilumabi í 0,67 ml af stungulyfi, lausn (stungulyf). 

• Önnur innihaldsefni eru L-arginín einhýdróklóríð, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð 

einhýdrat, pólýsorbat 80 (E433), natríumasetat þríhýdrat, ísedik (E260), súkrósi, vatn fyrir 

stungulyf. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Lýsing á útliti Dupixent og pakkningastærðir 

Dupixent er tær eða lítillega ópallýsandi, litlaus eða fölgul lausn sem er fáanleg í áfylltri glersprautu. 

 

Dupixent er fáanlegt sem 100 mg áfylltar sprautur í pakkningu sem inniheldur 2 áfylltar sprautur eða í 

fjölpakkningu sem inniheldur 6 (3 pakkningar með 2) áfylltar sprautur. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

Markaðsleyfishafi 

Sanofi Winthrop Industrie 

82 avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Frakkland 

 

Framleiðandi 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

1051 Boulevard Industriel,  

76580 LE TRAIT, 

FRAKKLAND 

 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Brüningstrasse 50 

Industriepark Hoechst 

65926 FRANKFURT AM MAIN 

ÞÝSKALAND 

 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 

 

België/Belgique/Belgien 

Sanofi Belgium 

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 

 

Lietuva 

Swixx Biopharma UAB 

Tel: +370 5 236 91 40 

 

България 

Swixx Biopharma EOOD 

Тел.: +359 (0)2 4942 480 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Sanofi Belgium  

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 

 

Česká republika 

sanofi-aventis, s.r.o. 

Tel: +420 233 086 111 

 

Magyarország 

SANOFI-AVENTIS Zrt. 

Tel.: +36 1 505 0050 

 

Danmark 

Sanofi A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00 

 

Malta 

Sanofi S.r.l. 

Tel: +39 02 39394275 

 

Deutschland 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Tel.: 0800 04 36 996 

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 

 

Nederland 

Genzyme Europe B.V. 

Tel: + 31 20 245 4000 

 

Eesti 

Swixx Biopharma OÜ  

Tel: +372 640 10 30 

 

Norge 

sanofi-aventis Norge AS 

Tlf: +47 67 10 71 00 

 

Ελλάδα 

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη AEBE 

Τηλ: +30 210 900 16 00 

Österreich 

sanofi-aventis GmbH 

Tel: +43 1 80 185 – 0 
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España 

sanofi-aventis, S.A.  

Tel: +34 93 485 94 00 

 

Polska 

sanofi-aventis Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 280 00 00 

 

France 

sanofi-aventis france 

Tél: 0 800 222 555 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 

 

Portugal 

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 

Tel: +351 21 35 89 400 

 

Hrvatska  

Swixx Biopharma d.o.o. 

Tel: +385 1 2078 500 

 

România 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

 

Ireland 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +353 (0) 1 403 56 00 

 

Slovenija 

Swixx Biopharma d.o.o.  

Tel: +386 1 235 51 00 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Swixx Biopharma s.r.o. 

Tel: +421 2 208 33 600 

 

Italia 

Sanofi S.r.l. 

Tel: 800 536389 

 

Suomi/Finland 

Sanofi Oy 

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 

 

Κύπρος 

C.A. Papaellinas Ltd. 

Τηλ: +357 22 741741 

 

Sverige 

Sanofi AB 

Tel: +46 (0)8 634 50 00 

 

Latvija 

Swixx Biopharma SIA  

Tel: +371 6 616 47 50 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 

Tel: +44 (0) 800 035 2525 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á 

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is. 

 

 

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.serlyfjaskra.is/
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Dupixent 100 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með nálarhlíf 

dupilumab 

 

Notkunarleiðbeiningar 

 

Hlutar Dupixent áfylltrar sprautu með nálarhlíf eru sýndir á þessari mynd. 

 

 
 

Mikilvægar upplýsingar 

Þetta tæki er einnota áfyllt sprauta. Hún inniheldur 100 mg af Dupixent til inndælingar undir húð. 

 

Þú mátt ekki reyna að gefa barninu sprautuna nema þú hafir fengið þjálfun hjá heilbrigðisstarfsmanni. 

Hjá börnum yngri en 12 ára á gjöf Dupixent að vera í höndum umönnunaraðila. 

 

• Lesið allar leiðbeiningar vandlega áður en sprautan er notuð. 

• Kannaðu hjá lækninum hve oft þú þarft að sprauta lyfinu. 

• Þú skalt biðja heilbrigðisstarfsmann um að sýna þér réttu aðferðina við að nota sprautuna áður 

en þú sprautar í fyrsta skiptið. 

• Þú skalt skipta um stungustað við hverja inndælingu. 

• Ekki nota sprautuna ef hún hefur dottið á hart yfirborð eða skemmst. 

• Ekki nota sprautuna ef nálarhettuna vantar eða hún er ekki tryggilega fest á. 

• Ekki snerta stimpilstöngina fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

• Ekki sprauta í gegnum fatnað. 

• Ekki losa loftbólur sem eru í sprautunni.  
• Til að hjálpa til við að fyrirbyggja stunguslys hefur hver áfyllt sprauta nálarhlíf sem er sjálfkrafa 

virkjuð til að hylja nálina eftir að þú hefur gefið þér inndælinguna. 

• Aldrei toga stimpilstöngina aftur. 

• Ekki endurnýta sprautuna. 

 

Hvernig geyma á Dupixent 

 

• Geymið sprautuna/sprauturnar þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

• Geymið ónotaðar sprautur í upprunalegu öskjunni og geymið í kæli við 2 - 8ºC. 
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• Ekki geyma Dupixent við stofuhita (< 25ºC) lengur en í 14 daga. Ef þú þarft að fjarlægja 

öskjuna endanlega úr kæli skaltu skrá dagsetninguna þegar hún var fjarlægð í reitinn á ytri 

öskjunni og nota Dupixent innan 14 daga. 

• Aldrei hrista sprautuna. 

• Ekki hita sprautuna. 

• Ekki frysta sprautuna. 

• Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

 

Skref 1: Fjarlægið 

 

Takið sprautuna úr öskjunni með því að halda um miðjan sprautubolinn. 

Ekki draga nálarhettuna af fyrr en þú ert tilbúin/-n að sprauta. 

Ekki nota sprautuna ef hún hefur fallið á hart yfirborð eða skemmst. 

 
 
Skref 2: Undirbúið 

 

Þú skalt tryggja að þú hafir eftirfarandi: 

• Dupixent áfylltu sprautuna 

• 1 sprittþurrku* 

• 1 bómullarhnoðra eða grisju* 

• ílát fyrir oddhvassa hluti* (Sjá skref 12) 

 

*Hlutir sem ekki fylgja með í öskjunni 

 

Skoðaðu merkimiðann: 

• Skoðaðu fyrningardagsetninguna. 

• Skoðaðu hvort þú sért með rétt lyf og skammt. 

Ekki nota sprautuna ef fyrningardagsetningin er liðin. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

Fyrningardagsetning 
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Skref 3: Skoðið 

 

Skoðið lyfið í gegnum skoðunargluggann á sprautunni: 

 

Skoðið hvort vökvinn er tær og litlaus/fölgulur. 

 

Athugið: Þú gætir séð loftbólu; það er eðlilegt. 

 

Ekki nota sprautuna ef vökvinn er mislitur eða skýjaður eða ef hann inniheldur flyksur eða 

agnir. 

 

 
Skref 4: Bíðið í 30 mínútur 

 

Leggið sprautuna á flatt yfirborð í a.m.k. 30 mínútur og leyfið henni að ná stofuhita á eðlilegan hátt. 

 

Ekki hita sprautuna í örbylgjuofni, undir heitu vatni, eða í sólarljósi. 

Ekki láta sólina skína á sprautuna. 

Ekki geyma Dupixent við stofuhita lengur en í 14 daga. 

 

 

 
 

Skref 5: Veljið 

 

Veljið stungustað. 

• Þú getur sprautað í lærið, ytra svæði upphandleggs eða kviðinn, nema í 5 cm svæði umhverfis 

naflann. 

• Skiptið um stungustað við hverja inndælingu. 
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Ekki sprauta í húð sem er aum, sködduð eða er með mari eða örum. 

 

 
 
Skref 6: Hreinsið 

 

Þvoið hendurnar. 

 

Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku. 

 

Leyfið húðinni að þorna fyrir inndælinguna. 

 

Ekki snerta stungustaðinn aftur eða blása á hann fyrir inndælinguna. 

 

 
 
Skref 7: Dragið 

 

Haldið á sprautunni um miðjan sprautubolinn þannig að nálin vísi frá þér og dragið nálarhettuna af. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

Ekki snerta nálina. 

Aðeins umönnunaraðili sprautar 
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Sprautið lyfinu þegar í stað eftir að nálarhettan hefur verið fjarlægð. 

 

 
 
Skref 8: Klípið 

 

Klípið í skinnfellingu á stungustaðnum eins og sýnt er á myndinni. 

 

 
 

Skref 9: Stingið 

 

Stingið nálinni alveg inn í skinnfellinguna við u.þ.b. 45º horn. 
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Skref 10: Þrýstið 

 

Slakið á klipinu í skinnfellinguna. 

 

Þrýstið stimpilstönginni niður hægt og jafnt eins langt og hún kemst þar til sprautan er tóm. 

 

Athugið: Þú finnur fyrir einhverri mótstöðu. Það er eðlilegt. 

 

 

Skref 11: Sleppið og fjarlægið 

 

Lyftið þumlinum til að sleppa stimplinum þar til nálarhlífin hefur hulið nálina og fjarlægið þá 

sprautuna frá stungustaðnum. 

 

Þrýstið bómullarhnoðra eða grisju létt að stungustaðnum ef þú sérð blóð. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

Ekki nudda húðina eftir inndælinguna. 
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Skref 12: Förgun 

 

Fargið sprautunni og nálarhettunni í ílát fyrir oddhvassa hluti. 

 

Ekki setja nálarhettuna aftur á. 

 

Geymið ílátið alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
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