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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Pegasys 
peginterferon alfa-2a 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Pegasys. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване 
за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя 
практически съвети относно употребата на Pegasys. 

За практическа информация относно употребата на Pegasys, пациентите следва да прочетат 
листовката или да попитат своя лекар или фармацевт. 

 

Какво представлява Pegasys и за какво се използва? 

Pegasys е антивирусно лекарство, което се използва за лечение на: 

• хроничен (дълготраен) хепатит В при възрастни и деца на възраст 3 години и повече 

• хроничен хепатит С при възрастни и деца на възраст 5 години и повече. 

Хепатит В и С са заболявания на черния дроб, дължащи се на инфекция с вирусите на хепатит В и 
С съответно. Pegasys обикновено се използва самостоятелно при инфекция с хепатит В, но се 
приема в комбинация с други лекарства при хепатит С. За повече информация кога да се 
използва това лекарство при възрастни и деца, вижте кратката характеристика на продукта 
(КХП). 

Pegasys съдържа активното вещество пегинтерферон алфа-2а (peginterferon alfa-2a). 

Как се използва Pegasys? 

Pegasys се прилага чрез инжекция под кожата в корема или бедрото – веднъж седмично в 
продължение на 48 седмици при хепатит В и веднъж седмично в продължение на от 16 до 72 
седмици при хепатит С. 
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Дозата за възрастни обикновено е 180 микрограма, но дозата за деца зависи от техния ръст и 
тегло. При пациенти, които изпитват нежелани лекарствени реакции, може да се наложи 
коригиране на дозите. 

Pegasys се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в 
лечението на хепатит В или С. За повече информация вижте листовката. 

Как действа Pegasys? 

Активното вещество в Pegasys, пегинтерферон алфа-2а, принадлежи към групата на 
„интерфероните“. Интерфероните са естествени вещества, произвеждани от организма, които му 
помагат да се бори с инфекции, причинени от вируси. Точният начин, по който алфа 
интерфероните действат при вирусни заболявания, не е напълно изяснен, но се смята, че те 
действат като имуномодулатори (вещества, които променят начина, по който имунната система – 
естествените защитни сили на организма – действа). Алфа интерфероните могат също да 
блокират мултиплицирането на вирусите. 

Пегинтерферон алфа-2а е много подобен на интерферон алфа-2, който се предлага в 
Европейския съюз (ЕС) под името Roferon-A. В Pegasys интерферон алфа-2а е „пегилиран“ 
(свързан с химическо вещество, наречено полиетилен гликол). Това намалява скоростта, с която 
интерферонът се изхвърля от организма, и позволява лекарството да се прилага по-рядко. 

Какви ползи от Pegasys са установени в проучванията? 

Проучванията показват, че Pegasys е ефективен за изчезване на признаците на вирусна 
инфекция при възрастни и деца с хроничен хепатит В или С. 

Хепатит B 

Pegasys е по-ефективен, отколкото ламивудин (друго антивирусно лекарство), за изчистване на 
вируса на хепатит В в 2 проучвания на 1 372 възрастни пациенти. В тези проучвания делът на 
пациентите без признаци на вирусна активност в кръвта им 6 месеца след лечението е 32 % при 
Pegasys и 22 % при ламивудин сред HBeAg-позитивни пациенти (тези, заразени с общия вид на 
вируса на хепатит В). Сред „HBeAg-отрицателни“ пациенти (тези, заразени с вирус, който е 
мутирал и може да се поддава по-трудно на лечение) скоростта на изчистване е 43 % при Pegasys 
и 29 % при ламивудин. 

В едно проучване на 151 деца с хепатит В на възраст 3 години и повече, 26 % от лекуваните с 
Pegasys нямат вирусна активност в кръвта си след 24 седмици в сравнение с 3 % от тези, на 
които не е прилагано някакво лечение. 

Хепатит С 

Pegasys е проучван самостоятелно и в комбинация с други лекарства за хепатит С. 

Три проучвания на 1 441 възрастни пациенти показват, че повече пациенти, на които е прилаган 
Pegasys самостоятелно, нямат признаци на вирусна активност на хепатит в кръвта си след 
лечението (от 28 до 39 %), отколкото пациентите, на които е прилаган интерферон алфа-2а (от 8 
до 19 %). 

Друго проучване при 1 149 пациенти показва, че комбинацията на Pegasys с рибавирин също е 
по-ефективна, отколкото Pegasys самостоятелно (45 % респонденти при проследяване в 
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сравнение с 24 %), и е също толкова ефективна, колкото комбинацията на интерферон алфа-2а и 
рибавирин (39 % респонденти). 

Допълнителни проучвания показват, че пегинтерферон алфа-2а в комбинация с телапревир и 
рибавирин или боцепревир и рибавирин значително намалява дела на пациентите, които се 
повлияват от лечението, в сравнение с пегинтерферон алфа-2а плюс рибавирин. 

И накрая, едно проучване при 55 деца показва подобна ефективност на комбинацията Pegasys и 
рибавирин като тази, наблюдавана при възрастни, лекувани с Pegasys и рибавирин. 

Какви са рисковете, свързани с Pegasys? 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Pegasys (наблюдавани при повече от 1 на 10 
пациенти) са загуба на апетит, главоболие, инсомния (нарушения на съня), раздразнителност, 
чревни нарушения (диария, гадене и болка в корема), обрив, сърбеж, косопад, болка в мускулите 
и ставите, грипоподобно заболяване, реакции на мястото на инжектиране и умора. За пълния 
списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Pegasys, вижте листовката. 

Pegasys не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към алфа 
интерферони или към някоя от останалите съставки. Pegasys не трябва да се използва и при 
пациенти с определени чернодробни, сърдечни и други заболявания. За пълния списък на 
ограниченията при Pegasys вижте листовката. 

Защо Pegasys е разрешен за употреба? 

Проучванията показват, че Pegasys е ефективен за изчезване на признаците на вирусна 
инфекция при възрастни и деца с хроничен хепатит В или С. Европейската агенция по 
лекарствата (ЕМА) счита, че ползите на това лекарство превишават рисковете, и поради това 
препоръча на Pegasys да бъде издадено разрешение за употреба. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Pegasys? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Pegasys, които да се 
спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на 
продукта и в листовката. 

Допълнителна информация за Pegasys: 

На 20 юни 2002 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Pegasys, валидно в 
ЕС. 

Пълният текст на EPAR за Pegasys може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно лечението с Pegasys прочетете листовката (също част от EPAR) или 
попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста 12-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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