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Kokkuvõte üldsusele 

Pegasys 
alfa-2a-peginterferoon 

See on ravimi Pegasys Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes 
ei anta Pegasysi kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui vajate Pegasysi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti 
või apteekri poole. 

 

Mis on Pegasys ja milleks seda kasutatakse? 

Pegasys on viirusevastane ravim, mida kasutatakse järgmistel näidustustel: 

• kroonilise (pikaajalise) B-hepatiidi ravi täiskasvanutel ja vähemalt 3-aastastel lastel; 

• kroonilise C-hepatiidi ravi täiskasvanutel ja vähemalt 5-aastastel lastel. 

B- ja C-hepatiit on vastavalt B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirusinfektsioonist tingitud maksahaigused. 
B-hepatiidi infektsiooni korral kasutatakse Pegasysi tavaliselt ainuravimina, kuid C-hepatiidi ravis 
kombineeritakse seda teiste ravimitega. Lisateave ravimi kasutamise kohta täiskasvanutel ja lastel on 
ravimi omaduste kokkuvõttes. 

Pegasys sisaldab toimeainena alfa-2a-peginterferooni. 

Kuidas Pegasyst kasutatakse? 

Pegasyst manustatakse nahaaluse süstena kõhu või reie piirkonda: B-hepatiidi korral üks kord nädalas 
48 nädala jooksul ja C-hepatiidi korral üks kord nädalas 16 kuni 72 nädala jooksul. 

Täiskasvanu annus on tavaliselt 180 μg; laste annus varieerub sõltuvalt lapse pikkusest ja 
kehamassist. Kõrvalnähtude ilmnemisel võib olla vaja ravimi annust kohandada. 
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Pegasys on retseptiravim ja ravi sellega peab alustama B- või C-hepatiidiga patsientide ravis kogenud 
arst. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Pegasys toimib? 

Pegasysi toimeaine alfa-2a-peginterferoon kuulub interferoonide rühma. Interferoonid on organismis 
tekkivad looduslikud ained, mis aitavad võidelda viirusnakkuste vastu. Interferoonide täpne 
toimemehhanism viirushaiguste korral ei ole täielikult teada, kuid arvatakse, et need toimivad 
immunomodulaatoritena (ained, mis mõjutavad organismi kaitsemehhanismi ehk immuunsüsteemi 
talitlust). Alfa-interferoonid võivad ka blokeerida viiruste paljunemise. 

Alfa-2a-peginterferoon on sarnane alfa-2a-interferoonile, mida turustatakse laialdaselt Euroopa Liidus 
ravimina Roferon-A. Alfa-2a-interferoon on Pegasysis pegüleeritud (kinnitatud keemilise aine 
polüetüleenglükooli külge). See suurendab toimeaine püsimist organismis ja võimaldab manustada 
ravimit harvem. 

Milles seisneb uuringute põhjal Pegasysi kasulikkus? 

Uuringud näitavad, et Pegasys on efektiivne viirusinfektsiooni sümptomite kõrvaldamisel kroonilise B- 
või C-hepatiidiga täiskasvanutel ja lastel. 

B-hepatiit 

Kahes uuringus, milles osales 1372 täiskasvanud patsienti, oli Pegasys B-hepatiidi viiruse 
kõrvaldamisel efektiivsem kui lamivudiin (teine viirusevastane ravim). Nendes uuringutes oli HBeAg-
positiivseid (tavalise B-hepatiidi viirusega nakatunuid) patsiente, kelle veres ei tuvastatud viirust 
6 kuud pärast ravi, Pegasysi rühmas 32% ja lamivudiini rühmas 22%. HbeAg-negatiivsetest 
(muteerunud ja seega raskemini ravitava viirusega nakatunud) patsientidest olid viirusevabad 43% 
Pegasysiga ja 29% lamivudiiniga ravitud patsientidest. 

151 vähemalt 3-aastasel B-hepatiidiga lapsel tehtud uuringus olid 24 nädala pärast viirusevabad 26% 
Pegasysiga ravitud lastest ja 3% ravi mittesaanutest. 

C-hepatiit 

C-hepatiidi ravis uuriti Pegasyst ainsa ravimina ja kombinatsioonis teiste ravimitega. 

Kolmest uuringust, milles osales 1441 täiskasvanud patsienti, selgus, et hepatiidiviiruse nakkuse 
markerid puudusid veres suuremal arvul ainult Pegasysi kasutanud patsientidest (28–39%) kui alfa-
2a-interferooni kasutanud patsientidest (8–19%). 

Veel ühest uuringust, milles osales 1149 täiskasvanud patsienti, selgus, et Pegasysi kombinatsioon 
ribaviriiniga oli efektiivsem kui Pegasysi monoteraapia (järelkontrollis oli ravivastusega patsiente 45% 
võrreldes 24%-ga ainult Pegasysi kasutanute rühmas) ning sama efektiivne kui alfa-2a-interferooni ja 
ribaviriini kombinatsioon (ravivastusega patsiente oli 39%). 

Lisauuringutes tõendati, et alfa-2a-peginterferooni kombinatsioon telapreviiri ja ribaviriiniga või 
botsepreviiri ja ribaviriiniga suurendas oluliselt ravivastusega patsientide osakaalu võrreldes alfa-2a-
peginterferooni ja ribaviriini kombinatsiooni kasutamisega. 

55 lapsel tehtud uuringus oli Pegasysi ja ribaviriini kombinatsioon sama efektiivne kui täiskasvanutel. 
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Mis riskid Pegasysiga kaasnevad? 

Pegasysi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on isutus, 
peavalu, unetus, ärrituvus, seedetrakti häired (kõhulahtisus, iiveldus ja kõhuvalu), lööve, sügelus, 
juuste väljalangemine, lihase- ja liigesevalu, gripilaadne haigus, süstekoha reaktsioonid ja väsimus. 
Pegasysi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Pegasyst ei tohi kasutada patsiendid, kes on alfa-interferoonide või selle ravimi mis tahes muu 
koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Pegasysi ei tohi kasutada ka teatud maksahaiguste, 
südamehaiguste ja muude seisunditega patsiendid. Pegasysi kohta teatatud piirangute täielik loetelu 
on pakendi infolehel. 

Miks Pegasys heaks kiideti? 

Uuringud näitasid, et Pegasys on efektiivne viirusinfektsiooni sümptomite kõrvaldamisel B- või C-
hepatiidiga täiskasvanutel ja lastel. Euroopa Ravimiamet (EMA) otsustas, et ravimi kasulikkus on 
suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Pegasysi ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Pegasysi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Muu teave Pegasysi kohta 

Euroopa Komisjon andis Pegasysi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 20. juunil 2002. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Pegasysi kohta on ameti veebilehel ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Pegasysiga toimuva ravi 
kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) 
või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2017. 

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