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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Pegasys 
peginterferonum alfa-2a 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Pegasys. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento 
přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Pegasys 
používat. 

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Pegasys, pacienti by si měli přečíst příbalovou 
informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

 

Co je Pegasys a k čemu se používá? 

Pegasys je antivirotikum, které se používá k léčbě: 

• chronické (dlouhodobé) hepatitidy B u dospělých a dětí ve věku od 3 let, 

• chronické hepatitidy C u dospělých a dětí ve věku od 5 let. 

Hepatitida B a C jsou onemocnění jater způsobená infekcí viry hepatitidy B a C. Přípravek Pegasys se 
obvykle používá samostatně k léčbě infekce hepatitidou B, ale v léčbě hepatitidy C se používá v 
kombinaci s dalšími léčivými přípravky. Podrobné informace o tom, kdy používat tento přípravek u 
dospělých a dětí, naleznete v souhrnu údajů o přípravku. 

Přípravek Pegasys obsahuje léčivou látku peginterferon alfa-2a. 

Jak se přípravek Pegasys používá? 

Přípravek Pegasys se podává formou injekce pod kůži do břicha nebo stehna – jednou týdně po dobu 
48 týdnů u hepatitidy B a jednou týdně po dobu 16 až 72 týdnů u hepatitidy C. 
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Dávka u dospělých je obvykle 180 mikrogramů, ale dávka u dětí se liší v závislosti na jejich výšce a 
tělesné hmotnosti. U pacientů, u nichž se vyskytnou nežádoucí účinky, může být třeba dávky upravit. 

Výdej přípravku Pegasys je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti 
s léčbou hepatitidy B nebo C. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Pegasys působí? 

Léčivá látka v přípravku Pegasys, peginterferon alfa-2a, patří do skupiny „interferonů”. Interferony 
jsou přirozené látky vytvářené lidským tělem, které tělu pomáhají bojovat s infekcemi způsobenými 
viry. Přesný mechanismus účinku alfa interferonů u virových onemocnění není zcela znám, ale 
předpokládá se, že působí jako imunomodulátory (látky, které ovlivňují způsob fungování imunitního 
systému – obranného systému těla). Alfa interferony mohou rovněž bránit množení virů. 

Peginterferon alfa-2a je podobný interferonu alfa-2a, který je široce dostupný v Evropské unii (EU) 
jako přípravek Roferon-A. V přípravku Pegasys je interferon alfa-2a „pegylovaný“ (navázaný na 
chemickou látku zvanou polyethylenglykol). Pegylace snižuje rychlost, kterou je interferon z těla 
vylučován, a umožňuje, aby byl léčivý přípravek podáván méně často. 

Jaké přínosy přípravku Pegasys byly prokázány v průběhu studií? 

Studie prokazují, že přípravek Pegasys je účinný při odstraňování známek virové infekce u dospělých a 
dětí s chronickou hepatitidou B nebo C. 

Hepatitida B 

Ve 2 studiích, do kterých bylo zařazeno 1 372 dospělých pacientů, byl při odstraňování viru hepatitidy 
B přípravek Pegasys účinnější než lamivudin (další antivirotikum). V těchto studiích dosahoval ve 
skupině HBeAg pozitivních pacientů (pacientů s běžným typem viru hepatitidy B) podíl pacientů bez 
známek aktivity viru v krvi 6 měsíců po ukončení léčby 32 % u přípravku Pegasys a 22 % u 
lamivudinu. U HBeAg negativních pacientů (pacientů nakažených virem, který zmutoval a jehož léčba 
může být obtížnější) dosahovala míra vymizení viru 43 % u přípravku Pegasys a 29 % u lamivudinu. 

Ve studii, do které bylo zařazeno 151 dětí ve věku od 3 let s hepatitidou B, nebyla již po 24 týdnech 
zaznamenána virová aktivita v krvi u 26 % pacientů léčených přípravkem Pegasys ve srovnání s 3 % 
pacientů, kterým nebyla podána žádná léčba. 

Hepatitida C 

V případě hepatitidy C byl přípravek Pegasys zkoumán samostatně a v kombinaci s dalšími léčivými 
přípravky. 

Tři studie, do kterých bylo zařazeno 1 441 dospělých pacientů, prokázaly, že v případě pacientů, kteří 
užívali samotný přípravek Pegasys, byl větší podíl těch, kteří po léčbě neměli žádné známky aktivity 
viru hepatitidy v krvi (28 až 39 %), ve srovnání s pacienty, kteří užívali interferon alfa-2a (8 až 19 %). 

Další studie, do které bylo zařazeno 1 149 dospělých pacientů, prokázala, že kombinace přípravku 
Pegasys s ribavirinem byla rovněž účinnější než samotný přípravek Pegasys (odpověď na léčbu byla 
zaznamenána u 45 % pacientů při léčbě kombinací přípravků ve srovnání s 24 % při léčbě samotným 
přípravkem Pegasys) a stejně účinná jako kombinace interferonu alfa-2a a ribavirinu (39 % pacientů). 

Další studie prokázaly, že peginterferon alfa-2a v kombinaci s telaprevirem a ribavirinem nebo 
boceprevirem a ribavirinem významně zvýšil podíl pacientů, kteří odpověděli na léčbu, ve srovnání s 
peginterferonem alfa-2a v kombinaci s ribavirinem. 
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Dále byla provedena studie, do které bylo zařazeno 55 dětí a která prokázala podobnou účinnost u 
kombinace přípravku Pegasys a ribavirinu s účinností zaznamenanou u dospělých léčených přípravkem 
Pegasys a ribavirinem. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Pegasys? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Pegasys (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou 
ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, insomnie (nespavost), podrážděnost, střevní poruchy (průjem, nauzea 
a bolest břicha), vyrážka, svědění, vypadávání vlasů, bolest svalů a kloubů, onemocnění podobné 
chřipce, reakce v místě vpichu injekce a únava. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených 
v souvislosti s přípravkem Pegasys je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Pegasys nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na alfa interferony nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku. Přípravek Pegasys nesmí dále užívat pacienti s některými jaterními, 
srdečními a jinými onemocněními. Úplný seznam omezení v souvislosti s přípravkem Pegasys je 
uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Pegasys schválen? 

Studie prokázaly, že přípravek Pegasys je účinný v rámci vymizení známek virové infekce u dospělých 
a dětí s chronickou hepatitidou B nebo C. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dospěla k 
závěru, že přínosy přípravku Pegasys převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby mu bylo uděleno 
rozhodnutí o registraci. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Pegasys? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Pegasys, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Další informace o přípravku Pegasys 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Pegasys platné v celé Evropské unii dne 20. 
června 2002. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Pegasys je k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Pegasys naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 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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