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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Pegasys 
peginterferonialfa-2a 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Pegasys-
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt 
puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa ja suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena 
ei ole antaa käytännön neuvoja Pegasysin käytöstä. 

Potilas saa Pegasysin käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

 

Mitä Pegasys on ja mihin sitä käytetään? 

Pegasys on viruslääke, jolla hoidetaan seuraavia sairauksia: 

• aikuisten ja vähintään 3-vuotiaiden lasten krooninen (pitkäaikainen) hepatiitti B 

• aikuisten ja vähintään 5-vuotiaiden lasten krooninen hepatiitti C. 

Hepatiitti B ja C ovat maksasairauksia, jotka johtuvat hepatiitti B- ja C-virusten aiheuttamasta 
infektiosta. Hepatiitti B:n hoidossa Pegasysiä käytetään yleensä yksinään, mutta hepatiitti C:n 
hoidossa sitä käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Valmisteyhteenvedossa on lisätietoja siitä, 
milloin tätä lääkettä käytetään aikuisten ja lasten hoidossa. 

Pegasysin vaikuttava aine on peginterferonialfa-2a. 

Miten Pegasysiä käytetään? 

Pegasysiä annetaan injektiona mahan tai reiden ihon alle hepatiitti B:n hoidossa kerran viikossa 48 
viikon ajan ja hepatiitti C:n hoidossa kerran viikossa 16–72 viikon ajan. 

Aikuisten annos on yleensä 180 mikrogrammaa, mutta lasten annos määräytyy heidän pituutensa ja 
painonsa mukaan. Annosta saattaa olla tarpeen muuttaa, jos potilaalle tulee sivuvaikutuksia. 
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Pegasysiä saa vain lääkemääräyksestä, ja hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta hepatiitti 
B:n tai C:n hoitamisesta. 

Miten Pegasys vaikuttaa? 

Pegasysin vaikuttava aine peginterferonialfa-2a kuuluu interferonien ryhmään. Interferonit ovat 
elimistön tuottamia luonnollisia aineita, jotka auttavat elimistöä torjumaan virusten aiheuttamia 
infektioita. Interferonien tarkkaa vaikutustapaa virussairauksissa ei tunneta täysin, mutta niiden 
oletetaan toimivan immunomodulaattoreina (aineina, jotka muokkaavat immuunijärjestelmän eli 
elimistön puolustusjärjestelmän toimintatapaa). Alfainterferonit saattavat myös estää virusten 
monistumisen. 

Peginterferonialfa-2a on samanlainen kuin interferonialfa-2a, jota on laajalti saatavana Euroopan 
unionissa Roferon-A-nimisenä valmisteena. Pegasysissä interferonialfa-2a on pegyloitu (kiinnitetty 
polyetyleeniglykoli-nimiseen kemikaaliin). Pegylointi hidastaa interferonin poistumista elimistöstä, 
jolloin lääkettä ei tarvitse antaa niin usein. 

Mitä hyötyä Pegasysistä on havaittu tutkimuksissa? 

Tutkimukset osoittavat, että Pegasys poistaa tehokkaasti virusinfektion merkkejä kroonista hepatiitti 
B:tä tai C:tä sairastavilta aikuisilta ja lapsilta. 

Hepatiitti B 

Kahdessa tutkimuksessa, joihin osallistui 1 372 aikuispotilasta, Pegasys oli lamivudiinia (toista 
viruslääkettä) tehokkaampi hepatiitti B -viruksen poistamisessa. Näissä tutkimuksissa niiden potilaiden 
osuus, joiden veressä ei ollut merkkejä virustoiminnasta kuuden kuukauden kuluttua hoidon jälkeen, 
oli HBeAg-positiivisilla potilailla (niillä, joilla on hepatiitti B -viruksen yleinen tyyppi) Pegasysiä 
saaneiden osalta 32 prosenttia ja lamivudiinia saaneiden osalta 22 prosenttia. HBeAg-negatiivisten 
potilaiden (ne potilaat, joilla on muuntuneen viruksen aiheuttama infektio, jota voi olla vaikeampi 
hoitaa) puhdistuma oli Pegasysiä saaneilla 43 prosenttia ja lamivudiinia saaneilla 29 prosenttia. 

Tutkimuksessa, johon osallistui 151 hepatiitti B:tä sairastavaa vähintään 3-vuotiasta lasta, 26 
prosentilla Pegasysillä hoidetuista potilaista ei ollut merkkejä virustoiminnasta veressään 24 viikon 
kuluttua. Niillä, jotka eivät olleet saaneet mitään hoitoa, tämä luku oli 3 prosenttia. 

Hepatiitti C 

Hepatiitti C:n hoidossa Pegasysiä on tutkittu yksinään ja muihin lääkkeisiin yhdistettynä. 

Kolme tutkimusta, joihin osallistui 1 441 aikuispotilasta, osoitti, että pelkästään Pegasysiä saaneissa 
potilaissa oli enemmän niitä potilaita (28–39 prosenttia), joiden veressä ei ollut merkkejä 
hepatiittiviruksen toiminnasta hoidon jälkeen, kuin niissä potilaissa, jotka saivat interferonialfa-2a:ta 
(8–19 prosenttia). 

Toinen tutkimus, johon osallistui 1 149 aikuispotilasta, osoitti, että Pegasysin ja ribaviriinin yhdistelmä 
oli myös tehokkaampi kuin Pegasys yksinään (45 prosenttia hoitoon vastanneita seurannan yhteydessä 
vrt. 24 prosenttia) ja yhtä tehokas kuin interferonialfa-2a:n ja ribaviriinin yhdistelmä (39 prosenttia 
hoitoon vastanneita). 

Muut tutkimukset osoittivat, että peginferonialfa-2a yhdistettynä telapreviiriin ja ribaviriiniin tai 
bosepreviiriin ja ribaviriiniin kasvattivat merkitsevästi hoitoon vastanneiden potilaiden määrää 
peginterferonialfa-2a:n ja ribaviriinin yhdistelmään verrattuna. 
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Myös tutkimus, johon osallistui 55 lasta, osoitti, että Pegasysin ja ribaviriinin yhdistelmä on yhtä 
tehokas lapsilla kuin Pegasysillä ja ribaviriinillä hoidetuilla aikuisilla. 

Mitä riskejä Pegasysiin liittyy? 

Pegasysin yleisimmät sivuvaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 
kymmenestä) ovat ruokahaluttomuus, päänsärky, unettomuus, ärtyneisyys, suolistohäiriöt (ripuli, 
pahoinvointi ja mahakipu), ihottuma, kutina, hiustenlähtö, lihas- ja nivelkivut, flunssankaltainen 
sairaus, pistoskohdan reaktiot ja väsymys. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Pegasysin 
ilmoitetuista sivuvaikutuksista. 

Pegasysiä ei saa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) alfainterferoneille tai jollekin muulle 
lääkkeen valmistusaineelle. Pegasysiä ei saa antaa potilaille, joilla on tiettyjä maksa- tai 
sydänsairauksia tai muita sairauksia. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Pegasysiin liittyvistä 
rajoituksista. 

Miksi Pegasys on hyväksytty? 

Tutkimukset osoittivat, että Pegasys on tehokas kroonista hepatiitti B- tai C-infektiota sairastavien 
aikuisten ja lasten virusinfektion merkkien hävittämisessä. Euroopan lääkevirasto (EMA) katsoi, että 
tämän lääkkeen hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sille. 

Miten voidaan varmistaa Pegasysin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Pegasysin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Muuta tietoa Pegasysistä 

Euroopan komissio myönsi 20. kesäkuuta 2002 Pegasysille koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. 

Pegasysiä koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisätietoja 
Pegasys-hoidosta saat pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista. 

Tätä yhteenvetoa on päivitetty viimeksi 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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