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EPAR, sažetak za javnost 

Pegasys 
peginterferon alfa-2a 

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) za lijek Pegasys. Objašnjava kako je 
Agencija ocijenila lijek kako bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. 
Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Pegasys. 

Praktične informacije o primjeni lijeka Pegasys bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno 
obratiti se svojem liječniku ili ljekarniku. 

 

Što je Pegasys i za što se koristi? 

Pegasys je antivirusni lijek koji se primjenjuje u liječenju: 

• kroničnog (dugotrajnog) hepatitisa B u odraslih i djece starije od 3 godine; 

• kroničnog hepatitisa C u odraslih i djece starije od 5 godina. 

Hepatitis B i hepatitis C su bolesti jetre prouzročene infekcijom virusom hepatitisa B, odnosno virusom 
hepatitisa C. Lijek Pegasys uglavnom se primjenjuje kao monoterapija za liječenje infekcije virusom 
hepatitisa B, ali se za liječenje infekcije virusom hepatitisa C uzima u kombinaciji s drugim lijekovima. 
Više informacija o tome kada se ovaj lijek primjenjuje u odraslih osoba i djece potražite u sažetku 
opisa svojstava lijeka. 

Lijek Pegasys sadržava djelatnu tvar peginterferon alfa-2a. 

Kako se Pegasys koristi? 

Lijek Pegasys daje se injekcijom pod kožu abdomena (trbuh) ili bedra, jednom tjedno tijekom 48 
tjedana za liječenje hepatitisa B i jednom tjedno tijekom 16 do 72 tjedna za liječenje hepatitisa C. 

Doza za odrasle osobe obično iznosi 180 mikrograma, ali doza za djecu ovisi o visini i tjelesnoj težini 
djeteta. U bolesnika u kojih nastupe nuspojave možda će trebati prilagoditi dozu. 
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Lijek Pegasys izdaje se samo na liječnički recept, a liječenje mora započeti liječnik s iskustvom u 
liječenju infekcije hepatitisom B ili hepatitisom C. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku. 

Kako djeluje Pegasys? 

Djelatna tvar lijeka Pegasys, peginterferon alfa-2a, pripada skupini „interferona”. Interferoni su 
prirodne tvari koje nastaju u tijelu i koje pomažu u borbi tijela protiv infekcija koje uzrokuju virusi. 
Točan način djelovanja alfa-interferona kod virusnih bolesti nije potpuno jasan, ali smatra se da djeluju 
kao imunomodulatori (tvari koje mijenjaju način djelovanja imunosnog sustava, obrambenog sustava 
tijela). Alfa-interferoni mogu također blokirati umnožavanje virusa. 

Peginterferon alfa-2a vrlo je sličan interferonu alfa-2a koji je dostupan u Europskoj uniji (EU) kao 
Roferon-A. Kod lijeka Pegasys interferon alfa-2a je „pegiliran” (pričvršćen na kemijski spoj zvan 
polietilen-glikol). To smanjuje brzinu eliminacije interferona iz tijela i omogućava rjeđu primjenu lijeka. 

Koje su koristi od lijeka Pegasys utvrđene u ispitivanjima? 

U ispitivanjima je utvrđeno da je lijek Pegasys učinkovit u uklanjanju znakova virusne infekcije u 
odraslih osoba i djece s kroničnim hepatitisom B ili kroničnim hepatitisom C. 

Hepatitis B 

Lijek Pegasys bio je djelotvorniji od lamivudina (drugi antivirusni lijek) u uklanjanju virusa hepatitisa B 
u dvama ispitivanjima na 1 372 odrasla bolesnika. U tim ispitivanjima udio bolesnika bez znakova 
virusne aktivnosti u krvi šest mjeseci nakon liječenja iznosio je 32 % s lijekom Pegasys i 22 % s 
lamivudinom u „HBeAg-pozitivnih” bolesnika (zaraženi čestim tipom virusa hepatitisa B). U „HBeAg-
negativnih” bolesnika (zaraženi virusom koji je mutirao i koji je ponekad teže liječiti), stopa uklanjanja 
lijekom Pegasys iznosila je 43 %, a lamivudinom 29 %. 

U ispitivanju na 151 djetetu s hepatitisom B u dobi od tri godine i više, u 26 % bolesnika liječenih 
lijekom Pegasys nije bilo znakova virusne aktivnosti nakon 24 tjedna, u usporedbi s 3 % bolesnika koji 
nisu bili liječeni. 

Hepatitis C 

Za liječenje infekcije hepatitisom C, lijek Pegasys ispitivan je kao monoterapija i u kombinaciji s 
drugim lijekovima. 

Tri ispitivanja na 1 441 odrasla bolesnika pokazala su da veći udio bolesnika koji su primali samo lijek 
Pegasys nije imao znakove virusne aktivnosti hepatitisa u krvi nakon liječenja (28 do 39 %) u odnosu 
na bolesnike koji su primali interferon alfa-2a (8 do 19 %). 

Drugo ispitivanje na 1 149 odraslih bolesnika pokazalo je da je kombinacija lijeka Pegasys i ribavirina 
bila također učinkovitija od monoterapije lijekom Pegasys (45 % bolesnika koji su odgovorili na 
liječenje tijekom praćenja, u usporedbi s 24 %), te je bila jednako učinkovita kao kombinacija 
interferona alfa-2a i ribavirina (39 % bolesnika koji su odgovorili na liječenje). 

Dodatna ispitivanja pokazala su da je peginterferon alfa-2a u kombinaciji s telaprevirom i ribavirinom 
ili s boceprevirom i ribavirinom značajno povećao udio bolesnika koji su odgovorili na liječenje u 
usporedbi s kombinacijom peginterferona alfa-2a i ribavirina. 

Naposljetku, ispitivanje koje je obuhvatilo 55 djece pokazalo je sličnu učinkovitost kombinacije lijeka 
Pegasys i ribavirina u odnosu na zabilježenu učinkovitost u odraslih osoba liječenih kombinacijom lijeka 
Pegasys i ribavirina. 
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Koji su rizici povezani s lijekom Pegasys? 

Najčešće su nuspojave lijeka Pegasys (zabilježene u više od 1 na 10 bolesnika) gubitak apetita, 
glavobolja, nesanica (poteškoće sa spavanjem), iritabilnost, crijevni poremećaji (proljev, mučnina, bol 
u trbuhu), osip, svrbež, gubitak kose, bol u mišićima i zglobovima, bolest nalik na gripu, reakcije na 
mjestu injekcije i umor. Potpuni popis nuspojava zabilježenih prilikom primjene lijeka Pegasys potražite 
u uputi o lijeku. 

Lijek Pegasys ne smije se primjenjivati u osoba koje su preosjetljive (alergične) na alfa-interferone ili 
bilo koje druge sastojke. Lijek Pegasys također se ne smije primjenjivati u bolesnika s određenim 
bolestima jetre, srca i drugim bolestima. Potpuni popis ograničenja za lijek Pegasys potražite u uputi o 
lijeku. 

Zašto je Pegasys odobren? 

Ispitivanja su pokazala da je lijek Pegasys učinkovit u uklanjanju znakova virusne infekcije u odraslih 
osoba i djece s kroničnim hepatitisom B ili kroničnim hepatitisom C. Europska agencija za lijekove 
(EMA) zaključila je da koristi lijeka nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučila davanje 
odobrenja za stavljanje lijeka u promet. 

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita 
primjena lijeka Pegasys? 

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i 
učinkovite primjene lijeka Pegasys nalaze se u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku. 

Ostale informacije o lijeku Pegasys 

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje lijeka Pegasys u promet koje je na snazi u 
Europskoj uniji od 20. lipnja 2002. 

Cjeloviti EPAR za lijek Pegasys nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom 
Pegasys pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) odnosno obratite se svojem liječniku ili 
ljekarniku. 

Sažetak je posljednji put ažuriran u 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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