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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Pegasys 
peginterferon alfa-2a 

Ez a dokumentum a Pegasys-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek a gyógyszerre vonatkozó értékelése miként vezetett az EU-ban 
érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató véleményéhez és az alkalmazási feltételekre 
vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető gyakorlati útmutatónak a Pegasys 
alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben a Pegasys alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati információra van szüksége, olvassa el a 
betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

 

Milyen típusú gyógyszer a Pegasys és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Pegasys vírusellenes gyógyszer, amelyet az alábbiak kezelésére alkalmaznak: 

• krónikus (hosszan tartó) hepatitisz B felnőtteknél és legalább 3 éves gyermekeknél 

• krónikus hepatitisz C felnőtteknél és legalább 5 éves gyermekeknél. 

A hepatitisz B és C májbetegség, amelyet a hepatitisz B, illetve C vírussal való fertőződés okoz. A 
Pegasys-t hepatitisz B fertőzés esetén önmagában alkalmazzák, hepatitisz C esetében pedig más 
gyógyszerekkel együtt. Az alkalmazási előírásban (SmPC) található bővebb információ arról, mikor kell 
ezt a gyógyszert felnőtteknél és gyermekeknél alkalmazni. 

A Pegasys hatóanyaga a peginterferon alfa-2a. 

Hogyan kell alkalmazni a Pegasys-t? 

A Pegasys-t bőr alá fecskendezett injekcióval adják be a hasba vagy a combba – hepatitisz B esetében 
48 héten keresztül hetente egyszer, hepatitisz C kezelésekor pedig 16–72 hétig, hetente egyszer. 
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A felnőttek adagja rendszerint 180 mikrogramm, de a gyermekeknél alkalmazott adag a 
magasságuktól és a súlyuktól függ. Azoknál a betegeknél, akiknél mellékhatások jelentkeznek, az adag 
módosítására lehet szükség. 

A Pegasys csak receptre kapható, és a kezelést a hepatitisz B vagy C kezelésében jártas orvosnak kell 
megkezdenie. További információ a betegtájékoztatóban található. 

Hogyan fejti ki hatását a Pegasys? 

A Pegasys hatóanyaga, a peginterferon alfa-2a, az „interferonok” csoportjába tartozik. Az interferonok 
természetes anyagok, amelyeket a szervezet állít elő, hogy leküzdhesse a vírusfertőzéseket. Nem 
teljesen ismert, hogy az alfa-interferonok pontosan hogyan hatnak a vírusos betegségekre, de 
feltételezések szerint immunmodulátor szerepet töltenek be (azaz olyan anyagok, amelyek módosítják 
az immunrendszer, azaz a szervezet védekező rendszerének működését). Az alfa interferonok 
gátolhatják a vírusok szaporodását is. 

A peginterferon alfa-2a hasonlít az Európai Unióban (EU) Roferon-A néven már széles körben kapható 
interferon alfa-2a-hoz. A Pegasys-ban az interferon alfa-2a „pegilált” (egy polietilén-glikolnak nevezett 
anyaghoz kötött). Ez csökkenti az anyag szervezetből történő kiürülésének sebességét, ezáltal 
lehetővé teszi, hogy a gyógyszert ritkábban alkalmazzák. 

Milyen előnyei voltak a Pegasys alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Vizsgálatok igazolják, hogy a Pegasys krónikus hepatitisz B-ben vagy C-ben szenvedő felnőtteknél és 
gyermekeknél hatásosan szünteti meg a vírusfertőzés jeleit. 

Hepatitisz B 

A Pegasys két, 1372 felnőtt beteg részvételével végzett vizsgálatban a lamivudinnál (egy másik 
vírusellenes gyógyszernél) hatásosabban pusztította el a hepatitisz B vírust. Ezekben a vizsgálatokban 
a vérben vírusaktivitás semmilyen jelét nem mutató betegek aránya a kezelés után 6 hónappal 
Pegasys alkalmazásakor 32%, lamivudin adásakor pedig 22% volt a HBeAg-pozitív (azaz a hepatitisz B 
vírus gyakori típusával fertőzött) betegek körében. A „HBeAG-negatív” (azaz egy mutálódott vírussal 
fertőződött és esetleg nehezebben kezelhető) betegek esetében a vírusaktivitás megszűnésének 
aránya Pegasys mellett 43%, lamivudin alkalmazásakor 29% volt. 

Egy vizsgálatban, amelyben 151 hepatitisz B-ben szenvedő, legalább 3 éves gyermek vett részt, a 
Pegasys-szal kezelt gyermekek 26%-ának vérében nem volt semmilyen vírusaktivitás kimutatható 
24 hét elteltével, míg a kezelésben nem részesülő gyermekeknél ez az érték 3% volt. 

Hepatitisz C 

A Pegasys-t a hepatitisz C kezelésére önmagában és más gyógyszerekkel együtt alkalmazva is 
vizsgálták. 

Három, 1441 felnőtt beteg részvételével végzett vizsgálat szerint az önmagában adott Pegasys-szal 
kezelt betegek közül többnek nem volt semmilyen hepatitiszvírus-aktivitás kimutatható a vérében a 
kezelés után (28–39%), mint az interferon alfa-2a-val kezelt betegek esetében (8–19%). 

Egy másik, 1149 felnőtt körében végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a Pegasys és ribavirin együttes 
alkalmazása hatásosabb volt, mint az önmagában adott Pegasys (utánkövetéskor előbbinél 45%, 
utóbbinál 24% volt a reagáló betegek aránya), és ugyanolyan hatásos volt, mint az interferon alfa-2a-
ból és ribavirinből álló kombináció (39% reagáló beteg). 
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További vizsgálatok igazolták, hogy a peginterferon alfa-2a telaprevirrel és ribavirinnel vagy 
boceprevirrel és ribavirinnel együtt alkalmazva szignifikánsan növelte a kezelésre reagáló betegek 
arányát a peginterferon alfa-2a és ribavirin kombinációjához képest. 

Végül pedig egy 55 gyermek részvételével végzett vizsgálatban azt igazolták, hogy a Pegasys és 
ribavirin kombinációjának hatásossága hasonló ahhoz, amelyet Pegasys-szal és ribavirinnel kezelt 
felnőtteknél megfigyeltek. 

Milyen kockázatokkal jár a Pegasys alkalmazása? 

A Pegasys leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) az 
étvágytalanság, fejfájás, álmatlanság, ingerlékenység, bélproblémák (hasmenés, hányinger és 
hasfájás), kiütés, viszketés, hajhullás, izom- és ízületi fájdalom, influenzaszerű betegség, az injekció 
helyén fellépő reakciók és a fáradtság. A Pegasys alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes 
mellékhatás teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

A Pegasys nem alkalmazható olyan személyeknél, akik túlérzékenyek (allergiásak) az alfa 
interferonokkal vagy a készítmény bármely más összetevőjével szemben. A Pegasys bizonyos máj-, 
szív- vagy más betegségekben szenvedő betegeknél sem alkalmazható. A Pegasys alkalmazásával 
kapcsolatos korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Pegasys forgalomba hozatalát? 

Vizsgálatok igazolták, hogy a Pegasys krónikus hepatitisz B-ben vagy C-ben szenvedő felnőtteknél és 
gyermekeknél hatékonyan szünteti meg a vírusfertőzés jeleit. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
megállapította, hogy e gyógyszer alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta 
a gyógyszerre vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Pegasys biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Pegasys biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 

A Pegasys-szal kapcsolatos egyéb információ 

2002. június 20-án az Európai Bizottság a Pegasys-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Pegasys-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Amennyiben a Pegasys-szal történő 
kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 
képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 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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