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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Pegasys 
peginterferon alfa-2a 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku Pegasys. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie 
przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. 
Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Pegasys. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Pegasys należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 

Co to jest produkt Pegasys i w jakim celu się go stosuje? 

Pegasys jest lekiem przeciwwirusowym stosowanym w leczeniu: 

• przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych i dzieci w 
wieku od 3 lat; 

• przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u osób dorosłych i dzieci w wieku od 5 lat. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C to choroby wątroby wywołane przez zakażenie wirusem 
zapalenia wątroby odpowiednio typu B i C. W leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lek 
Pegasys stosuje się zazwyczaj w monoterapii, natomiast w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby 
typu C – w skojarzeniu z innymi lekami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
stosowania leku u osób dorosłych i dzieci należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego 
(ChPL). 

Lek Pegasys zawiera substancję czynną peginterferon alfa-2a. 
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Jak stosować produkt Pegasys? 

Lek Pegasys podaje się we wstrzyknięciu podskórnym w brzuch lub udo – raz w tygodniu przez 48 
tygodni w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B i raz w tygodniu przez 16 do 72 tygodni w 
leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. 

Dawka dla osób dorosłych wynosi zazwyczaj 180 mikrogramów, natomiast u dzieci wielkość dawki jest 
zróżnicowana w zależności od ich wzrostu i masy ciała. Dawka leku może wymagać dostosowania u 
pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane. 

Lek Pegasys wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać lekarz z 
doświadczeniem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Więcej informacji znajduje się 
w ulotce dla pacjenta. 

Jak działa produkt Pegasys? 

Substancja czynna leku Pegasys, peginterferon alfa-2a, należy do grupy interferonów. Interferony to 
naturalne substancje wytwarzane w organizmie w celu obrony przed zakażeniami wywołanymi przez 
wirusy. Dokładny mechanizm działania interferonów alfa w chorobach wirusowych nie jest w pełni 
wyjaśniony, ale uważa się, że związki te mają działanie immunomodulujące (mają wpływ na 
funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli naturalnego układu obronnego organizmu). Interferony 
alfa mogą również hamować namnażanie się wirusów. 

Peginterferon alfa-2a wykazuje podobieństwo do interferonu alfa-2a, który jest powszechnie dostępny 
w Unii Europejskiej (UE) pod nazwą Roferon-A. Lek Pegasys zawiera „pegylowany” interferon alfa-2a 
(pokryty substancją chemiczną zwaną glikolem polietylenowym). Pegylacja zmniejsza szybkość 
usuwania interferonu z organizmu i umożliwia rzadsze podawanie leku. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Pegasys zaobserwowano w 
badaniach? 

Badania wykazały, że lek Pegasys skutecznie usuwa objawy zakażenia wirusem u osób dorosłych i 
dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

Lek Pegasys był bardziej skuteczny niż lamiwudyna (inny lek przeciwwirusowy) w usuwaniu wirusa 
zapalenia wątroby typu B w 2 badaniach z udziałem 1372 dorosłych pacjentów. W badaniach tych 
odsetek pacjentów, u których nie stwierdzono objawów aktywnego zakażenia wirusowego w badaniach 
krwi po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia, wynosił 32% w grupie leczonej produktem 
Pegasys oraz 22% w grupie leczonej lamiwudyną w przypadku pacjentów HBeAg-dodatnich 
(zakażonych najczęstszym typem wirusa zapalenia wątroby typu B). W grupie pacjentów HBeAg-
ujemnych (zakażonych zmutowanym typem wirusa, którego leczenie może okazać się trudniejsze), 
odsetek ten wynosił 43% w grupie leczonej produktem Pegasys oraz 29% w grupie leczonej 
lamiwudyną. 

W badaniu z udziałem 151 dzieci z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, w wieku od 3 lat, u 26% 
dzieci leczonych lekiem Pegasys po 24 tygodniach nie stwierdzono aktywnego zakażenia wirusowego w 
badaniach krwi, w porównaniu z 3% w grupie dzieci niepoddanych leczeniu. 
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Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

W wirusowym zapaleniu wątroby typu C lek Pegasys badano w monoterapii i w skojarzeniu z innymi 
lekami. 

Trzy badania z udziałem 1441 dorosłych pacjentów wykazały, że u większej liczby pacjentów 
przyjmujących lek Pegasys w monoterapii nie stwierdzono objawów aktywnego zakażenia wirusowego 
w badaniach krwi po zakończeniu leczenia (28–39%) niż w przypadku pacjentów przyjmujących 
interferon alfa-2a (8–19%). 

Inne badanie z udziałem 1149 dorosłych pacjentów wykazało, że lek Pegasys podawany w skojarzeniu 
z rybawiryną był także bardziej skuteczny niż podawany w monoterapii (odpowiedź na leczenie 
stwierdzono odpowiednio u 45% pacjentów w porównaniu z 24%); ponadto lek był porównywalnie 
skuteczny z interferonem alfa-2a skojarzonym z rybawiryną (39% pacjentów odpowiedziało na 
leczenie). 

Dodatkowe badania wykazały, że leczenie produktem peginterferon alfa-2a w skojarzeniu z 
telaprewirem i rybawiryną lub w skojarzeniu z boceprewirem i rybawiryną prowadziło do znaczącego 
zwiększenia odsetka pacjentów odpowiadających na leczenie w porównaniu z grupą pacjentów 
leczonych peginterferonem alfa-2a z rybawiryną. 

Natomiast badanie z udziałem 55 dzieci wykazało podobną skuteczność leczenia produktem Pegasys w 
skojarzeniu z rybawiryną jak w grupie osób dorosłych leczonych lekiem Pegasys i rybawiryną. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Pegasys? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Pegasys (obserwowane u więcej 
niż 1 pacjenta na 10) to: utrata apetytu, ból głowy, bezsenność (trudności w zasypianiu), drażliwość, 
zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (biegunka, mdłości i ból brzucha), wysypka, świąd, 
utrata włosów, bóle mięśni i stawów, choroba grypopodobna, reakcje w miejscu wstrzyknięcia i 
zmęczenie. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Pegasys znajduje się 
w ulotce dla pacjenta. 

Produktu Pegasys nie wolno podawać osobom z nadwrażliwością (alergią) na interferony alfa lub 
którykolwiek z pozostałych składników produktu. Ponadto leku Pegasys nie wolno stosować u 
pacjentów z określonymi zaburzeniami funkcji wątroby, serca i innymi zaburzeniami. Pełny wykaz 
ograniczeń związanych z lekiem Pegasys znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Pegasys? 

Badania wykazały, że produkt Pegasys skutecznie usuwa objawy zakażenia wirusem u osób dorosłych i 
dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C. Europejska Agencja Leków (EMA) 
uznała, że korzyści płynące ze stosowania produktu Pegasys przewyższają związane z nim ryzyko, i 
zaleciła przyznanie pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu. 

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu Pegasys? 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Pegasys w charakterystyce produktu 
leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu 
medycznego i pacjentów. 
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Inne informacje dotyczące produktu Pegasys 

W dniu 20 czerwca 2002 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie produktu Pegasys 
do obrotu, ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Pegasys znajduje się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Pegasys należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 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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