
 

 
 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/798084/2017 
EMEA/H/C/000395 

Povzetek EPAR za javnost 

Pegasys 
peginterferon alfa-2a 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Pegasys. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje 
njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Pegasys naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Pegasys in za kaj se uporablja? 

Pegasys je protivirusno zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje: 

• kroničnega (dolgotrajnega) hepatitisa B pri odraslih in otrocih, starejših od treh let; 

• kroničnega hepatitisa C pri odraslih in otrocih, starejših od pet let. 

Hepatitisa B in C sta bolezni jeter, ki sta posledica okužbe z virusom hepatitisa B oziroma virusom 
hepatitisa C. Pri zdravljenju okužbe s hepatitisom B se zdravilo Pegasys običajno uporablja 
samostojno, pri zdravljenju okužbe s hepatitisom C pa v kombinaciji z drugimi zdravili.  Za več 
informacij o tem, kdaj to zdravilo uporabiti pri odraslih in kdaj pri otrocih, glejte povzetek glavnih 
značilnosti zdravila. 

Zdravilo Pegasys vsebuje zdravilno učinkovino peginterferon alfa-2a. 

Kako se zdravilo Pegasys uporablja? 

Zdravilo Pegasys se daje z injekcijo pod kožo v trebuh ali stegno, in sicer enkrat na teden 48 tednov 
pri hepatitisu B in enkrat na teden od 16 do 72 tednov pri hepatitisu C. 
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Pri odraslih je običajni odmerek 180 mikrogramov, pri otrocih pa je odmerek odvisen od njihove 
telesne višine in mase. Pri bolnikih, pri katerih se pojavijo neželeni učinki, je morda treba odmerek 
prilagoditi. 

Predpisovanje in izdaja zdravila Pegasys je le na recept, zdravljenje z njim pa mora uvesti zdravnik, ki 
ima izkušnje z zdravljenjem hepatitisa B oziroma hepatitisa C.  Za več informacij glejte navodilo za 
uporabo. 

Kako zdravilo Pegasys deluje? 

Zdravilna učinkovina zdravila Pegasys, peginterferon alfa-2a, spada v skupino interferonov. Interferoni 
so naravne snovi, ki jih proizvaja telo, da se z njimi brani pred okužbami, ki jih povzročajo virusi. 
Točen način delovanja interferonov alfa pri virusnih boleznih ni popolnoma pojasnjen, domneva pa se, 
da delujejo kot imunomodulatorji (snovi, ki spreminjajo delovanje imunskega sistema, obrambnega 
sistema telesa). Interferoni alfa morda tudi zavirajo razmnoževanje virusov. 

Peginterferon alfa-2a je podoben interferonu alfa-2a, ki je v Evropski uniji široko dostopen kot 
Roferon-A.  V zdravilu Pegasys je interferon alfa-2a pegiliran (vezan na snov, imenovano 
polietilenglikol). Pegilacija zmanjšuje hitrost izločanja interferona iz telesa in omogoča manj pogosto 
dajanje zdravila. 

Kakšne koristi je zdravilo Pegasys izkazalo v študijah? 

Študije so pokazale, da zdravilo Pegasys učinkovito odpravlja znake virusne okužbe pri odraslih in 
otrocih s kroničnim hepatitisom B ali C. 

Hepatitis B 

Zdravilo Pegasys je bilo v dveh študijah s 1 372 odraslimi bolniki pri odstranjevanju virusa hepatitisa B 
učinkovitejše kot lamivudin (drugo protivirusno zdravilo). V teh študijah je bil šest mesecev po 
zdravljenju med HBeAg-pozitivnimi bolniki (bolniki s pogostim tipom virusa hepatitisa B) delež bolnikov 
brez znakov virusne dejavnosti v krvi pri zdravilu Pegasys 32 %, pri lamivudinu pa 22 %. Med HBeAg-
negativnimi bolniki (bolniki, okuženimi z virusom, ki je mutiral in ga je težje zdraviti) je bila stopnja 
očistka pri zdravilu Pegasys 43 %, pri lamivudinu pa 29 %. 

V študiji, v katero je bilo vključenih 151 otrok s hepatitisom B, starejših od treh let, po 24 tednih 
zdravljenja v krvi ni več imelo virusne dejavnosti 26 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Pegasys, in 
3 % bolnikov, ki niso prejemali nobenega zdravila. 

Hepatitis C 

Pri hepatitisu C so zdravilo Pegasys proučevali samostojno in v kombinaciji z drugimi zdravili. 

Tri študije s 1 441 odraslimi bolniki so pokazale, da je bilo število bolnikov, ki po zdravljenju v krvi niso 
imeli znakov virusne dejavnosti, večje pri tistih, ki so se zdravili samo z zdravilom Pegasys (od 28 do 
39 %), kot pri tistih, ki so jemali interferon alfa-2a (od 8 do 19 %). 

Druga študija s 1 149 odraslimi bolniki je pokazala, da je kombinacija zdravila Pegasys z ribavirinom 
učinkovitejša od zdravljenja samo z zdravilom Pegasys (45 % odzivnih bolnikov ob kontrolnem 
pregledu v primerjavi s 24 %) in enako učinkovita kot kombinacija interferona alfa-2a in ribavirina 
(39 % odzivnih bolnikov). 
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Dodatne študije so pokazale, da je peginterferon alfa-2a v kombinaciji s telaprevirom in ribavirinom ali 
boceprevirom in ribavirinom v primerjavi s peginterferonom alfa-2a in ribavirinom bistveno povečal 
delež bolnikov, ki so se odzvali na zdravljenje. 

Poleg tega je študija, v katero je bilo vključenih 55 otrok, pokazala podobno učinkovitost kombinacije 
zdravila Pegasys in ribavirina kot pri odraslih, zdravljenih z zdravilom Pegasys in ribavirinom. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Pegasys? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Pegasys (opaženi pri več kot 1 bolniku od 10) so izguba apetita, 
glavobol, nespečnost, razdražljivost, prebavne težave (driska, navzeja, bolečine v trebuhu), izpuščaj, 
srbenje, izpadanje las, bolečine v mišicah in sklepih, gripi podobna bolezen, reakcije na mestu 
injiciranja ter utrujenost. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi 
zdravila Pegasys, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravila Pegasys ne smejo uporabljati osebe, ki so preobčutljive za (alergične na) interferone alfa ali 
katero koli drugo sestavino zdravila. Prav tako ga ne smejo uporabljati osebe z nekaterimi boleznimi 
jeter ali srca in drugimi bolezni. Za celoten seznam omejitev pri uporabi zdravila Pegasys glejte 
navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Pegasys odobreno? 

Študije so pokazale, da zdravilo Pegasys učinkovito odpravlja znake virusne okužbe pri odraslih in 
otrocih s kroničnim hepatitisom B ali C.  Evropska agencija za zdravila (EMA) je ocenila, da koristi pri 
tem zdravilu odtehtajo tveganja, in je zato priporočila, da se zanj izda dovoljenje za promet. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Pegasys? 

Priporočila in varnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Pegasys upoštevati 
zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
njegovo uporabo. 

Druge informacije o zdravilu Pegasys 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Pegasys, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 
20. junija 2002. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Pegasys je na voljo na spletni 
strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Pegasys preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del 
EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 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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