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Резюме на EPAR за обществено ползванe 

Taltz 
ixekizumab 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Taltz. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за 
употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически 
съвети относно употребата на Taltz. 

За практическа информация относно употребата на Taltz пациентите следва да прочетат 
листовката или да попитат своя лекар или фармацевт. 

Какво представлява Taltz и за какво се използва? 

Taltz е лекарство, което е показано за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис — 
заболяване, предизвикващо червени, люспести петна по кожата. То се използва при възрастни, 
които имат нужда от системна терапия (лечение с лекарства, които повлияват цялото тяло). 

Съдържа активното вещество иксекизумаб (ixekizumab). 

Как се използва Taltz? 

Taltz се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се прилага само под 
наблюдението на лекар с опит в диагностицирането и лечението на псориазис. 

Taltz се предлага под формата на инжекция в предварително напълнени спринцовки и писалки 
инжектори. Прилага се под формата на подкожна инжекция. Първата доза от 160 mg (две 
инжекции) се последва от една инжекция от 80 mg на всеки две седмици за първите 12 седмици и 
на всеки 4 седмици след това. Лекарят може да реши да прекрати лечението, ако състоянието не 
се подобрява след 16 до 20 седмици. Ако лекуващият лекар прецени, че е подходящо, и след 
обучение, пациентите могат да си поставят инжекцията с Taltz сами. За повече информация вижте 
кратката характеристика на продукта (също част от EPAR). 
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Как действа Taltz? 

Активното вещество в Taltz, иксекизумаб, е моноклонално антитяло с протеин, предназначен да 
се прикрепи към интерлевкин 17А молекула — посредник в имунната система на организма 
(естествената защита на организма). Интерлевкин 17А участва в ефектите на имунната система, 
включително възпалението, което предизвиква псориазис. Като се прикрепва към интерлевкин 
17А, иксекизумаб блокира действието му и понижава активността на имунната система и по този 
начин намалява симптомите на псориазис. 

Какви ползи от Taltz са установени в проучванията? 

Проучванията показват, че Taltz е ефективен за лечение на плакатен псориазис при пациенти, за 
които се налага системно лечение. Плакатният псориазис се подобрява в по-голяма степен при 
пациенти, лекувани с Taltz, от колкото при пациенти, лекувани с плацебо (сляпо лечение) или с 
етанерсепт, друго лекарство, използвано за лечение на псориазис. 

В 3 основни проучвания при над 3800 пациенти с псориазис, 89% от пациентите, лекувани с Taltz 
на всеки две седмици, постигат 75% понижение на резултата си по PASI скалата (мярка за 
тежестта на заболяването и площта на засегнатата кожа) след 12 седмици. Това е сравнено с 4% 
от пациентите, на които е прилагано плацебо, и с 48% от пациентите, на които е даван 
етанерцепт, в 2 от основните проучвания. Освен това 82% от пациентите, на които е даван Taltz, 
имат чиста или почти чиста кожа след 12 седмици в сравнение с 4% от пациентите, получили 
плацебо, и с 39% от пациентите, получили етанерсепт. 

В 2 проучвания лечението е продължено при пациенти, чийто псориазис се е подобрил, с Taltz, 
прилаган на всеки 2 седмици за 12 седмици. След допълнително лечение с Taltz на всеки 4 
седмици за 48 седмици, 78% от пациентите имат чиста или почти чиста кожа. 

Какви са рисковете, свързани с Taltz? 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Taltz (които е възможно да засегнат повече от 1 
на 10 души) са болка и зачервяване в мястото на инжектиране и инфекции на носа, гърлото или 
гръдния кош. Taltz не трябва да се прилага на пациенти с потенциално тежки инфекции, 
например туберкулоза. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и 
ограничения при Taltz вижте листовката. 

Защо Taltz е разрешен за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Taltz са по-големи от рисковете, и препоръча Taltz да бъде разрешен за употреба в ЕС. 
Лекарството е демонстрирало ефективност при умерен до тежък плакатен псориазис и 
нежеланите му реакции са като при други сходни лекарства за псориазис. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Taltz? 

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Taltz се използва възможно 
най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката 
характеристика на продукта и в листовката за Taltz, включително подходящи предпазни мерки за 
здравните специалисти и пациентите. 
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Допълнителна информация за Taltz: 

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Taltz може да се намери на 
уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment 
reports. За повече информация относно лечението с Taltz прочетете листовката (също част от 
EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003943/human_med_001977.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003943/human_med_001977.jsp
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