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Povzetek EPAR za javnost 

Taltz 
iksekizumab 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Taltz. 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 Taltz naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Taltz in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Taltz se uporablja za zdravljenje zmerne do hude psoriaze s plaki, tj. bolezni, ki povzroča 
rdeče, luskaste spremembe na koži. Uporablja se pri odraslih, ki potrebujejo sistemsko zdravljenje 
(zdravljenje z zdravili, ki vplivajo na vse telo). 

Zdravilo vsebuje zdravilno učinkovino iksekizumab. 

Kako se zdravilo Taltz uporablja? 

Izdaja zdravila Taltz je le na recept, zdravljenje pa se lahko uvede le pod nadzorom zdravnika, ki ima 
izkušnje z diagnosticiranjem in zdravljenjem psoriaze. 

Zdravilo Taltz je na voljo v obliki injekcije v napolnjenih brizgah in injekcijskih peresnikih. Daje se s 
podkožno injekcijo. Prvemu odmerku v višini 160 mg (dve injekciji) sledi 80-miligramska injekcija 
vsaka dva tedna prvih 12 tednov in nato na vsake štiri tedne. Zdravnik se lahko odloči za prenehanje 
zdravljenja, če se stanje po 16 do 20 tednih ne izboljša. Bolniki si lahko po opravljenem usposabljanju 
sami injicirajo zdravilo Taltz, če zdravnik meni, da je to primerno. Za več informacij glejte povzetek 
glavnih značilnosti zdravila (ki je prav tako del EPAR). 
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Kako zdravilo Taltz deluje? 

Zdravilna učinkovina zdravila Taltz, iksekizumab, je monoklonsko protitelo, tj. beljakovina, ki je bila 
zasnovana tako, da se veže na interlevkin 17A, signalno molekulo v imunskem sistemu telesa (naravni 
obrambni mehanizem telesa). Interlevkin 17A je vpleten v delovanje imunskega sistema, vključno z 
vnetjem, ki povzroča psoriazo. Iksekizumab z vezavo na interlevkin 17A zavira njegovo delovanje, 
zmanjša dejavnost imunskega sistema in s tem zmanjša simptome psoriaze. 

Kakšne koristi je zdravilo Taltz izkazalo v študijah? 

Študije so pokazale, da je zdravilo Taltz učinkovito pri zdravljenju psoriaze s plaki pri bolnikih, ki 
potrebujejo sistemsko zdravljenje. Psoriaza s plaki se je pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom 
Taltz, izboljšala v primerjavi z bolniki, zdravljenimi s placebom (zdravilom brez zdravilne učinkovine) 
ali etanerceptom, tj. drugim zdravilom, ki se uporablja za zdravljenje psoriaze. 

V treh glavnih študijah, v katere je bilo vključenih več kot 3 800 bolnikov s psoriazo, je po 12 tednih 
prišlo do 75-odstotnega znižanja ocene PASI (merilo za resnost bolezni in površino prizadete kože) pri 
89 % bolnikov, zdravljenih z zdravilom Taltz vsaka dva tedna. To je primerljivo s 4 % bolnikov, ki so 
prejeli placebo, in 48 % bolnikov, ki so v dveh glavnih študijah prejeli etanercept. Poleg tega je imelo 
82 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Taltz, po 12 tednih čisto oziroma skoraj čisto kožo v primerjavi 
s 4 % bolnikov, ki so prejemali placebo, in 39 % bolnikov, ki so prejemali etanercept. 

V dveh študijah se je zdravljenje nadaljevalo pri bolnikih, pri katerih se je psoriaza izboljšala v 
12 tednih ob prejemanju zdravila Taltz vsaka dva tedna. Po dodatnem zdravljenju z zdravilom Taltz 
vsake štiri tedne v obdobju 48 tednov je imelo čisto ali skoraj čisto kožo 78 % bolnikov. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Taltz? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Taltz (ki lahko prizadenejo več kot 1 osebo od 10) so bolečina ali 
pordelost na mestu injiciranja in okužbe nosu, žrela in prsnega koša. Zdravilo Taltz se ne sme dajati 
bolnikom, ki imajo potencialno resne okužbe, npr. tuberkulozo. Za celoten seznam neželenih učinkov in 
omejitev pri uporabi zdravila Taltz glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Taltz odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila 
Taltz večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. Zdravilo se je 
izkazalo za učinkovito pri zmerni do hudi psoriazi s plaki, njegovi neželeni učinki pa so v skladu z 
drugimi podobnimi zdravili za zdravljenje psoriaze. 

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

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Taltz je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj. V 
skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo 
vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni 
delavci in bolniki. 

Druge informacije o zdravilu Taltz 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) in povzetek načrta obvladovanja tveganj za 
zdravilo Taltz sta na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003943/human_med_001977.jsp
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medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Taltz 
preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

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