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Bimzelx (bimekizumab) 
Общ преглед на Bimzelx и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Bimzelx и за какво се използва? 

Bimzelx е лекарство, което се използва за лечение на плакатен псориазис — заболяване, което 
причинява червени, люспести петна по кожата. Използва се при възрастни с умерена до тежка 
форма на заболяването, които се нуждаят от системно лечение (лечение с лекарства, засягащи 
цялото тяло). 

Bimzelx съдържа активното вещество бимекизумаб (bimekizumab). 

Как се използва Bimzelx? 

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

Bimzelx се предлага под формата на инжекция в предварително напълнени спринцовки или 
писалки инжектори. Прилага се под формата на подкожна инжекция. Две инжекции по 160 mg 
всяка (общо 320 mg) се прилагат веднъж на всеки четири седмици в продължение на 16 седмици. 
След това инжекциите обикновено се прилагат на всеки осем седмици. Лекарят може да реши да 
прекрати лечението, ако състоянието не се подобри след 16 седмици. 

След като бъдат обучени, пациентите могат сами да си инжектират Bimzelx. 

За повече информация относно употребата на Bimzelx вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Bimzelx? 

Активното вещество в Bimzelx, бимекизумаб, е моноклонално антитяло, протеин, предназначен да 
се свързва с интерлевкините IL-17A, IL-17F и IL-17AF, които са молекули посредници в имунната 
система на организма (естествената защита на организма). Показано е, че високи нива на тези 
интерлевкини участват в развитието на възпалителни заболявания, причинени от имунната 
система, например плакатен псориазис. Като се свързва с тези интерлевкини, бимекизумаб 
предотвратява взаимодействието им с рецепторите (целите) на повърхността на епидермиса 
(външния слой на кожата), което намалява възпалението и подобрява симптомите, свързани с 
плакатния псориазис. 
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Какви ползи от Bimzelx са установени в проучванията? 

В три основни проучвания е показано, че Bimzelx е ефективен за лечение на възрастни пациенти 
с умерен до тежък плакатен псориазис. Плакатният псориазис се подобрява в по-голяма степен 
при пациенти, лекувани с Bimzelx, отколкото при пациенти, лекувани с плацебо (сляпо лечение) 
или с две други лекарства при псориазис (устекинумаб или адалимумаб). 

В трите проучвания при общо 1 480 пациенти около 85 до 91 % от приемащите Bimzelx на всеки 
четири седмици постигат намаляване с около 90 % в резултатите по PASI скалата (мярка за 
тежестта на псориазис и засегнатата площ на кожата) след 16 седмици. Това е сравнено с 1 до 
5 % от пациентите, приемащи плацебо (в две от проучванията), с 50 % от пациентите, приемащи 
устекинумаб (в едно от проучванията), и с 47 % от пациентите, приемащи адалимумаб (в едно от 
проучванията). 

Също така 84 до 93 % от пациентите, приемащи Bimzelx, имат чиста или почти чиста кожа след 
16 седмици в сравнение с 1 до 5 % от пациентите, приемащи плацебо, 53 % от пациентите, 
приемащи устекинумаб, и 57 % от пациентите, приемащи адалимумаб. 

Какви са рисковете, свързани с Bimzelx? 

Най-честите нежелани реакции при Bimzelx са инфекции на горните дихателни пътища (инфекции 
на носа и гърлото), които могат да засегнат повече от 1 на 10 души, и кандидоза в устата 
(млечница, гъбична инфекция на устата или гърлото), която може да засегне не повече от 1 на 10 
души. Лекарството не трябва да се прилага при пациенти със сериозна текуща инфекция, 
например активна туберкулоза. 

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Bimzelx вижте листовката. 

Защо Bimzelx е разрешен за употреба в ЕС? 

В проучванията е показано, че Bimzelx е ефективен за лечение на пациенти с умерен до тежък 
плакатен псориазис. Положителните ефекти на лекарството се запазват при продължителна 
употреба за период до една година. Нежеланите реакции съответстват на други сходни лекарства 
при псориазис, като най-важната нежелана реакция е инфекции на носа и гърлото, както и 
кандидоза (дрожди [гъбички]) в устата или гърлото. 

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Bimzelx са 
по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

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

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Bimzelx, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика 
на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Bimzelx непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Bimzelx, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 
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Допълнителна информация за Bimzelx: 

Допълнителна информация за Bimzelx можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/bimzelx
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