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Bimzelx (bimekizumab) 
Ülevaade ravimist Bimzelx ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Bimzelx ja milleks seda kasutatakse? 

Bimzelx on ravim, mida kasutatakse naastulise psoriaasi raviks (haigus, mis põhjustab punaseid 
ketendavaid laike nahal). Seda kasutatakse mõõduka või raske haigusega täiskasvanutel, kes vajavad 
süsteemset ravi (ravi kogu organismi mõjutavate ravimitega). 

Bimzelx sisaldab toimeainena bimekizumabit. 

Kuidas Bimzelxit kasutatakse? 

Bimzelx on retseptiravim ning seda tohib kasutada psoriaasi diagnostikas ja ravis kogenud arsti 
järelevalve all. 

Bimzelxi turustatakse süstelahusena eeltäidetud süstaldes või pensüstlites. Seda manustatakse 
subkutaanse (nahaaluse) süstena. Kaks 160 mg süsti (kokku 320 mg) manustatakse üks kord iga nelja 
nädala järel 16 nädala jooksul. Seejärel süstitakse ravimit tavaliselt iga 8 nädala järel. Kui seisund ei 
ole 16 nädala pärast paranenud, võib arst otsustada ravi lõpetada. 

Pärast asjakohase väljaõppe saamist tohivad patsiendid süstida endale Bimzelxi ise. 

Lisateavet Bimzelxi kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Bimzelx toimib? 

Bimzelxi toimeaine bimekizumab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis seondub organismi 
immuunsüsteemi (organismi looduslikud kaitsemehhanismid) virgatsainete interleukiinidega IL-17A, 
IL-17F ja IL-17AF. On tõendatud, et suures sisalduses osalevad need interleukiinid immuunsüsteemi 
põhjustatud põletikuliste haiguste, näiteks naastulise psoriaasi tekkes. Interleukiinidega seondudes 
takistab bimekizumab nende koostoimet epidermise (naha väliskihi) pinnal olevate retseptoritega 
(sihtmärkidega), mis vähendab põletikku ja leevendab naastulise psoriaasi sümptomeid. 

Milles seisneb uuringute põhjal Bimzelxi kasulikkus? 

Kolmes põhiuuringus tõendati, et Bimzelx oli efektiivne mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga 
täiskasvanud patsientide ravis. Naastuline psoriaas paranes Bimzelxiga ravitud patsientidel rohkem kui 
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neil, keda raviti platseeboga (näiv ravim) või kahe muu psoriaasiravimiga (ustekinumab või 
adalimumaab). 

Kolmes uuringus, milles osales kokku 1480 patsienti, oli patsiente, kellel vähenes 16 nädala järel PASI-
skoor (psoriaasi raskusastme ja haaratud nahapiirkonna näitaja) ligikaudu 90%, iga nelja nädala 
tagant Bimzelxi saanud patsientidest ligikaudu 85–91%. Platseeborühmas oli (kahes uuringus) sama 
ravivastusega patsiente 1–5%, ustekinumabi rühmas (ühes uuringus) 50% ja adalimumaabi rühmas 
(ühes uuringus) 47%. 

Patsiente, kellel nahk oli pärast 16-nädalast ravi puhas või peaaegu puhas, oli Bimzelxi uuringurühmas 
84–93%, platseeborühmas 1–5%, ustekinumabi rühmas 53% ja adalimumaabi rühmas 57%. 

Mis riskid Bimzelxiga kaasnevad? 

Bimzelxi kõige sagedamad kõrvalnähud on ülemiste hingamisteede infektsioonid (nina-
neeluinfektsioonid), mis võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st, ja suuõõne kandidiaas (soor, suu 
või kurgu seeninfektsioon), mis võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st. Ravimit ei tohi kasutada 
patsiendid, kellel on oluline olemasolev infektsioon, näiteks aktiivne tuberkuloos. 

Bimzelxi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Bimzelx ELis heaks kiideti? 

Uuringud on näidanud, et Bimzelx on efektiivne mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga patsientide 
ravis. Ravimi positiivne toime püsis pideval kasutamisel kuni ühe aasta jooksul. Kõrvalnähud olid 
kooskõlas muude sarnaste psoriaasiravimitega, kõige olulisemad kõrvalnähud oli nina- ja 
kurguinfektsioonid ning suu või kurgu kandidiaas (teatud seeninfektsioon). 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Bimzelxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Bimzelxi ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Bimzelxi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Bimzelxi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Bimzelxi 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Bimzelxi kohta 

Lisateave Bimzelxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 
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