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Bimzelx (bikekizumabs) 
Bimzelx pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Bimzelx un kāpēc tās lieto? 

Bimzelx ir zāles, ko lieto perēkļveida psoriāzes, proti, slimības, kas izraisa sarkanus, zvīņainus 
plankumus uz ādas, ārstēšanai. Tās lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu līdz smagu slimību, kuriem 
nepieciešama sistēmiska ārstēšana (ārstēšana ar zālēm, kas ietekmē visu organismu). 

Bimzelx satur aktīvo vielu bimekizumabu. 

Kā lieto Bimzelx? 

Bimzelx var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir jālieto tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze 
psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā. 

Bimzelx ir pieejamas kā šķīdums injekcijām pilnšļircēs vai pildspalvinjektoros. Tās tiek ievadītas ar 
zemādas injekciju. Divas 160 mg injekcijas (kopā 320 mg) tiek ievadītas reizi četrās nedēļās 16 nedēļu 
laikā. Pēc tam parasti ievada injekcijas ik pēc astoņām nedēļām. Ja pēc 16 nedēļām stāvoklis 
neuzlabojas, ārsts var lemt par ārstēšanas pārtraukšanu. 

Pēc attiecīgas apmācības pacienti var paši sev injicēt Bimzelx. 

Papildu informāciju par Bimzelx lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Bimzelx darbojas? 

Bimzelx aktīvā viela bimekizumabs ir monoklonāla antiviela – olbaltumvielas veids, kas izstrādāts, lai 
piesaistītos interleikīniem IL-17A, IL-17F un IL-17AF, kuri ir signālmolekulas organisma imūnsistēmā 
(organisma dabiskā aizsargspēja). Pierādīts, ka augsts šo interleikīnu līmenis ir saistīts ar 
imūnsistēmas izraisītu iekaisuma slimību, piemēram, perēkļveida psoriāzes, attīstību. Piesaistoties šiem 
interleikīniem, bikekizumabs uz epidermas virsmas (ādas ārējā slāņa) novērš to mijiedarbību ar 
receptoriem (mērķiem), kuri samazina iekaisumu un uzlabo ar perēkļveida psoriāzi saistītos 
simptomus. 
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Kādi Bimzelx ieguvumi atklāti pētījumos? 

Trijos pamatpētījumos pierādīja Bimzelx efektivitāti, ārstējot pieaugušus pacientus ar vidēji smagu līdz 
smagu perēkļveida psoriāzi. Perēkļveida psoriāzes ārstēšana uzlabojās lielākā mērā pacientiem, kurus 
ārstēja ar Bimzelx, nekā pacientiem, kurus ārstēja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) vai ar divām citām 
zālēm psoriāzes ārstēšanai (ustekinumabu vai adalimumabu). 

Trijos pētījumos, kuros kopumā piedalījās 1480 pacienti, aptuveni 85–91 % pacientu, kuri saņēma 
Bimzelx ik pēc četrām nedēļām, pēc 16 nedēļām sasniedza PASI rādītāja (psoriāzes smaguma un 
skartā ādas laukuma mēra) samazinājumu par aptuveni 90 %. Šie dati ir salīdzināmi ar 1–5 % 
pacientu, kuri saņēma placebo (divos pētījumos), 50 % pacientu, kuri saņēma ustekinumabu (vienā no 
pētījumiem), un 47 % pacientu, kuri saņēma adalimumabu (vienā no pētījumiem). 

Turklāt 84–93 % pacientu, kuri saņēma Bimzelx, āda pēc 16 nedēļām bija tīra vai gandrīz tīra 
salīdzinājumā ar 1–5 % pacientu, kuri saņēma placebo, 53 % pacientu, kuri saņēma ustekinumabu, un 
57 % pacientu, kuri saņēma adalimumabu. 

Kāds risks pastāv, lietojot Bimzelx? 

Visbiežākās Bimzelx blakusparādības ir augšējo elpceļu infekcijas (deguna un rīkles infekcijas), kas var 
rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem, un mutes kandidoze (stomatomikoze, mutes vai rīkles sēnīšu 
infekcija), kas var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar būtisku infekciju, 
piemēram, aktīvu tuberkulozi. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Bimzelx, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kāpēc Bimzelx ir reģistrētas ES? 

Pētījumos pierādīja Bimzelx terapijas efektivitāti pacientiem ar vidēji smagu līdz smagu perēkļveida 
psoriāzi. Zāļu pozitīvā iedarbība saglabājās, turpinot lietot zāles līdz vienam gadam. Blakusparādības 
atbilda citām līdzīgām psoriāzes zālēm, un visnozīmīgākā blakusparādība bija deguna un rīkles 
infekcijas, kā arī kandidoze (rauga [sēnīšu] infekcija) mutē vai rīklē. 

Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Bimzelx, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Bimzelx lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Bimzelx lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Bimzelx lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Bimzelx 
lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu 
aizsardzībai nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Bimzelx 

Sīkāka informācija par Bimzelx ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 

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