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Bimzelx (bimekizumab) 
Prezentare generală a Bimzelx și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Bimzelx și pentru ce se utilizează? 

Bimzelx este un medicament utilizat pentru tratarea psoriazisului în plăci, boală care cauzează plăci 
scuamoase roșii pe piele. Se utilizează la adulți cu boală moderată până la severă care au nevoie de 
tratament sistemic (tratament cu medicamente care afectează întregul organism). 

Bimzelx conține substanța activă bimekizumab. 

Cum se utilizează Bimzelx? 

Bimzelx se poate obține numai pe bază de prescripție medicală și trebuie utilizat sub supravegherea 
unui medic cu experiență în diagnosticul și tratamentul psoriazisului. 

Bimzelx este disponibil sub formă de injecție în seringi preumplute sau în stilouri injectoare 
preumplute. Se administrează prin injecție subcutanată (sub piele). Se administrează două injecții a 
câte 160 mg (în total 320 mg) o dată la patru săptămâni timp de 16 săptămâni. După aceea, injecțiile 
se administrează de obicei o dată la opt săptămâni. Dacă afecțiunea nu se ameliorează după 
16 săptămâni, medicul poate hotărî oprirea tratamentului. 

Pacienții își pot administra singuri injecția cu Bimzelx, după ce au fost instruiți în acest sens. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Bimzelx, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Bimzelx? 

Substanța activă din Bimzelx, bimekizumabul, este un anticorp monoclonal, o proteină concepută să se 
lege de interleukinele IL-17A, IL-17F și IL-17AF, care sunt molecule mesager din sistemul imunitar al 
organismului (mecanismul natural de apărare al organismului). S-a dovedit că, în cantități mari, aceste 
interleukine sunt implicate în apariția de boli inflamatorii cauzate de sistemul imunitar, cum ar fi 
psoriazisul în plăci. Legându-se de aceste interleukine, bimekizumabul le împiedică să interacționeze cu 
receptorii (țintele) de pe suprafața epidermei (stratul exterior al pielii), ceea ce reduce inflamația și 
ameliorează simptomele asociate cu psoriazisul în plăci. 
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Ce beneficii a prezentat Bimzelx pe parcursul studiilor? 

Trei studii principale au arătat că Bimzelx este eficace în tratarea pacienților adulți cu psoriazis în plăci 
moderat până la sever. Psoriazisul în plăci s-a ameliorat mai mult la pacienții tratați cu Bimzelx decât 
la cei tratați cu placebo (un preparat inactiv) sau cu alte două medicamente pentru psoriazis 
(ustekinumab sau adalimumab). 

În cele trei studii, care au cuprins în total 1 480 de pacienți, aproximativ 85-91 % din cei care au 
primit Bimzelx o dată la patru săptămâni au obținut o reducere de aproximativ 90 % a scorurilor PASI 
(o măsură a gravității psoriazisului și a suprafeței de piele afectate) după 16 săptămâni, comparativ cu 
1 până la 5 % din pacienții care au primit placebo (în două dintre studii), 50 % din cei care au primit 
ustekinumab (într-un studiu) și 47 % din cei care au primit adalimumab (într-un studiu). 

De asemenea, 84-93 % din pacienții care au primit Bimzelx aveau pielea curată sau aproape curată 
după 16 săptămâni, comparativ cu 1-5 % din pacienții care au primit placebo, 53 % din pacienții care 
au primit ustekinumab și 57 % din pacienții care au primit adalimumab. 

Care sunt riscurile asociate cu Bimzelx? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Bimzelx sunt infecții ale căilor respiratorii superioare 
(infecții ale nasului și gâtului), care pot afecta mai mult de 1 persoană din 10, și candidoză bucală 
(infecție fungică în gură sau în gât), care poate afecta cel mult 1 persoană din 10. Medicamentul este 
contraindicat la pacienți care au o infecție activă importantă, de exemplu tuberculoză activă. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Bimzelx, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Bimzelx în UE? 

Studiile au arătat că Bimzelx este un tratament eficace pentru pacienții cu psoriazis în plăci moderat 
până la sever. La continuarea administrării, efectele pozitive ale medicamentului s-au menținut până la 
un an. Reacțiile adverse au corespuns cu cele ale altor medicamente similare pentru psoriazis, cele mai 
importante reacții adverse fiind infecții ale nasului și gâtului și candidoza (infecție fungică) în gură sau 
în gât. 

Prin urmare, Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Bimzelx sunt mai mari 
decât riscurile asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Bimzelx? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Bimzelx, care trebuie respectate de personalul medical și 
de pacienți. 

Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Bimzelx sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse suspectate raportate pentru Bimzelx sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile 
necesare pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Bimzelx 

Informații suplimentare cu privire la Bimzelx sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 

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