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Bimzelx (bimekizumab) 
Pregled zdravila Bimzelx in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Bimzelx in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Bimzelx se uporablja za zdravljenje psoriaze v plakih, tj. bolezni, ki povzroča rdeče, luskaste 
zaplate na koži. Uporablja se pri odraslih z zmerno do hudo boleznijo, ki potrebujejo sistemsko 
zdravljenje (zdravljenje z zdravili, ki vplivajo na celotno telo). 

Zdravilo Bimzelx vsebuje učinkovino bimekizumab. 

Kako se zdravilo Bimzelx uporablja? 

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

Zdravilo Bimzelx je na voljo v obliki injekcije v napolnjenih injekcijskih brizgah ali injekcijskih 
peresnikih. Daje se z injiciranjem v podkožje. Dve injekciji po 160 mg (skupaj 320 mg) se dajeta 
enkrat na vsake štiri tedne 16 tednov zapored. Nato se injekcije običajno dajejo vsakih osem tednov. 
Zdravnik se lahko odloči za prenehanje zdravljenja, če se stanje po 16 tednih ne izboljša. 

Bolniki si lahko po ustreznem usposabljanju zdravilo Bimzelx injicirajo sami. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Bimzelx glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Bimzelx deluje? 

Učinkovina v zdravilu Bimzelx, bimekizumab, je monoklonsko protitelo, tj. beljakovina, ki je bila 
zasnovana tako, da se veže na interlevkine IL-17A, IL-17F in IL-17AF, ki so sporočilne molekule v 
imunskem sistemu telesa (naravnem obrambnem mehanizmu telesa). Za visoke ravni teh interlevkinov 
se je izkazalo, da sodelujejo pri razvoju vnetnih bolezni, ki jih povzroča imunski sistem, kot je psoriaza 
v plakih. Bimekizumab z vezavo na te interlevkine preprečuje, da bi ta medsebojno deloval z receptorji 
(prijemališči) na površini povrhnjice (zunanjega sloja kože), kar zmanjša vnetje in izboljša simptome, 
povezane s psoriazo v plakih. 
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Kakšne koristi zdravila Bimzelx so se pokazale v študijah? 

Tri glavne študije so pokazale, da je zdravilo Bimzelx učinkovito pri zdravljenju odraslih bolnikov z 
zmerno do hudo psoriazo v plakih. Psoriaza v plakih se je pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Bimzelx, 
izboljšala v primerjavi z bolniki, zdravljenimi s placebom (zdravilom brez učinkovine) ali dvema 
drugima zdraviloma za zdravljenje psoriaze (ustekinumabom ali adalimumabom). 

V treh študijah, v katere je bilo vključenih skupno 1 480 bolnikov, je po 16 tednih prišlo do približno 
90‑odstotnega znižanja ocene PASI (merilo za resnost psoriaze in prizadeto površino kože) pri približno 
85 % do 91 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Bimzelx vsake štiri tedne. Ta delež je pri bolnikih, ki 
so prejemali placebo, znašal od 1 % do 5 % (v dveh študijah), pri 50 % (v eni študiji) tistih, ki so 
prejemali ustekinumab, in 47 % (v eni študiji) tistih, ki so prejemali adalimumab. 

Poleg tega je imelo od 84 % do 93 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Bimzelx, po 16 tednih čisto ali 
skoraj čisto kožo v primerjavi z 1 do 5 % bolnikov, ki so prejemali placebo, 53 % bolnikov, ki so 
prejemali ustekinumab, in 57 % bolnikov, ki so prejemali adalimumab. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Bimzelx? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Bimzelx so okužbe zgornjih dihal (okužbe nosu in grla), ki se 
lahko pojavijo pri več kot 1 od 10 bolnikov, in ustna kandidiaza (soor, tj. glivična okužba v ustih ali 
grlu), ki se lahko pojavi pri največ 1 od 10 bolnikov. Zdravilo se ne sme dajati bolnikom z večjo 
aktivno okužbo, kot je aktivna tuberkuloza. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Bimzelx glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Bimzelx odobreno v EU? 

Študije so pokazale, da je zdravilo Bimzelx učinkovito pri zdravljenju bolnikov z zmerno do hudo 
psoriazo v plakih. Pozitivni učinki zdravila so se pri neprekinjeni uporabi ohranili do enega leta. 
Neželeni učinki so bili v skladu z drugimi podobnimi zdravili za zdravljenje psoriaze, pri čemer so bili 
najpomembnejši neželeni učinki okužbe nosu in grla ter kandidoza (okužba s kvasovkami [glivična]) v 
ustih ali grlu. 

Evropska agencija za zdravila je zato zaključila, da so koristi zdravila Bimzelx večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

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

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Bimzelx 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo 
za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Bimzelx stalno spremljajo. Neželeni 
učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Bimzelx, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo 
ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Bimzelx 

Nadaljnje informacije za zdravilo Bimzelx so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bimzelx. 

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